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1. İdxal-ixrac əməliyyatlarının miqdar məhdudiyyətinə nə deyilir

√ Kvotalaşdırma
• Dempinq
• Kreditləşdirmə
• Ticarət rejimi
• Lisenziyalaşdırma

2. Xarici ticarətdə proteksionzmin əsas növlərinə aid deyildir

√ Güzəştli proteksionizm
• Sahə proteksionizmi
• Kollektiv proteksionizm
• Gizli proteksionizm
• Selektiv proteksionizm

3. Xarici ticarət siyasətinin əsas formaları hansılardı

√ Azad ticarət(liberalizm) və proteksionizm
• Azad ticarət və subsidiyalaşdırma
• Proteksionizm və embarqo
• Proteksionizm və lisenzialaşma
• Azad ticarət və kvotalaşdırma

4. Hazırda dünyada xarici kapitalIn və xarici ticarətin müharriki rolunu hansı ərazilər oynayır

√ AİZ-lar
• ATZ-lər
• TMK-lar
• AGZ-lar
• BİT-lər

5. Qərblə şərqi birləşdirən qədim böyük ticarət marşrutu olan tarixi Böyük ipək yolu neçə il əvvəl yaranıb

√ 2500.0
• 1000.0
• 3000.0
• 4000.0
• 500 il

6. Qədim Azərbaycan dövlətlərinin ərazilərindən tapılmış qədim dövürlərdə istehsal edilmiş mallar əsasən Az-nın hansı muzeyində
saxlanılır

√ Milli Azərbaycan tarixi muzeyi
• Az-n əntiq əşyalar muzeyi
• Az-n xalçaları muzeyi
• Azerbaycanin incesenet muzeyinde
• Qala tarix-etnoqrafiya muzeyi

7. Xarici ticarət dövriyyəsinə daxil edilməyən mallar qrupu hansılardı

√ qeyri-kommersiya malları
• qeyri-ərzaq malları
• texniki təyinatlı mallar
• neft və neft məhsulları
• ərzaq malları

8. Az-n xarici ticarət siyasətinin ən son və yeni prioritet istiqaməti hansıdır



√ Hərbi təyinatlı məhsul istehsalının və ixracının artırılması
• Xam neft ixracının artırılması
• Xidmət sferasının genişləndirilməsi
• Xarici ticarət reklamının geniçləndirilməsi
• Tranzit daşımalarının artırılması

9. “Mübadilə hər bir ölkə üçün vacibdir, hər bir ölkə bu emeliyyatda mütləq üstünlük qazanır”bu sözlər kimə aiddir

√ A.Smit
• Xekşer Ohlin Sammuelson
• S.Keyns
• K.Makkondi
• D.Rikardoya

10. Fritrederçilik siyasətini ilk dəfə kim tərəfindən beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsini əsaslandırarkən müəyyənolunmuşdur

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

11. Azad ticarət siyasətinin seçilməsi və ya proteksionizm neçənci əsr üçün xarakterik idi

√ XIX əsr
• XVIII əsr
• XVII əsr
• XVI əsr
• XX əsr

12. Xarici ticarət dövriyyəsi nədir

√ Beynəlxalq əmtəə mübadiləsində iştirak edən ölkələrin idxal və ixrac dəyərinin məcmusunu özündə birləşdirir
• Iki müəssisə arasındakı əlaqələri
• Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bir bir müəssisə ilə olan əlaqəni
• Ölkələrarasında iqtisadi əlaqələr zəruri olduqda
• Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr arasındakı əlaqə

13. Xarici ticarət dedikdə nə başa düşülür

√ Ölkənin hər hansı digər ölkə ilə ödənilən idxal və ixrac əməliyyatlarından ibarət ticarət
• Bazarın genişləndirilməsi və bazarın formalaşması
• Ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələr
• Ölkələrarası mübadilə
• Bazarın genişləndirilməsi

14. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin neçə faizi xarici ticarətin payına düşür

√ 0.8
• 0.7
• 0.6
• 0.9
• 0.5

15. Dövlətin əlində olan xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsində istifadə edilən əsas vasitələrə aid deyil

√ Mədəni-məişət vasitələri
• Tarif vasitələri
• Maliyyə-valyuta vasitələri



• Inzibati vasitələri
• Texnika vasitələri

16. Az-n meşə materialları sənayesi məhsullarını əsasən hansı ölkələrdən idxal edir

√ Gürcustan,Rusiya
• Kanada,Ekvador
• İtaliya,İran,Rusiya
• Çin,Kanada
• Braziliya,Kanada

17. Az-la Qazaxıstan arasında xarici iqtisadi əlaqələr hansı nəqliyyət vasitəsi ilə reallaşdırılır

√ Su-dəniz yol keçid nəqliyyatı
• Dəmiryol nəqliyyatı
• Avtomobil nəqliyyatı
• Avtobus yolu nəqliyyatı
• Hava nəqliyyatı

18. Az-n Ukrainadan ən çox hansı mallar idxal edir

√ Metalurgiya
• Elektrotexnika
• Yeyinti
• Qiymətli daşlar
• Daş kömür

19. Az-nın Rusiya ilə ticarət əlaqələrində hansı məhsullar üstünlük təşkil edir

√ Maşınqayırma v ə metal emalı
• Yeyinti sənayesi malları
• Kənd təsərrüfatı malları
• ərzaq malları
• Elektrotexnika malları

20. Az-n Rusiyadan ən çox hansı məhsulları idxal edir

√ Meşə materialları
• Yeyinti mallar
• Yanacaq mallar
• Neft məhsulları
• Elektrotexnika malları

21. Az-nın xarici iqtisadi əlaqələrində hansı əmtəələr böyük pay sahibidir

√ Yanacaq və neft məhsulları
• Yeyinti sənaye malları
• Mədəni məişət malları
• qeyri-ərzaq malları
• Meşə materialları

22. 2000-ci ilin statistikasına əsasən Az-nın MDB-yə ixracatında hansı ölkələr üstünlük təşkil etmişdi

√ Rusiya,Gürcustan,Ukraina
• Türkiyə,İsveçrə,Yunanıstan
• İspaniya,İtaliya,İran
• Gürcustan,İran,ABŞ
• İran,Rusiya,ABŞ

23. XXİ əsrdə xarici iqtisadi əlaqələrdə olan inkişaf hansı nəzəriyyəyə əsaslanır



• Yeni qüc
√ Açıq qapı
• Dəhliz iqtisadiyyatı
• Qloballaşma
• Daxili elaqeler

24. Gömrük rüsumlarının formalaşdırılmasının obyektiv əsası nədir

√ Dünya və milli xərclərarasındakı fərglər
• Migrasiya prosesləri
• Global proseslər
• Həyata keçirilən iqtisadi siyasət
• Ölkələrin qeeyri-bərabər inkişafı

25. Gömrük məcələsinə əəsasən aşağıdakı vergi növlərindən hansı gömrük ödənişi edilmir

√ Torpag vergisi
• Aksizlər
• Dövlət rüsümü
• Yol vergisi
• ƏDV

26. Mənşəyinə görə rüsumların növləri

√ Avtonom,konvension,prefensial
• Normal, səmərəli
• Sabit, koməkçi
• İdxal, ixrac, tranzit
• Daimi, dəyişkan, qarışıg

27. Gömrük orqanlarına həvalə edilmiş icbar ödənişlər hansılardır

√ Aksiz, yol vergi, ƏDV
• Aksiz, ƏDV
• Gömrük haqları, dövlət rüsumu
• Rüsum, ƏDV
• ƏDV yıgım

28. Gömrük rüsumları tətbir edilir

√ Gömrük sarhədlərindən keçirilən mallara
• Əmtəə birjasında satılan mallara
• Müvəqqəti idxal rejimindən yerləşdirilən mallara
• Tranzit mallara
• Topdan satılan mallara

29. İqtisadi qeyri tarif məhdudiyyətlərinə aid deyil

√ Embarqo
• Idxal depozitlər
• Müxtəlif vergi və yıgımlar
• Benfisar
• Xüsusi növrüsumlar

30. ixracatçılar tərəfindən aparılan ixrac əməliyyatlarının hesablaşmalar hissısinə nəzarəti kim həyata keçirir

√ Az.Resp.müvəkkil banklar
• Az.Resp.dövlət gömrük komitəsi
• Az.Resp.milli bankı



• Benfisiar
• Az.Resp gömrük organları

31. Az.Resp.idxal olunan viski, rom, taffiya, cın, araq, likör aşagıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir

√ Hər litrinə 6 ABŞ dollar
• Hər litrinə 5 manat
• Hər litrinə 5 avro
• Hər litrinə 8 avro
• Hər litrinə 0,5 manat

32. Az.Resp.idxal olunan təbii üzüm şərəbları və vermutlara aşağıdakı aksız dərəcəsi tətbiq edilir

√ Hər litrinə 2,5 ABŞ dollar
• Hər litrinə 5 ABŞ dollar
• Hər litrinə 6 ABŞ dollar
• Hər litrinə 5 manat
• Hər litrinə 1 ABŞ dollar

33. Gömrük ərazisində sərbəst zonanı kim yarada və ləğv edə bilir

√ Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları
• Az.Resp.hüquqi şəxsləri
• Az.Resp.fiziki şəxsləri
• Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının lisenziyası əsasında A.R-ın şəxsləri
• Az.Resp.şəxsləri

34. Sərbəst dövriyyəyə buraxılışdan bir il ərzində təkrar ixrac olunan malların idxalı ücün ödənilmiş

√ Gömrük rüsumları və vergilər qaytarılır
• Gömrük rüsumları və vergilər qaytarılmır
• Gömrük rüsumları gaytarılır
• Vergilər qaytarılır
• Gömrük yıgımları qaytarılır

35. Lisenziyalaşdırma nədir

√ Idxal və ixrac müvafiq hakimiyyət orqanlarının verdiyi xüsusi icazələrin tətbiqi
• İdxala müvafiq hakimiyyət orqanlarının verdiyi xüsusi icazələrin tətbiqi
• İxraca müvafiq hakimiyyət orqanlarının xüsusi icazələrin tətbiqi

• Idxalına icazə verilməyən malların fiziki həcm və ya dəyərinin maksimum hədlərini müəyyən edən kəmiyyət məhdudlaşdırılması
tədbirləri

• İdxalın icarə verilmiş malların fiziki həcminin maksimum hədlərini müəyyən edən cəmiyyət məhdudlaşdırılması tədbirləri

36. İnzibati qeyri tarif məhdudiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir

• Embaqa. Lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma, ixracın məhdudlaşdırılması
• Lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma
• Ixracın məhdudlaşdırılması, əlavə gömrük sənədlərə və əməliyyatlatı
• Embaqa. Lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma.

√ Embaqa. Lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma. İxracın məhdudlaşdırılması, innisarçı tədbirlər, proteksionist məqsədlər üçün standart və
texniki normalardan istifadə edilməsi, əlavə gömrük sənədləri və əməliyyatlari

37. İqtisadi qeyri tarif məhdudiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir

√ Xüsusi növ nüsumlar, müxtəlif vergi və yıgımlar, idxal depozitləri, valyuta tənzimlənməsi
• Xüsusi növ rüsumlsr, müxtəlif vergi və yığımlar
• Müxtəlif vergi və yığımlar, idxal, depozitləri, valyuta tənzimlənməsi tədbirləri
• Idxal depozitlər, valyuta tənzimlənməsi tədbirləri
• Xüsusi növ rusumlar, idxal depozitləri



38. Qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin məqsədi nədir

√ İdxal edən ölkənin rəqabət qabliyyətinin gücləndirilməsi
• Milli sənayenin müdafiəsi, əhalinin həyat və sağlamlığının, ətraf mühitin əxlaqın , dinin və milli təhlükəsizliyin qorunması
• Əxlaqın, dinin və milli təhlükəsizliyin qorunması
• İdxal edən ölkənin rəqabət gabliyyətinin gücləndirilməsi, milli sənayenin müdafiəsi
• Idxal edilən ölkənin rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi

39. İdxal əməliyyatlarında qeyri tarif məhdiyyətlərinin mahiyyəti nədir

√ Xarici malların daxili bazara nufuz etməsinin qarşısını alan qadağa xarakterli tədbirlər kompleksı
• Rüsumların artırılması xarakterli kompleksi
• Xarici malların daxili bazara nufuz etməsinin qarşısı alan məhdudlaşdırma-rüsumlarının artırılması xarakterli tədbirlər kompleksi
• Rüsumların artırılmaması xarakterli tədbirlər kompleksi
• Rüsumların artırılması xarakterli tədbirlər kompleksi

40. Spesifik üculla gömrük rüsumunun qiyməti necə hesablanır

√ Müəyyən olunmuş rücum dərəcəsi ilə malın migdarından
• Müəyyən olunmuş faizlə malın faktura dəyərindən
• Müəyyən olunmuş faizlə malın miqdarındən
• Faizlə və dərəcə ilə hesablanmış rücumlardan cəmiyyətcə daha böyüyü tətbiq olunar
• Müəyyən olunmuş faizlə malın gömrük dəyərindən

41. Az.Resp. Gömrük tarifi haqqında qanun 4-cü  maddəsinə görə, Az.Resp. gömrük rüsumlarının hesablanması hansı üsullarla həyata
keçirilir

√ Advalor, spetifik və kombinə
• Mojoritar və proporsional
• Advalor, proporsional və kombnə
• Roporsional və spesifik
• Advalor və spetifik

42. Gömrük tarifi hansı iqtisadi funksiyaları daşıyır

√ Proteksionist və fiskal
• Yerli istehsalın stimullaşdırılması
• Rəqabət mühitinin təmin olunması və təbii inhisarlara nəzarət
• Gəlirlərin və resursların bölgüsünün optimallaşdırılması
• Dünya iqtisadi sisteminə daha səmərəli inteqrasiya

43. Gömrük sistemi nə deməkdir

√ Gömrük syasətinin həyata keçirən dövlət və digər icra strukturlarının praktiki fəaliyyat formaları
• Gömrük syasətinin həyata keçirən dövlət və digər icra strukturlarının ümumi adı
• Gömrük syasətinin həyata keçirən dövlət və digər icra strukturlarının və eləcədə onların praktiki fəaliyyət formalarının ümumi adı
• Gömrük siyasətininsinonimi
• Gömrük siyasətini həyata keçirən dövlət stkturu

44. Az..Resp. gömrük sərhəddir

√ A.R-ın gömrük ərazisinin hüquqları, həmçinin sərbəst zonaların perimetrləridir
• Gömrükxana ərazilərinin sərhədləridir
• Sərbəst zonaların perimetrləridir
• Xüsusi iqtisadi zonalar perimetrləridir
• A.R-ın dövlət sərhədi ilə eynidir

45. Azərbaycandakı xüsusi iqtisadi zo naların əraziləri



√ Az.R. gömrük ərazisinə daxildir
• Az.Resp. gömrük ərazisində qisməm daxildir
• Qanunla müəyyən olunmuşdur
• Qonşu ölkələr ilə olan sərhədlərin neytral zonalarında yerləşir
• Az.Resp. gömrük ərazisində kənarda yerləşən ərazilərdir

46. Azərbaycanın cərbəst zonaların əraziləri

√ Az.Resp. gömrük ərazəsinə daxildirlər
• Az.Resp. gömrük ərazəsinə qismən  daxidirlər
• Onunla müəyyən olunmamışdır
• Qonşu ölkələr  ilə olan sərhədlərin neytral zonalarında yerləşir
• Az.Resp. gömrük ərazəsindən kənarda yerləşən ərazilərdir

47. Gömrük ərazisi nədir

√ Ölkənin gömrük qanunvericiliyinin zam həcmində fəaliyyət göstərdiyi ərazi
• Ölkədə gömrük terminallarının yerləşdirdiyi ərazilər
• Gömrükxana
• Sərbəst gömrük zonaları
• Ölkənin dövlət sarhədləri ilə əhatlənmiş ərazi

48. Az. Resp. Prezidenti ,” Az. Resp. Dövlət gömrük komitəsi haqqında əsasnamə”-ni nə zaman təstiq etmişdir

√ 27.10.1998-ci il
• 27.10.1999-ci il
• 17.10.1998- ci il
• 17.10.1991-ci il
• 27.10.1995-ci il

49. Gömrük sarhədi necə  müəyyənləşdirilir

√ Gömrük ərazisinin hüquqları
• Gömrük nəzarət zonalarının perimetləri
• Gömrük ərazisinin hüquqları, həmçinin sərbəst zonaların perimetləri
• Gömrük ərazisininn hüdudları həmçinin və sərbəst zonalarının  perimetləri
• Sarhəd zonaların perimetləri

50. Az.Resp. hansı qismi hansı gömrük ərazisidir

√ Az.Resp.ərazisi
• Az.R. gömrük nəzarət zonalarının ərazisi
• Müvəqqəti saxlanclar
• Gomruk erazisinin hududlari
• Az.Resp. sərbəst zonalarinın ərazisi

51. Müstəqilliyi elan etdikdən sonra Az-n Resp-ın gömrük siyasətində qarşılaşdığı başlıca problemlər

√ Bütün cavablar düzgündür
• Milli gömrük siyasətinin yoxluğu
• Milli gömrük kadlarının çatışmazlıgı və onların hazırlanması üçün hüququ bazanın metodik vəsaitin və dərsliklərin olmaması
• Doğru cavab yoxdur
• Ölkə sərhədlərini tam əhatə edən gömrük şəbəkəsinin olmaması və ərazinin bir hissəsini erməni işğalı altında olması

52. Gömrük fəaliyyətinin əsas vəzifələri

√ Ölkənin  iqtisadi təhlükəsizlik  sisteminin tərkib hissəsi olmaq, büdcəyə qəlir qətirmək
• Pul-əmtəə balansının müəyyanləşdirmək
• Pasport və vizə rejiminə nəzarət etmək
• Ölkədə  rəqabət mühiti yaratmaq və təbii inhisarların fəaliyyətinə nəzarət etmək



• Xalqın daimi artmaqda olan maddi və mənavi ehtiyalarının ödənilməsi təmin etmək

53. Fritredizmin mahiyyəti nədir

√ Xarici ticarətdə gömrük maneələrinin aradan qardırılması
• Yerli istehsalata dövlət himayəsi
• Yerli əmtəələrin idxal  malları ilə rəqabətdən qorunması
• Ixracatın liberallaşdırılması
• Xarici investisiyalara dövlət himayəsi

54. Proteksionizm maniyyəti nədir

√ Yerli əmtəələrin idxal malları ilə rəqabətdən qorunması
• Yerli isteysalata dövlət himayəsi
• Ixracatın liberallaşdirilması
• Xarici ticarətdə gömrük maneyələrinin aradan qaldırılması
• Xarici investisiyalara dövlət himayəsi

55. Aşağıdakılardan hansı Az.Resp. idxalında ilk onluğda olan ğlkələrə aid deyil

√ Fransa
• İtaliya
• Yaponiya
• Ukraina
• Qazaxstan

56. Daxili tələbin idxal edilən mehsullara olan ehtiyacının ödənilməsi üçün milli sahibkarlığın inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan xarici
ticarət strategiyası aşagıdakilardan hansıdır

√ Idxal əvəzləyici
• Sənayeləşmə
• Idxalyönümlü
• Hamısı
• İdxal təminetmə

57. Aşağidakılardan hansı Az-n Resp. Xarici ticarət siyasətinin prioritetlərinə aid deyil “ənənəvi” ticarət partyorları ilə əməkdaşlığı artırmaq

√ Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət dövriyyəsini artırmaq
• Qeyri-neft ixracını artırmaq
• Heç biri
• neft ixracını artirmaq
• ÜTT ilə əməkdaşlıq sürətlədirmək

58. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasətində əsas hədəflərə aid deyil

√ Neft ixracını azaltmaq
• ÜTT-yə üzvülük
• İdxal əvəzliyici modelin tətbiqi
• Qeyri-neft ixracını artırmaq
• İxracın diversifikasiyası

59. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət səməmrələliyinə təsir edən ekzogen amillərə aid deyil

√ Heç biri
• Dünya neft bazarinin konyuktuk elastikliyi
• Üçüncü  ölkədə münasibətdə ticarət siyasəti
• Milli istehsalin ödəmə qəbilliyətli ehtiyaclarin ödənilməsinə adekvatliği
• Dünya qiymətlərinin səviyyəsi

60. 2012-ci ildə Azərbaycandan Şimal boru kəməri ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir?



√ 1,9 mln.ton
• 2.9              mln.ton
• 4.9          mln.ton
• 5.9          mln.ton
• 3.9          mln.ton

61. 2012-ci ildə Azərbaycandan dəmiryol nəqliyyatı ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir?

• 2         mln.ton
• 2         mln.ton
• 3         mln.ton
√ 1 mln.ton
• 3         mln.ton

62. 2012-ci ildə Azərbaycandan nə qədər neft məhsulları ixrac edilmişdir

√ 1,6 mln.ton
• 5.3          mln.ton
• 2,8          mln.ton
• 3,5 mln ton
• 4.3          mln.ton

63. Azərbaycanda idxal-ixrac əməliyyatları zamanı bu sövdələşmə xarakterli hesablaşmadan istifadə olunmur?

√ Ölkələrin öhdəlikləri üzrə hesablaşma
• SDV ilə hesablaşmalar
• Klirinq üzrəhesablaşmalar
• Qapalı valyuta ilə hesablaşmalar
• Milli valyuta ilə hesablaşma

64. QATS - Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Sazişə görə bütün xidmətlər neçə bölmədə və növdə qruplaşdırılır?

√ 12 bölmə 160 növ
• bölmə 120 növ
• 10  bölmə 140 növ
• bölmə 180 növ
• bölmə 100 növ

65. 2012-ci ildə Azərbaycandan nə qədər elektrik enerjisi ixrac edilmişdir?

√ 341 mln. KVt/s
• 641 mln. KVt/s
• 541 mln. KVt/s
• 241 mln. KVt/s
• 441 mln. KVt/s

66. 2010-cu ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində MDB ölkələrinin payı nə qədər olmuşdur?

√ 0.144
• 0.187
• 0.208
• 0.253
• 0.125

67. 2010-cu ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Avropa İttifaqının payı nə qədər olmuşdur?

√ 0.424
• 0.267
• 0.497



• 0.528
• 0.355

68. 2010-cu ildə Azərbaycana əmtəə idxalında 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

√ Rusiya, Türkiyə, Almaniya
• Almaniya, Ukrayna, Qazaxstan
• Rusiya, Sinqapur, Böyük Britaniya
• Çin, Almaniya, Braziliya
• Türkiyə, Çin,Ukrayna

69. 2010-cu ildə Azərbaycana əmtəə idxalında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur?

√ Rusiya
• ABŞ
• Almaniya
• Türkiyə
• Ukrayna

70. 2010-cu ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında 1 -ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

√ İtaliya, Fransa, İsrail
• Fransa, Xorvatiya, Sinqapur
• İtaliya, ABŞ, Ukrayna
• Ukrayna, Rusiya, Fransa
• Rusiya, Malayziya, ABŞ

71. 2010-cu ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur?

√ İtaliya
• Rusiya
• İsrail
• Sinqapur
• ABŞ

72. 2012-ci ildə Azərbaycana neçə çeşiddə mal idxal edilmişdir?

√ 6421.0
• 5421.0
• 7421.0
• 8421.0
• 3421.0

73. 2012-ci ildə Azərbaycandan neçə çeşiddə mal ixrac edilmişdir?

√ 2273.0
• 3273.0
• 4273.0
• 5273.0
• 1273.0

74. "Rüsumsuz ticarət mağazasının fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar” Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
hansı əmri ilə təsdiq edilmişdir?

• 30.09.2000-                ci il, 184 saylı əmr
• 07.05.2002-                23.11.1996-cı il, 026 saylı əmr
√ 24.07.1998-ci il, 033 saylı əmr
• 14.04.1997-ci il, 074 saylı əmr
• 07.05.2002-                ci il, 141 saylı əmr



75. Xarici ticarətdə texniki maneələrə aid edilmir

√ Xaricdən gətirilən malların qiyməti
• Xaricdən gətirilən malların təhlükəsizliyi
• Xaricdən gətirilən malların qablaşdırılması və markalanması
• Xaricdən gətirilən malların sertifikatlaşdırılması və texniki xarakteristikası
• Xaricdən gətirilən malların standartları və keyfiyyəti

76. Azərbaycan Respublikasında ixracın stimullaşdırılması vasitələrinə daxil edilmir

√ İxrac rüsumlarının tətbiq edilməsi
• Kreditləşdirmə
• Risklərin sığorta edilməsi
• Milli istehsalçıların rəqabətqabiliyyətliliyinin dəstəklənməsi
• Subsidiyaların verilməsi

77. Dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti digər neftlərin qiyməti ilə müqayisədə necədir?

√ Yüksəkdir
• Bərabərdir
• Dəfələrlə yüksəkdir
• Çox ucuzdur
• Ucuzdur

78. Xarici ticarət əməliyyatlarının aparılmasında firmanın əsas məqsədi nədir?

√ Mənfəət əldə etmək
• Humanitar yardım
• İnformasiya vermək
• Sığortalanmaq
• Reklam etmək

79. Xarici ticarət əlaqələrində zərərin qarşısının alınmasının əsas amili hansıdır?

√ Müqavilə şərtlərinin ən əlverişli variantının dəqiq müəyyən edilməsi
• Arbitrajların düzgün seçilməsi
• Nəqliyyat növünün düzgün seçilməsi
• Gözəl ofis binası
• Reklamın genişləndirilməsi

80. Ölkədə istehsal müəssisələrinin sayının artmasına müsbət təsir göstərən amillərə daxil deyil

√ Təqaüd yaşının aşağı salınması
• Güzəştli kreditlərin həcminin artması
• Vergi dərəcələrinin aşağı salınması
• İnvestorların hüquqlarının qorunması
• Əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaradılması

81. Xarici ticarət əlaqələrinin uzunmüddətliliyinin artırılmasının əsas amili hansıdır?

√ Tərəfdaşların dəqiq və düzgün seçilməsi
• Mal itkilərinin qarşısının alınması
• Arbitrajların düzgün seçilməsi
• Vergilərin vaxtında ödənilməsi
• Alınan malların sığortalanması

82. "Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının Əsasnaməsi” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

√ 31.01.2002-ci il; 17 nömrəli qərar



• 28.08.2001-                   ciil; 160 nömrəli qərar
• 20.02.2003-ci il 18 nomreli qerar
• 25.07.2001-ci il 105 nömrəli qərar
• 18.05.2000- ciil; 102 nömrəli qərar

83. "Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

√ 14 aprel 2009-cu il
• 26         iyul 2007-ci il
• 15        oktyabr 2010-cu il
• 18        may 2007-ci il
• 18 fevral 2008-ci il

84. Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq sərgi və konfransları hansı orqan təşkil edir və keçirir?

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Ticarət-Sənaye Palatası
• Bakı biznes mərkəzi
• Nəqlliyyat Nazirliyi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

85. Dövlətlərarası ikitərəfli biznes forumları Azərbaycanda hansı hökumət orqanı təşkil edir və keçirir:

√ İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Dövlət Gömrük Komitəsi
• Vergilər
• Maliye Nazirliyi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

86. Xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması beynəlxalq təşkilatların hansı sənədlərinə əsaslanmalıdır?

• Statut
• Muqavileler
√ Beynəlxalq konvensiyalar və sazişlər Reqlament
• Status
• Protokol

87. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılmasının daxili amillərinə aid edilmir

• Coğrafi mövqe
• Bazar infrastrukturu
√ Uçot sistemi
• Peşəkar kadrlar
• Elmi-texniki potensial

88. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılmasının xarici amillərinə daxil edilmir

√ Sığorta xidməti
• TMK-lar
• Əmək resurları
• Təbii resurslar
• İnvestisiya qoyuluşu

89. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas prioritetlərinə aid edilmir

√ Auditor xidməti
• Neft və qaz kəmərlərindən istifadə
• TRASEKA nəqliyyat dəhlizindən istifadə
• Rəqabətə tablı əmtəə istehsalı



• İxrac potensialı

90. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətləri hansılardır?

√ Neft-qaz, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və turizm
• Neft-qaz, nəqliyyat və meşə sənayesi
• Turizm, ağac emalı və rabitə
• Nəqliyyat, ağac emalı və neft-qaz
• Neft-qaz, aqrar sənaye və bankçılıq

91. Beynəlxlalq ticarətin əsas prinsiplərinə daxil deyildir

√ ƏDV-nin azaldılması prinsipi
• Azad ticarət prinsipi
• Milli iqtisadiyyatın qorunması prinsipi
• Tranzit daşımaların sərbəstliyi prinsipi
• Beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması prinsipi

92. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə digər ölkələrin Hökumətləri arasında hansı sazişlər bağlanmır?

√ İkili vətəndaşlıq haqqında saziş
• İnvestisiyaların təşviqi və qorunması haqqında saziş
• Beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri haqqında saziş
• Beynelxalq emekdasliq sazisi
• İqtisadi əməkdaşlıq və ticarət haqqında saziş Gömrük işi sahəsindəəməkdaşlıq haqqında saziş

93. Azərbaycan Respublikasının prezidenti hər ilin yanvar ayının sonunda keçirilən hansı beynəlxalq tədbirdə iştirak edir?

√ Davos Dünya İqtisadi Forumu
• BMT-nin baş məclisi
• Avropa Şurası
• ATƏT-in sammiti
• Leypsik Yarmarkası

94. Sovet dövründə Azərbaycan SSR-dən SSRİ markası ilə ixrac olunan əsas məhsullar hansılar olmuşdur?

√ Neft məhsulları, kondisioner, xalçalar, dərman bitkiləri, zəfəran, neft avadanlıqları
• Kompüter, ət, süd, uşaq geyimləri, taxıl
• Neft avadanlığı, yağ, taxıl, taxta-şalban, kağız
• Taxıl, qənnadı malları, daş kömür, süd məhsulları, yağ
• Xalçalar, avtomobil, taxıl, gəmi, qənnadı malları

95. Azərbaycanın investisiya qoymadığı ölkəni göstərin

√ Türkmənistan
• Rusiya İtaliya
• Gürcüstan
• Ozbekistan
• Türkiyə

96. 2012-ci ildə Azərbaycandan xarici ölkələrə nə qədər investisiya qoyulmuşdur?

√ 1,2 mlrd. ABŞ dolları
• 1            mlrd. ABŞ dolları
• 1,5         mlrd. ABŞ dolları
• 1             mlrd. ABŞ dolları
• 0,5 mlrd. ABŞ dolları

97. QATT-ın hazırki varisi hansı beynəlxalq təşkilatdır?



√ ÜTT
• OPEK
• YUNESKO
• YUNSİTRAL
• YUNKTAD

98. 2010-cu ildə dünyada neft istehsalı üzrə 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

√ Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ, Rusiya
• ABŞ, Venesuela, Kanada
• Rusiya, Çin, İraq
• Rusiya, Böyük Britaniya, Norveç
• İran, Meksika, ABŞ

99. Beynəlxalq ticarəti tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlara daxil deyildir.

√ YUNESKO
• ÜTT
• BVF
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• YUNKTAD

100. Azərbaycan neçənci ildə ÜTT-yə üzv qəbul edilmişdir?

√ Qəbul edilməmişdir
• 2005-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2000-ci ildə
• 1996-ci ildə

101. Hansı regional beynəlxalq təşkilat beynəlxalq ticarət məsələləri ilə məşğul deyildir?

• MDB
• GUAM
• NAFTA
√ ATƏT
• EKO

102. TANAP layihəsinin əsası neçənci ildə və hansı ölkə tərəfindən qoyulmuşdur?

√ 2012-ci ildə Azərbaycan
• 2011-ci ildə Qazaxstan
• 2010-cu ildə Türkmənistan
• 2010-cu ildə Türkmənistan
• 2013-                cü ildə Rusiya

103. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri neçənci ildə istifadəyə verilmişdir?

√ 28 may 2006-cı il
• 10dekabr 2004-cü il
• 10oktyabr 2005-ci il
• 18 yanvar 2007-ci il
• 5fevral 2003-cü il

104. Bakı-Tbilisi-Qars magistral dəmir yolu neçənci ildə istifadəyə verilmişdir?

√ 2013.0
• 2010.0
• 2012.0
• 2014.0



• 2011.0

105. 2012-ci ildə BTC boru kəməri ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir

√ 27,9 mln.ton
• 32,8          mln.ton
• 25,7          mln.ton
• 30,2          mln.ton
• 23,4          mln.ton

106. Əsrin neft müqaviləsi neçənci ildə və hansı ölkədə imzalanmışdır?

√ 1994-cü ildə Azərbaycanda
• 1992-                cü ildə ABŞ-da
• 1995-               cı ildə Gürcüstanda
• 1995-              ci ildə Qazaxstanda
• 1997-ci ildə Türkiyədə

107. XX əsrin əvvəllərində Bakı neftini daşımaq üçün dünyada ilk neftdaşıyan “Zoroastr” tankeri kimin sifarişi ilə harada tikilmiş və Xəzər
dənizinə gətirilmişdir

√ "Nobel qardaşları” şirkətinin sifarişi ilə İsveçdə
• I Pyotrun sifarişi ilə Murmanskda
• Vladimir Leninin sifarişi ilə Odessada
• Karl Marksın sifarişi ilə Marseldə
• I Nikolayın sifarişi ilə Peterburqda

108. "Əgər neft kraliçadrısa Bakı onun taxt-tacıdır” fikrinin müəllifi kimdir?

√ Uinston Çörçil
• İosif Stalin
• Franklin Ruzvelt
• Corc Soros
• Alfred Nobel

109. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ən aşağı qaz hasilatı neçənci ildə və nə qədər olmuşdur?

√ 2004-cü ildə 5 mlrd.m3
• 1995-ci ildə 6 mlrd.m3
• 1991-ci ildə 7 mlrd.m3
• 1991-cü ildə 4 mlrd.m3
• 1991-ci ildə 8 mlrd.m3

110. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ən yüksək qaz hasilatı neçənci ildə və nə qədər olmuşdur?

√ 2012-ci ildə 28 mlrd.m3
• 1995-2003-cü ildə 22 mlrd.m3
• 1997-ci ildə 23 mlrd.m3
• 2005-ci ildə 30 mlrd.m3
• 1995-ci ildə 18 mlrd.m3

111. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ən aşağı neft hasilatı neçənci ildə və nə qədər olmuşdur?

√ 1996-cı ildə 9,1 mln.ton
• 1992-ci ildə 10,2 mln.ton
• 1992-cü ildə 12,3 mln.ton
• 1995-ci ildə 8,1 mln.ton
• 1991 -ci ildə 11,1 mln.ton

112. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ən yüksək neft hasilatı neçənci ildə və nə qədər olmuşdur?



√ 2010-cu ildə 50,7 mln.ton
• 1997-ci ildə 49,6 mln.ton
• 2005-ci ildə 22,2 mln.ton
• 1992-ci ildə 59,4 mln.ton
• 2000-ci ildə 44,1 mln.ton

113. 2010-cu ildə dünyada neft ehtiyatlarına görə 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

√ Səudiyyə Ərəbistanı, İraq, BƏƏ
• İran, Meksika, Rusiya
• Venesuela, BƏƏ, Meksika
• İraq, Rusiya, Liviya
• Küveyt, ABŞ , Liviya

114. 2012-ci ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici dövlət borcundan nə qədər çoxdur?

• 25 dəfə çoxdur
• 3 dəfə çoxdur
√ 10 dəfə çoxdur
• 2 dəfəçoxdur
• 15 dəfə çoxdur

115. 2012-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi nə qədər artıb və nə qədər olub?

√ 17 dəfə artıb və 25 milyard dollar olub
• 20 dəfə artıb və 20 milyard dollar olub
• 5 dəfə artıb və 15 milyard dollar olub
• 15 dəfə artıb və 22 milyard dollar olub
• 20 dəfəa rtıb və 28 milyard dollar olub

116. 2012-ci ildə Davos iqtisadi Forumunun hazırladığı cədvələ görə Azərbaycan rəqabət qabiliyyətinə görə MDB-də və dünyada neçənci
yerdədir?

√ MDB-də 1-ci, dünyada 18-ci
• MDB-də 5-ci, dünyada 30-cu
• MDB-də 4-cü, dünyada 20-ci
• MDB-də 10-cu, dünyada 10-cu
• MDB-də 3-cü, dünyada 25-ci

117. Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişinin dayaq nöqtəsi hansıdır?

√ Əsrin müqaviləsi
• Sahibkarlığın inkişafı
• Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
• Dayanıqlı bank sistemi
• Özəlləşdirmə proqramları

118. Dünyada 3-cü Parisin Luvr muzeyində nümayiş etdirilən qədim Azərbaycan malları hansılardır?

√ xalçalar və keramika əşyaları
• zərgərlik malları və sandıqlar
• paltarlar və küplər
• rəssamlıq əsərləri və metal pullar
• çini qablar və xəncərlər

119. Sovet dövründə kolxoz ticarəti yolu ilə satılan malların qiyməti kim tərəfindən müəyyən edilirdi?

√ Kolxoz bazarlarındakı tələb və təklif əsasında mal satanlar tərəfindən
• Dövlət plan komitəs



• Ticarət Nazirliyi
• Kolxoz bazarlarının direktorluğu tərəfindən
• Dövlət qiymət komitəsi

120. Sovet dövründə Azərittifaq sistemində istehlak cəmiyyətlərinin hansı forması olmamaışdır?

√ Regional istehlak cəmiyyəti
• Kənd istehlak cəmiyyəti
• Sovxoz-fəhlə kooperativi
• Şəhər istehlak cəmiyyəti
• Rayon istehlak cəmiyyəti

121. Sovet dövründə Azərbaycan SSR Ticarət Nazirliyi sistemində hansı formada ticarət təşkilatı (torq) olmamışdır

√ Rayonlararası ticarət təşkilatı
• Qarışıq mallar ticarət təşkilatı
• İxtisaslaşdırılmış ticarət təşkilatı
• Topdansatış ticarət təşkilatı
• Yeyinti malları ticarət təşkilatı

122. Sovet dövründə pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılan malların qiyməti kim tərəfindən müəyyən edilirdi

√ Dövlət Qiymət Komitəsi
• Maliyyə Nazirliyi
• Statistika Komitəsi
• Standartlaşdırma Komitəsi
• Ticarət nazirliyi

123. Sovet dövründə ticarətin alqı-satqı predmeti olmayan mallar hansılar olmuşdur?

√ Evlər, əqli məhsullar və torpaq
• ərzaq malları, evlər və ayaqqabı
• musiqi alətləri, qida məhsulları və evlər
• paltar, əqli məhsullar və toxuculuq malları
• Zərgərlik malları, evlər və musiqi alətləri

124. Sovet dövründə ticarətin maddi-texniki bazasına bunlardan hansı daxil edilmirdi?

√ Pul vəsaitləri
• Binalar
• Avadanlıqlar
• Qurğular
• Maşınlar

125. Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də xüsusi çəkisinə görəəsas dövlət ticarəti sistemi hansı idi?

√ Ticarət Nazirliyi sistemi
• Firma ticarəti sistemi
• FTŞ və FTİ sistemi
• Maddi-texniki təchizat sistemi
• Hərbi ticarət sistemi

126. Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də xüsusi çəkisinə görə əsas  ticarət forması hansı idi

√ Dövlət ticarəti
• Kolxoz ticarəti
• Poçtla ticarət
• Kooperativ ticarəti
• Komission ticarəti



127. Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də Kolxoz ticarəti hansı dövlət orqanı tərəfindən idarə edilirdi

• Dövlət Statistika Komitəsi
√ Ticaret Nazirliyi
• Dövlət Plan Komitəsi
• Dövlət Maddi Texniki Təchizat Komitəsi
• Dövlət Qiymət Komitəsi

128. Sovet dövründə Təsərrüfat fəaliyyətinin hansı sahələri ilə Azərittifaq məşğul deyildi

√ Turizm
• Ticarət
• İctimai iaşə
• Tədarük
• İstehsal

129. Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də Kooperativ ticarəti hansı təşkilat tərəfindən idarə edilirdi

√ Azərittifaq Maddi Texniki Təchizat Komitəsi
• İqtisadiyyat Nazirliyi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• Maliyyə Nazirliyi
• Ticarət Nazirliyi

130. Sovet dövründə Azərbaycan SSR-in dövlət ticarəti hansı sistemləri əhatə edirdi

√ Ticarət Nazirliyi, FTŞ və FTİ və qeyri-sənaye nazirlikləri və Dövlət Komitələrinin ticarət sistemləri
• Ticarət Nazirliyi, qeyri-sənaye nazirlikləri və dövlət komitələrinin ticarət sistemi
• FTŞ və FTİ, qeyri-sənaye nazirlikləri və Dövlət Komitələrinin ticarət sistemləri
• Ticarət Nazirliyi və Azərittifaq
• Ticarət Nazirliyi, FTŞ və FTİ sistemləri

131. SSRİ-nin tərkibində olan dövrdə Azərbaycan SSR-də ticarətin hansı formaları mövcud olmuşdur?

√ Dövlət ticarəti, kooperativ ticarəti və kolxoz ticarəti
• Dövlət ticarəti və kolxoz ticarəti
• Xüsusi ticarət və kolxoz ticarəti
• Kolxoz ticarəti və kooperativ ticarəti
• Kooperativ ticarəti və dövlət ticarəti

132. Çar Rusiyasının tərkibində olan dövrdə Azərbaycanda ticarətin hansı formaları mövcud olmuşdur:

√ Xüsusi ticarət, dövlət ticarəti və kooperativ ticarəti
• Xüsusi ticarət və kolxoz ticarəti
• Hərbi ticarət və kolxoz ticarəti
• Kolxoz ticarəti və kooperativ ticarəti
• Çar Rusiyasının tərkibində olan dövrdə Azərbaycanda ticarətin hansı formaları mövcud olmuşdur:

133. Azərbaycanda ilk birja - Bakı birjası neçənci ildə açılmışdır?

√ 1887-ci ildə
• 1800-ci ildə
• 1850-ci ildə
• 1910-cu ildə
• 1790-cı ildə

134. Rusiyada ilk birja neçənci ildə açılmışdır?

√ 1705-ci ildə
• 1640-cı ildə



• 1720-ci ildə
• 1600-cü ildə
• 1650-ci ildə

135. Orta əsrlərdə hansı ölkədə hansı malın öz ərazisində satılması qadağan edilmişdi

√ Yaponiyada qılınc
• Azərbaycanda xalça
• Çində ipək
• İranda qızıl məmulatı
• Misirdə parça

136. Orta əsrlərdə Azərbaycanda şahlıqların və xanlıqların xəzinələrinin doldurulmasının əsas mənbəyi kimlərdən alınan vergilər idi

√ Sənətkarlar və tacirlər
• Ruhanilər və zərgərlər
• Əkinçilər və balıqçılar
• Maldarlar və balıqçılar
• Maldarlar vəəkinçilər

137. Qədim və orta əsrlərdə Azərbaycan dövlətlərinin əsas əmtəə bazarları hansılardır?

√ Xam ipək və zərgərlik məmulatları bazarları
• Neft və qaz bazarları
• Çay və qızıl bazarları
• Taxıl və çay bazarları
• Neft və pambıq bazarları

138. XV və XVII əsrlərdə Azərbaycanın Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri hansı ölkələrlə diplomatik və ticarət əlaqələrində olmuşdur?

√ Rusiya, Venesiya Respublikası, Neapol Krallığı, Avropa və Skandinaviya ölkələri
• Çin, Rusiya, Koreya, Braziliya
• Almaniya, Monqolustan, Peru, Vyetnam
• İtaliya, Çili, Misir, Nigeriya
• Fransa, Yaponiya, Hindistan, Argentina

139. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Maku xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi

√ Ticarət və əkinçilik
• Heyvandarlıq və balıqçılıq
• Sənətkarlıq və heyvandarlıq
• Maldarlıq və zərgərlik
• Zərgərlik və ipəkçilik

140. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Naxçıvan xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi

• Heyvandarlıq və zərgərlik
• Heyvandarlıq vəəkinçilik
• Zərgərlik və ipəkçilik
• Balıqçılıq və ticarət
√ Sənətkarlıq və memarlıq

141. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Təbriz xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi

√ Sənətkarlıq və ticarət
• Balıqçılıq və ticarət
• Heyvandarlıq vəəkinçilik
• İpəkçilik vəticarət
• Heyvandarlıq və sənətkarlıq



142. XVII-XVI11 əsrlərdə Azərbaycanın Bakı xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi

√ Balıqçılıq və sənətkarlıq
• Balıqçılıq vəəkinçilik
• Heyvandarlıq və sənətkarlıq
• Zərgərlik və ipəkçilik
• İpəkçilik və ticarət

143. XVII-XVI11 əsrlərdə Azərbaycanın İrəvan xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi

√ Sənətkarlıq və heyvandarlıq
• Balıqçılıq və ticarət Zərgərlik və ipəkçilik
• Heyvandarlıq vəəkinçilik
• Ticaret ve ekincilik
• Ticarət və ipəkçilik

144. XVII-XVI11 əsrlərdə Azərbaycanın Qarabağ xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi

√ Sənətkarlıq vəəkinçilik
• Heyvandarlıq vəəkinçilik
• Zərgərlik və ipəkçilik
• Ticaret ve ipekcilik
• Balıqçılıq və ticarət

145. Böyük İpək Yolunun başlanğıci, orta və son ölkələri hansılardır

√ Çin-Azərbaycan-İspaniya
• Koreya-İran-İngiltərə
• Monqolustan-Rusiya-Fransa
• Hindistan-Suriya-Portuqaliya
• Yaponiya-Əfqanıstan-Rusiya

146. Orta əsr şərq bazarları hansılardır?

√ Qədim Şamaxı, Bərdə, Naxçıvan, Dərbənd, Gəncə, Təbriz
• Qəbələ, Lənkəran, Ərdəbil, Əhər
• Ərdəbil, Təbriz, Dərbənd, İrəvan
• Mərənd, Maku, Bakı, Şamaxı
• Beyləqan, Ordubad, Qəbələ, Bakı

147. Qədim Azərbaycan ərazisindən keçən əsas beynəlxalq karvan yolu hansı olmuşdur?

√ Təbriz-Naxçıvan-Bərdə-Gəncə-Şamaxı-Qəbələ
• Şamaxı-Qəbələ-Tiflis-Batumi
• Naxçıvan-İrəvan-Tiflis-Poti
• Ərdəbil-İsfahan-Ərzurum-İrəvan
• Təbriz-Bağdad-Mosul-Əmman

148. Azərbaycanı dünya sivilizasiyasının ən qədim mərkəzlərindən biri edən amil deyil

√ Bəzək əşyaları
• Memarlıq abidələri
• Qədim yaşayış məskənləri və metal pulların kəsilməsi
• Qədim qalalar
• Karvansaray və qəbristanlıqlar

149. Rusiyada vahid pul sistemi neçənci ildə yaranmışdır

√ 1535-ci ildə
• 1480-ci ildə



• 1640-cı ildə
• 1485-ci ildə
• 1355-ci ildə

150. 1294-cü ildə ilk dəfə Azərbaycanda buraxılan kağız pul

√ Çav Dirhəm
• Dinar
• Dollar
• Tümən
• Tümən

151. Azərbaycanın dünya meridianın ilkin çıxmasının köklərinə aid deyil

√ Xəzər dənizinin qərb sahəsində yerləşməsi
• Qədim ipək yolu üzərində yerləşməsi
• Doqquz iqlim şəraitinə malik olması
• Ərazisinin böyüklüyü
• Şimal-cənub əlaqələrindəki coğrafi mövqeyi

152. Ölkələrarası ticarət əlaqələrinin meydana çıxmasının ilkin şərtləri və səbəblərinə aid deyil

√ sığorta xidmətinin yaranması
• halinin artması vəəhali miqrasiyası
• əl əməyindən maşın əməyinə keçilməsi
• əhali tələbinin atması
• əmtəə istehsalının artması və nəqliyyat vasitələrinin yaranması

153. Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyət kimi kəmiyyət nəzarəti tədbirləri hesab olunmur?

√ Standartlaşdırma
• Kvotalaşdırma
• Malın idxalının qadağan edilməsi
• İxracın məhdudlaşdırılması
• lisenziyalaşdırma

154. Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyətlər kimi maliyyə tədbirləri hesab olunmur?

√ vergi tarifləri
• valyuta mənzənnələri çoxluğu
• xarici valyuta yığılmasına rəsmi məhdudiyyətlər
• müəyyən edilməsi, ödənc növbəliliyi
• idxalın dəyərinin qabaqcadan ödənilməsi

155. Aşağıdakılardan hansı qiymətlər üzərində nəzarət tədbirlərinə aid deyildir?

√ gömrük rüsumları
• ixrac qiymətlərinin «könüllü» məhdudlaşdırılması
• antidempinq tədbirlər
• kompensasiya tədbirləri
• qiymətlərin inzibati qaydada müəyyən edilməsi

156. Paratarif tədbirlərə aid deyildir:

√ Əlavə dəyər vergisinin tutulması
• Əlavə yığımlar
• Daxili vergi və yığımlar
• Diskretləşdirici gömrük qiymətləndirilməsi
• Gömrük əlavələri



157. İnzibati qeyri-tarif məhdudiyyətlərə aiddir

√ Qiymətlərin tənzimlənməsi
• Lisenziyalaşdırma və kvotalaşdırma
• Monopolist tədbirlər
• idxal depozitləri
• Embarqo

158. İqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətlərə aid deyildir?

√ barter mübadiləsi
• müxtəlif vergi və yığımlar
• idxal depozitləri
• valyuta tənzimlənməsi tədbirləri
• xüsusi növ rüsumlar

159. Qeyri-tarif tədbirləri neçə qrupa bölünür?

√ 2 qrupa
• 5 qrupa
• 4 qrupa
• 3 qrupa
• 6 qrupa

160. Xarici ticarəti tənzimləyən tədbirlər neçə qrupa bölünür?

√ 8 qrupa
• 5 qrupa
• 7 qrupa
• 9 qrupa
• 6 qrupa

161. Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyətlərin məqsədi deyildir?

√ monopoliya yaratmaq
• əhalinin həyat səviyyəsinin və sağlamlığının qorunması
• əxlaqın dinin və milli təhlükəsizliyin qorunması
• ekologiyanın qorunması
• Milli sənayenin müdafiəsi

162. Gömrük dəyərinin təyin edilməsi üsullarına aşağıdakılardan hansını aid etmək olmaz?

√ Dəyərin vurulması üsulu
• Eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu
• Eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti üsulu
• Dəyərin toplanması üsulu
• Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti üsulu

163. Gömrük dəyərinin təyin edilməsi üsullarına aşağıdakılardan hansını aid etmək olar?

√ Ehtiyat üsulu
• Eyni malların sığorta qiyməti üsulu
• Eynicinsli malların daşınma qiyməti üsulu;
• Dəyərin hesablanması üsulu
• Gətirilən malların istehsal qiyməti üsulu

164. Malın mənşə sertifikatında aşağıdakı məlumatlardan hansı olmalıdır?

√ daşınma vasitəsi və gediş istiqaməti
• idxalatçının adı və emblemi



• yerlərin sayı və malın göstəriciləri
• netto çəkisi
• ixracatçının fmiliyası

165. Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi meyarları hansılardır?

√ Malın tam istehsal edildiyi ölkə hesab ediləcək malların siyahısının müəyyən edilməsi
• əmtəənin tərkibi meyarı
• Hazır mallar üzrə
• Texnoloji proseslər üzrə
• emal texnologiyası üzrə

166. Qanunvericiliyə görə gömrük güzəştləri hansılar hesab olunur?

√ rüsum ödənişindən azad etmə
• rüsum dərəcələrinin sabitliyi
• malın güzəştli gətirilməsi (çıxarılması) üçün tarif kvotlarının ləğv edilməsi
• rüsumun tam ödənilməsi
• əvvəl ödənilmiş rüsumun ləğv edilməsi

167. Qanunvericiliyə görə gömrük rüsumlarının əlahiddə növləri hansılardır?

√ Antidempinq
• məxfi
•    Kommersiya
• məcburi
• fərdi

168. Qanunvericiliyə görə mövsümi rüsumların qüvvədə olduğu müddət

√ yarım il (6 ay)-dək
• 1 aydan
• 1 rüb (3 ay)-dək
• 1 ildən artıq ola bilməz.
• 10 gündən

169. AR «Gömrük tarifi haqqında» qanuna görə gömrük tarifinin əsas məqsədləri:

√ 1.     İdxal və ixracın əlverişli nisbətini təmin etmək.
• 1.     Valyuta gətirilməsi və aparılmasını qadağan etmək
• Malların istehsal və istehlakını inhisara almaq
• AR iqtisadiyyatını xarici rəqabətdən qorumaq
• AR üzrə əmtəələri  qiymətləndirmək

170. Gömrük-tarif tənzimlənməsində fiskal funksiya

√ dövlət büdcəsinə vəsait yığılmasını təmin edir
• dövlət büdcəsinin kəsirini aradan qaldırır.
• Maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edir
• İnvestisiya artımını təmin edir
• sahibkarların mənafelərini müdafiə edir

171. Gömrük tarif tənzimlənməsində proteksionist funksiya:

• ticarətin gücləndirilməsinə xidmət edir.
√ milli istehsalçıların mənafelərini müdafiə edir
• kiçik biznesin inkişafına yönəldilir
• 1.     xarici investorların maraqlarına xidmət edir.
• istehsalın gücləndirilməsinə xidmət edir.



172. Gömrük tarifinin daşıdığı funksiyalar:

√ fiskal
• pozucu
• normalaşdırıcı
• sabitləşdirici
• tənzimləyici

173. Xarici ticarət əməliyyatlarında və onun gömrük ststistikasında malların miqdarı hesabı hansı çəki üzrə aparılır

√ Netto çəkisi ilə
• Nəqliyyət vasitəsi ilə birlikdə çəkisi ilə
• Çəkisizlik şəraitind
• Brutto çəkisi ilə
• Gözəyarı çəki ilə

174. Xarici ticarətin gömrük statistikasının əsas məlumat mənbəyi hansı sənəddir

√ Yük gömrük bəyənnaməsi
• Mənşə sertifikatı
• Konosament
• İnvoys
• Kontrakt

175. Planetmizdə olan 12 iqlim qurşagından neçəsi Azərbaycanda mövcüddür

√ 9-u
• 7-si
• 5-i
• 12-si
• 11-ci

176. Az-n şərqdən Xəzər dənizi ilə sahil cərhəddinin (xəttinin) uzunluğu nə gədərdir

√ 825 km
• 1060 km
• 740 km
• 680 km
• 970 km

177. Az-n dövlət sərhədlərinin ümümi uzunluğu nə gədərdir

√ 3472 km
• 6782 km
• 2960 km
• 4816 km
• 5347 km

178. Az.Resp. ixrac əməliyyatlarına aid edilmir

√ Sərhədyanı ticarət
• Təkrar ixrac əməliyyatları
• Konsiqnasiya  yolu ilə ixrac əməliyyatları
• Müvəqqəti ixrac əməliyyatları
• Kreditlə ixrac əməliyyatları

179. Az.Resp.gömrük ərazisinə daxil olan xarici mənşəli malların yenidən işlənmədən digər xarici ölkələrə ixrac əməliyyatlarında nə deyilir

√ Təkrar ixrac (reeksport)əməliyyatları
• Tranzit əməliyyatları



• Yükləmə boşaltma əməliyyatları
• İdxal əməliyyatları
• İxrac  əməliyyatları

180. Gömrük təşkilatının hazırladığı “Brüssel Gömrük nomenklaturası” və BMT-nin hazırladığı “Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı
Nomenklaturu” nə vaxt qəbul edilmlşdir

√ 1950-ci il
• 1947-ci il
• 1951-ci il
• 1961-ci il
• 1945-ci il

181. Gömrük sərhədindən keçirilən  qeyri-komersiya mallarına daxil deyildir

√ Tikinti texnikası mallar
• Diplomatik korpusun istifadəsi üçün mallar
• Beynəlxalq sərqilərdə nümayış etdirilən mallar
• Nizamnamə öhdəliyinə gözə ticarətdə əlaqədər olmayan mallar
• Vatəndaşların şəxsi istifadəsi üçün mallar

182. ” Brüssil Gömrük nomenklaturası” və “Beynəlxalq standart Ticarət Təsnifatı Nomenklaturasi” bazası əsasında yaradılmış “Malların
təsvizi və kodlaşdirılmasının  harmonikləşdirilmiş sisttem nomenklaturası” hazırda imzalanmış və nə vaxt qüvvəyə minmişdir

√ Brüssel,1988
• Cenevrə, 1990
• Vyana, 1983
• Bern, 1991
• Roma, 1985

183. Təhlukəli yükləri n beynəlxalq daşınmalar şərtlərini reqlamentləşdirən əasa sənəd hansıdır, harada və nəvaxt qəbul edilmişdir

√ Təhlükəli yüklərin beynəlxalq daşınmaları haqqında Avropa Sazişi, Cenevrə, 1957
• Təhlükəli yüklərin sığortalanması sazişi, Vaşington, 1937
• Təhlükəli yüklərin saxlanılması konvensiyası, Bern, 1967
• Beynəlxalq nəqliyyət konvensiyası, Roma, 1977
• Beynəlxalq yük konvensiyası, Vyana, 1947

184. cənub qaz kəməri hansı ölkələrin ərazisindən keçəcəkdir

• Az-n-İran-Əfqanistan-Pakistan-Çin
• Az-n-Gürcustan-Ukraina-Polşa-İspaniya
√ Az-n-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan-Yunanıstan—Montenerqo-Albaniya-İtaliya
• Az-n-İran-İrak-İordaniya-İsrail
• Az-n-Gürcustan-Türkiyə-Yunanıstan-Almaniya

185. Cənub qaz dəhlizinin təməli nə vaxt qoyulmuşdur

√ 20 sentyabr  2014-cü il
• 10 iyun 2013-cü il
• 14          dekabr 2011-ci il
• 26          noyabr 2010-cu il
• 10  anvar 2012-ci ildə

186. Xarici ticarət əlaqələrində baş verən biləcək münaqişilərin həlli yolları kontraktların hansı bölməsində nəzərdə tutulur

√ Arbitraj
• Verilmə şərtləri
• Hesablaşma
• Predmeti



• Iddialar

187. Idxalı məhdudlaşdıran mürtəce təkbirlər

√ Kompensasiyalı və ya ekvivalent idxal
• Rezidentlərin öz vəsaitləri hesabına idxal
• Barter
• Aksizlər
• Kreditlə idxal

188. Aşağıda göstərilənlərin hansı beynəlxalq hesablaşmaların formasıdır

√ Akkrediriv
• Alsept kreditləri
• Depozit sertifikatlar
• İstiqrazlar
• Müxbir hesablar

189. İxrac edilmiş və emala zəruz qalmadan əmtəələrin geri qaytarılması necə adlanır

√ Müvəqqəti ixrac
• Təkrar ixrac
• Reeksport
• Bartet əməliyyati
• Konsiqnasiya yolu ikə ixrac

190. Əvvəllər idxal edilmiş və emala məruz qalmayan əmtəələrin başqa bir ölkəyə satılması necə adlanır

√ Təkrar ixrac(reeksport)
• Konsiqnasiya
• Aksiz
• Barter əməliyyatı
• Kreditlə ixrac

191. İxracın stimullaşdırılması üzrə təşkilatı tədbirlərə aid deyil

√ Olkenin geoiqtisadi mekandaki movqeyinden
• Özəl kapital rüsumlsrının mobilləşməsi
• Xaricdə ixracın genişləndirilməsi üçün mərkəzlər yaradılması
• Xaricdə ticarət nümayəndəliklərinin yaradılması
• Xüsusi dövlət fondlarının yaradılması

192. İxrac məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması üzrə tədbirlərə aid deyil

√ Ixrac kreditlərininverilməsi
• Özəl kapital qoluluşuna dövlət zəmanəti
• Güzəştli kreditlərin verilməsi
• Infrostruktur məsələlərinin həlli
• Subsidiyaların tətbiqi

193. İxracın stimullaşdırılması üçün tətbiq olunan tədbirlər bundan asılı deyil

√ Ölkənin təbii-cografi vəziyyətindən
• Ölkənin inkişaf mərhələsindən
• Dünyadakı ümumi iqtisadi vəziyyətdən
• Siyasi vəziyyətdən
• Ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətindən

194. İxraca nəzarət olunması buna nəzarət tutmur



√ Ixracın könüllü məhdudlaşdırılması
• Ixraca vergilərin tətbiqi
• Ixracın lisenziyalaşdırılması
• Ixracın kvotalaşdırılması
• Ixraca rüsumların tətbiqi

195. Aşagıdakilardan hansı gömrük rüsumlarının növlərinə aid deyil

√ Emal
• Spesifik
• Ixrac
• Tamzin
• Preferensial

196. Müasir xarici ticarətdəm mövcud olan 2 fərqli konsepsiya hansılardı

√ Proteksionizm- fritridizm
• Iqtisadi tənzəmləmə-inzibati tənzimləmə
• İdxal-ixrac
• Akkreditiv-inkasso
• Makroiqtisadiyyat- mikroiqtisadiyyat

197. Azərbaycan Respublikasının ixrac və idxalında daşınan yüklərin daha çox hansı nəqliyyat vasitəsilə həyata keçirilir

• Avtomobil nəqiyyatı
√ Stasionar nəqliyytmə vəsaitləri
• Hava nəqliyyatı
• Dəniz nəqliyyatı
• Dəmiryol nəqiyyatı

198. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının idxalında yeyinti məhsulları içərisində daha yüksək paya malikdir

√ Buğda
• Şəkər
• Yağ
• Süd
• Un

199. Azərbaycan Respublikasında idxal məhsullarının daşınmasında əsas nəqiyyat növü kimi aşağıdakılardan hansı üstünlük təşkil edir

√ Dəmiryolu
• Hava nəqliyyatı
• Poçt
• Hes biri
• Dəniz nəqliyyatı

200. Azərbaycan Respublikasının  idxalında daha yüksək xüsusi çəkiyə malik AS ölkəsi aşağıdakılardan hansıdır

√ Almaniya
• Fransa
• Italiya
• Heç biri
• Böyük Britaniya

201. Aşağıdakı Asiya ölkələrindən hansı Azərbaycan Respublikasının ixracında daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir

√ Tayvan
• Türkiyə
• Bolqarıstan
• Gürcustan



• Makedoniya

202. Aşağıdakından hansı Azərbaycan Respublikasının ixracında daha yüksək xususi çəkiyə malik deyil

• Italiya
√ Misir
• Fransa
• Indonesiya
• Hindistan

203. Azərbaycandan hansı məhsulun ixracı nəticəsində qərblə ticarətdə ticarəttərəfdaşları kimi bu ölkələrin əhəmiyyəti armışdır

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

204. Aşağıdakılardan hansı ixrac və idxalın strukturu xarici ticarətin səmərələliyinin formalaşmasına təsir edən amillərə aiddir

√ Hamısı
• Əhalinin ödəmə qabliyyətli tələbi
• Əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsinin adekvatlıq dərəcəsi
• Yerli istehsalın mili tələbi ödəmə qabiliyyəti
• Mili istehsalın ehtiyacları

205. Aşağıdakılardan hansı ixrac və idxalın strukturu, xarici ticarətin səmərələyinin formalaşmasına təsir edən xarici amillərə aid deyildir

√ Əhalinin ödəmə qabliyyətli tələbi
• Üçüncü ölkələrə münasibətdə ticarət siyasəti
• Beynəlxalq məhdudiyyətlər və maneələr
• Bazarın inhisarlaşma və yetkinləşməsi dərəcəsi
• Ayrı-ayrı əmtəə bazarlarının konyukturasının elastikliyi

206. Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi istiqaməti (doğru olmayanı göstərin)

• Ticarətin liberallaşdırılması
• Turizm fəaliyyəti
√ Konfilik
• Ixrac
• Idxal

207. Idxala tələb nədir

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

208. Beynəlxalq ticarətdə hansı ölkələr «kiçik ölkə» kimi təsnifatlandırırlır

• Iqtisadiyyatı tamamilə beynəlxalq ticarətdən asılı olan ölkələr
• Tədiyyə balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindən az olan ölkələr
√ Beynəlxalq ticarətin ticarət şərtlərinə təsir etdiyi ölkələr
• Idxala olan tələbin daxili tələbdən çoxolduğu ölkələr
• Ixrac təklifinin daxili təklifdən çox olduğu ölkələr

209. Beynəlxalq ticarətdə hansı ölkələr «böyük ölkə» kimi təsnifatlandırılır



√ Beynəlxalq ticarətin ticarət şərtlərinə təsir etdiyi ölkələr
• Tədiyyə balansı 1 mlrd ABŞ dolları ekvivalentindən çox olan ölkərər
• Iqtisadiyyatı tamamilə beynəlxalq ticarətdən asılı olan ölkələr
• Ixrac təklifinin daxili təklifdən çox olduğu ölkələr
• Idxala olan tələbin daxili tələbdən çox olduğu ölkələr

210. Əsasən idxal əməliyyatları ilə məşqul olan və satıcı hüququnun verilməsi müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərən huquqi şəxslər necə
adlanır

√ Distebyutor
• Aqent
• Topdançı
• Makler
• Broker

211. IEÖ müasir dünya ixracında payı nəqədərdi

• 0.9
• 0.4
√ 0.7
• 0.2
• 0.5

212. Ixraca könüllü məhdudiyyət nəyi nəzərdə tutur

√ Idxalatçı ölkə tərəfindən ixrac kvotasının tətbiqi
• Ixraca qoyulmuş qadağan
• Idxalatçı ölkətərəfindən idxal kvotasının tətbiqi
• Idxalatçı ölkə tərəfindən ixdxal rüsumunun tətbiqi
• Ixracatçı ölkətərəfindən ixrac rüsumunun tətbiqi

213. Idxal rüsumu kvotadan fərqli olaraq

• Qiymətlərin artımının stimullaşdırılması
• Doğru cavab yoxdur
√ Dövlət büdcəsinə cəlir gətirir
• Beynəlxalq ticarətin həcminin azalmasına gətirib çıxarır
• Ölkədə həyat səviyyəsini aşağı salır

214. Idxracın stimullaşdırılması formaları (Doğru olmayanı göstərin)

√ Bank əməliyyatlarının səmərəli təşkili
• Güzəştli kreditlərin verilməsi
• Dövlət tərəfindən sıgortalanma
• Informasiya dəstəyi
• Dövlət tərəfindən kreditləşdirilmə

215. Gömrük Əməkdaşlığı Şurası hansı ölkələrin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır?

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

216. Gömrük Əməkdaşlığı Şurası nə zaman yaradılmışdır?

√ 1948-ci il
• 1976-cı il
• 1961-ci il



• 1965-ci il
• 1964-cü il

217. İƏİT-in mənzil qərargahı harada yerləşir?

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

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

√ İqtisadi tərəqqinin və dünya ticarətinin stimullaşdırılması

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

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

219. İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının təsisçi ölkələri hansılardır

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

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

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

221. UNCTAD-ın (United Nations Conference on Trade and Development)  icra orqanı:

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

222. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)  qərarları :

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

223. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) hansı təşkilatın orqanıdır?

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



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

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

225. İqtisadi inteqrasiyanın altıncı forması hansıdır?

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

226. İqtisadi inteqrasiyanın beşimci forması hansıdır?

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

227. İqtisadi inteqrasiyanın dördüncü forması hansıdır?

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

228. İqtisadi inteqrasiyanın üçüncü forması hansıdır?

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

229. İqtisadi inteqrasiyanın ikinci forması hansıdır?

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

230. İqtisadi inteqrasiyanın birinci forması hansıdır?

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

231. İqtisadi inteqrasiyanın neçə forması var?

√ 6.0
• 4.0



• 3.0
• 2.0
• 5.0

232. İqtisadi inteqrasiya nədir?

√ İki və ya daha çox regionun və ya ölkənin iqtisadi qarşılıqlı əlaqəsinin dərinləşməsi

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

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

233. İnternet-elektron ticarətlə malın alınması üçün fiziki şəxs-alıcının mütləq nəyi olmalıdır? (Çəki: 1)

√ Plastik (kredit) kartı
• Qızılı Pulu
• Sürücülük vəsiqəsi
• Bank karti
• Şəxsiyyət vəsiqəsi

234. İEÖ-lərdə internet-elektron ticarətlə malın alıcıya çatdırılmasını hansı şirkətlər yerinə yetirirlər?

√ Beynəlxalq çatdırma şirkətləri
• Nəqliyyat-ekspedisiya şirkətləri
• Avtonəqliyyat şirkətləri
• Hava nəqliyyatı şirkətləri
• Rabitə müəssisələri

235. İEÖ-lərdə fiziki şəxslər - alıcılar haradan mal almağa daha çox üstünlük verirlər: (Çəki: 1)

√ İnternet-elektron ticarətlə
• Mağaza - marketdən
• Kolxoz bazarından
• Yarmarkadan
• Poçtla ticarətdən

236. Azərbaycanda sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi ilə hansı təşkilat məşğuldur? (Çəki: 1)

√ Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Özəl banklar
• Maliyyə Nazirliyi
• Mərkəzi Bank

237. Dünya ölkələrində təbii resursların belə bir nəhəng yığım fondu yoxdur: (Çəki: 1)

√ Gələcəyə İnam Fondu
• Dövlət Neft Fondu
• Milli Rifah Fondu
• Valyuta Agentliyi
• İnvestisiya Fondu

238. Azərbaycanda təbii resursların nəhəng yığım fondu hansıdır? (Çəki: 1)

√ Dövlət Neft fondu
• Stabilləşdirmə fondu
• Sosial-iqtisadi inkişaf fondu
• Daimi fondu
• Milli fondu



239. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci ildə büdcə gəlirləri nə qədər olmuşdur?

• 14        mlrd.manat
• 3          mlrd.manat
• 10 mlrd.manat
• 2        mlrd.manat
√ 13,7 mlrd.manat

240. Hər 1 avro investisiya qoymaqla 43 avro gəlir gətirəcək, dünyada 11-ci kosmos ölkəsi olan Azərbaycanın 1-ci telekommunikasiya peyki
neçənci ildə kosmosa buraxılmışdır? (Çəki: 1)

√ 41313.0
• 40408.0
• 41971.0
• 2010-  09-18
• 2010-  03-26

241. Azərbaycanda neftdən sonra 2-ci gəlir gətirən prioritet sahə hansı hesab edilir? (Çəki: 1)

√ İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları
• Emal sənayesi
• Reklam xidməti
• Turizm
• Taxıl istehsalı

242. Azərbaycanda ixrac potensialının və xarici investisiya qoyuluşunun artırılması məqsədi ilə neçənci ildə, hansı fond yaradılmışdır?
(Çəki: 1)

√ Elmin inkişafı fondu, 2001
• Dövlət Neft Fondu, 2004
• Sosial Müdafiə Fondu, 2006
• Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, 2005
• İxracın və investisiyaların təşviqi fondu, 2003

243. Neçənci il Azərbaycan Respublikasında "İnformasiya - Kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilmişdir: (Çəki: 1)

√ 2013.0
• 2000.0
• 2011.0
• 2005.0
• 2012.0

244. Azərbaycanın ÜTT-yə maksimum səmərəli şərtlərlə daxil olmasına aid deyildir: (Çəki: 1)

√ İxrac rüsumlarının artırılması
• Kənd təsərrüfat məhsulları istehsalçılarına yüksək subsidiyaların verilməsi
• İnkişaf etməkdə olna ölkə statusu ilə daxil olmaq
• Antidempinq
• Yerli sahibkarların mənafeyinin qorunması

245. Xarici ticarətin səmərəlilik göstəricilərinə aid edilmir: (Çəki: 1)

√ Humanitar səmərəlilik
• Nisbi səmərəlilik
• Kompleks səmərəlilik
• Valyuta səmərəliliyi
• Mütləq səmərəlilik

246. Xarici ticarət əlaqələrinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas amili hansıdır? (Çəki: 1)



√ Tərəfdaşların hər birinin mənfəətinin artması
• Gömrük sənədləşmələrinin sürətlə aparılması
• Nəqliyyat vasitələrinin daha tez boşaldılması
• Malların xarab olmasının qarşısının alınması
• Alınmış malların dəyərinin daha tez ödənilməsi

247. Xarici ticarətin iqtisadi səmərəliliyinin əsas göstəricilərinə aid edilmir (Çəki: 1)

√ Vergilərin azaldılması
• Maksimum mənfəət
• Xərclərin azaldılması
• Mal itkilərinin qarşısının alınması
• Maksimum gəlir

248. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən qarşıya qoyulan əsas strateji iqtisadi-ticarət vəzifələrinə aid deyildir: (Çəki:
1)

√ Beynəlxalq yarmarkaların keçirilməsi İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
• İxrac potensialının artırılması
• İdxaldan asılılığın azaldılması
• Ixracatdan asililiqin azaldilmasi
• Sənaye potensialının gücləndirilməsi

249. "Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı nə vaxt
olmuşdur? (Çəki: 1)

√ 5 aprel 1994-cü il
• 10         sentyabr 1997-ci il
• 11         may 1992-ci il
• 22         iyun 1996-cı il
• 22         noyabr 1993-cü il

250. "Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərmanı nə vaxt olmuşdur? (Çəki: 1)

√ 10 yanvar 1994-cü ildə
• 22         dekabr 1997-ci ildə
• 20 iyun 1995-ci ildə
• 14         oktyabr 1996-cı ildə
• 30 aprel 1993-cü ildə

251. 2012-ci ildə Azərbaycanda idxal bəyannamələrinin sayı və xüsusi çəkisi nə qədər olmuşdur?

√ 233876 və 84,8 %
• 178973 və 70,7 %
• 467146 və 97,8 %
• 384761 və 83,9 %
• 189678 və 65,7 %

252. 2012-ci ildə Azərbaycanda ixrac bəyannamələrinin sayı və xüsusi çəkisi nə qədər olmuşdur?

√ 42202 və 15,2 %
• 74386 və 23,7 %
• 67480 və 21,3 %
• 51804 və 18,9 %
• 36807 və 12,9 %

253. 2012-ci ildə Azərbaycanda gömrük bəyannamələrinin sayı nə qədər olmuşdur? (Çəki: 1)



√ 276078.0
• 180984.0
• 342610.0
• 548118.0
• 490867.0

254. Azərbaycan Respublikasında idxal əməliyyatları nəyin əsasında həyata keçirilir? (Çəki: 1)

√ Qaydalarda göstərilən istisnalar olmaqla gömrük orqanlarında bəyan edilməklə
• Seçmə yolu ilə
• Dəyəri ödənilməklə
• Qablaşdırma və markalanmaqla
• Ekspertizadan keçirilməklə

255. İdxal-ixrac əməliyyatlarında yük-nəqliyyat sənədlərinə aid deyil

√ Sürücülük vəsiqəsi
• Havayolu nəqliyyat sənədi
• Yük-vaqon sənədi
• SMR
• Konosament

256. 2012-ci ildə Azərbaycanda tranzit istiqaməti üzrə nə qədər yük daşınmışdır?

√ 16,7 mln.ton
• 14,4  mln.ton
• 20,4          mln.ton
• 18,2         mln.ton
• 12,6         mln.ton

257. 2012-ci ildə Azərbaycanda idxal məqsədi ilə nə qədər yük daşınmışdır?

√ 9,5 mln.ton
• 6.6         mln.ton
• 12.6               mln.ton
• 10,3 mln.ton
• 5.5         mln.ton

258. 2012-ci ildə Azərbaycandan ixrac məqsədi ilə nə qədər yük daşınmışdır?

√ 30,3 mln.ton
• 25.8               mln.ton
• 35,3          mln.ton
• 40,2          mln.ton
• 20.7          mln.ton

259. "Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən nə vaxt təsdiq
edilmişdir?

√ 10 may 2005-ci il
• 22          iyun 2003-cü il
• 26          oktyabr 2006-cı il
• 11         dekabr 2007-ci il
• 15 fevral 2004-cü il

260. "Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı tarixli, neçə nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

√ 18 yanvar 2013-cü il, 7 nömrəli qərarı
• 15 may 2011 -ci il, 17 nömrəli qərarı



• 12 avqust 2010-cu il, 23 nömrəli qərarı
• 14 noyabr 2009-cu il, 32 nömrəli qərarı
• 25 yanvar 2012-ci il, 8 nömrəli qərarı

261. "Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmişdir?

√ 22 iyun 2001-ci il; N 146 - II Q
• 1              sentyabr 2002-ci il; N 184 - II Q
• 26          noyabr 2003-cü il; N 196 - III Q
• 25          noyabr 2003-cü il; N 196 - III Q
• 14          may 2000-ci il; N 164 - III Q

262. "Beynəlxalq Arbitraj haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən nəvaxt təsdiq
edilmişdir?

• 1                   mart 1998-ci il
• 22          dekabr 2000-ci il
√ 18 noyabr 1999-cu il
• 15          iyun 1997-ci il
• 17 sentyabr 2001-ci il

263. Hazırda qüvvədə olan İNKOTERMS neçənci ildə qəbul edilmişdir?

√ 2010.0
• 2005.0
• 1995.0
• 1980.0
• 1990.0

264. BMT-nin qəbul etdiyi "Yol-nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalının gömrük konvensiyası” nə
vaxt və harada imzalanmışdır?

√ 18 may 1956-cı il, Cenevrədə
• 14         avqust 1964-cü il, Londonda
• 24 oktyabr 1958-ci il, Madriddə
• 7 dekabr 1959-cu il, Vyanada
• 11 fevral 1955-ci il, Romada

265. BMT-nin qəbul etdiyi "Beynəlxalq Yük Daşınması Müqaviləsi haqqında konvensiya” (BYDM) nə vaxt və harada imzalanmışdır?

√ 19 may 1956-cı il, Cenevrədə
• 2         mart 1954-cü il, Parisdə
• 12 sentyabr 1957-ci il, Berndə
• 28 noyabr 1962-ci il, Sürixdə
• 5 yanvar 1952-ci il, Vyanada

266. Azərbaycanda qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə hansı təşkilat məşğuldur?

√ Bakı Fond Birjası
• Mərkəzi Bank
• Dövlət Neft Fondu
• Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

267. İdxal-ixrac əməliyyatlarında hansı qrup sənədlərdən istifadə edilmir?

√ Arbitraj sənədləri
• Yük-nəqliyyat sənədləri
• Maliyyə sənədləri



• Sığorta sənədləri
• Ticarət sənədləri

268. İdxal-ixrac əməliyyatlarında ticarət sənədlərinə aid deyil

√ Order
• Çəki və tara siyahısı
• Mənşə sertifikatı
• Spesifikasiya
• Proforma-faktura

269. "Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt təsdiq edilmişdir?

√ 14.04.2009-cu ildə
• 22.11.2011-ci ildə
• 26.06.2007-                     ci ildə
• 26.06.2008                     ci ilde
• 04.02.2008-                   ci ildə

270. "Müvəqqəti İdxal (İxrac) Gömrük Rejimi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin hansı əmri ilə
təsdiq edilmişdir

√ 29.09.2000. əmr N64
• 21.02.2002.               əmr N102
• 04.12.2003.               əmr N306
•          18.03.1996. əmr N36
• 14.05.1998. əmr N 86

271. Bu ixrac əməliyyatlarından hansı forma Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilmir?

√ Daimi ixrac əməliyyatları
• Təkrar ixrac (reeksport) əməliyyatları
• Respublikada istehsal, emal, təkrar emal olunan malların ixracı
• Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları
• Kreditə ixrac əməliyyatları

272. Bu mallardan hansı qrup ixracı və idxalı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı əsasında aparılan mallara daxil
deyildir?

√ Metal və metal məmulatı
• Barıt və partlayıcı maddələr
• Nüvə materialları və texnologiyaları
• Emal edilməmiş almazın ixracı
• Silah və hərbi texnika

273. Bu mallardan hansıları ixracı müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan spesifik mal, xidmət və əqli mülkiyyətə daxil deyildir?

√ Zəfəran
• İlan, böyə vəəqrəb zəhərləri
• İxtiralar, “Nou-Hau”
• İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları
• Çöl heyvanları, yabanı bitkilər

274. Bu xidmətlərdən hansıların idxalı müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan spesifik xidmətlərə daxil deyildir

√ Kütləvi iaşə xidməti
• Yük və sərnişin daşınması
• Rabitə xidmətləri
• Rabitə xidmətləri
• İnşaat fəaliyyəti



275. Xarici ticarət kontraktlarında belə bölmə olmur

• Hesablaşma
√ İanələr
• Fors-major
• Predmeti
• Arbitraj

276. Xarici ticarət kontraktlarının “fors-major” bölməsi hansı halları nəzərdə tutur?

√ Fövqəladə hallar
• Dözülməz vəziyyət
• Unudulmaz hallar
• Xəyali hallar
• Çıxılmaz vəziyyət

277. 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısı olan hüquqi şəxslərin neçə faizini özəl sektor təşkil etmişdir

√ 92.1
• 86.8
• 73.5
• 66.6
• 95.7

278. Konsiqnasiya ticarəti üçün ayrılan müddət malların gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən neçə günə qədər müəyyən
olunmuşdur?

√ 180 günə qədər
• 160 günə qədər
• 100 günə qədər
• 90 günə qədər
• 190 günə qədər

279. Konsiqnasiya yolu ilə ixrac edilmiş mallar müəyyən edilmiş müddətdə satılmadıqda neçə gün ərzində Azərbaycan Respublikasına
qaytarılmalıdır?

√ 30 gün
• 40 gün
• 50 gün
• 60 gün
• 20 gün

280. Bunlardan hansı xarici ticarətin subyektlərinə daxildir?

√ TMK-lar
• Teatrlar ve xestexanalar
• Qeyri-hökumət təşkilatları
• Məktəblər

281. Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrinə nə deyilir?

√ Kontrakt
• Bəyannamə
• Protokol
• Konvensiya
• Saziş

282. Dövlət müəssisələri və əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisələr tərəfindən malların, xidmət və əqli
mülkiyyətin kreditə ixracı bağlanmış müqavilələr harada qeydiyyatdan keçirilməklə aparılır?



√ İqtisadi İnkişaf Nazirliyində
• Maliyyə Nazirliyində
• Vergilər Nazirliyində
• Ədliyyə Nazirliyində
• Dövlət Gömrük Komitəsində

283. Bu ixrac-idxal əməliyyatlarından hansı forma Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilmir?

√ Rezidentlərin borcu hesabına aparılan ixrac-idxal əməliyyatları
• Müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan ixrac-idxal əməliyyatları
• Barter əməliyyatları
• Kooperasiya əməliyyatları
• Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə aparılan ixrac-idxal əməliyyatları

284. Azərbaycanda barter əməliyyatları zamanı ekvivalent məbləğdə malların göndərilməsi və alınması müddəti neçə günə qədər müəyyən
olunmuşdur?

√ 90 günə qədər
• 80 günə qədər
• 120 günə qədər
• 100 günə qədər
• 60 günə qədər

285. Xarici ticarət əməliyyatlarının əsas hüquqi aləti hansı sənədlərdir?

√ Müqavilə, kontrakt
• Saziş, memorandum
• Protokol, bəyannamə
• Məktub, invoys
• Konvensiya, konosament

286. "Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarət barədə Təlimat”
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin hansı əmri ilə təsdiq edilmişdir

√ 9 sentyabr 1998-ci il; 49 nömrəliəmr
• 26          yanvar 2001-ci il; 23 nömrəli əmr
• 17         aprel 1999-cu il; 126 nömrəli əmr
• 28          oktyabr 2004-cü il; 216 nömrəli əmr
• 14          noyabr 2006-cı il; 189 nömrəli əmr

287. "İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icarənin verilməsi qaydaları” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir:

√ 15.12.2005-ci il; 230 nömrəli qərar
• 21.06.2004-cü il; 192 nömrəli qərar
• 09.05.2008-ci il 142 nömrəli qərar
• 18.11.2006-cı il; 348 nömrəli qərar
• 29.02.2007-                ciil; 58 nömrəli qərar

288. Xarici ticarət sahəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir

√ Kənd təsərrüfatı məhsullarına idxal lisenziyalarının verilməsi
• Kənd təsərrüfatına lizinq xidmətinin artırılması
• Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi
• Rəqabətədavamlı aqrar sənaye məhsullarının dünya bazarına çıxarılması
• Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracının artırılması

289. "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli
fərmanı ilə təsdiq edilmişdir



√ 20 aprel 2005-ci il; 226 nömrəli fərman
• 18 oktyabr 2003-cü il; 460 nömrəli fərman
• 25          avqust 2007-ci il; 302 nömrəli fərman
• 03 fevral 2008-ci il; 102 nömrəli fərman
• 14 may 2004-cü il; 244 nömrəli fərman

290. Xarici ticarət sahəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir:

√ Təbii sərvətlərin hasilatı və emalını aparır
• Müvafiq spesifik malların ixracına rəy vermək
• Təbiəti mühafizə və ekoloji təhlükəsizlik üzrə layihələr hazırlayır
• Xarici şirkətlərdə birlikdə geoloji kəşfiyyat işçiləri aparır
• Mineral xammal bazasından və yer təkindən səmərəli istifadə edilməsinə nəzarət

291. "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı
tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

√ 18 sentyabr 2001-ci il
• 22        aprel 1999-cu il
• 28        fevral 2002-ci il
• 08 may 2003-cü il
• 12 iyul 2000-ci il

292. Xarici ticarət sahəsində Sənaye və Energetika Nazirliyininəsas vəzifələrinə daxil deyildir

√ Yanacaq-enerji daşıyıcılarının qiymətini müəyyən etmək
• Yanacaq-enerji balansını tərtib etmək
• Sənaye mallarının xarici bazarlara çıxarılması üçün tədbirlər görmək
• Sənaye sahələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün tədbirlər üçün tədbirlər görmək
• Enerji daşıyıcılarının istehsalı vəistehlakının proqnoz göstəricilərini hazırlamaq

293. "Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli
fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

√ 15 may 2006-cı il
• 25          dekabr 2004-cü il
• 5             oktyabr 2005-ci il
• 15          iyun 2007-ci il
• 15         avqust 2008-ci il

294. Xarici ticarət sahəsində Nəqliyyat Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir

√ Nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük nəzarətini həyata keçirir
• Ölkəərazisindən keçən bütün nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafını təmin edir
• Xarici ölkələrin müvafiq orqanları iləəməkdaşlıq edir
• Beynəlxalq nəqliyyat konvensiyalarına qoşulmaq barədə təkliflər verir
• Yükdaşımaların baza tariflərini müəyyən edir

295. "Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir?

• 20          mart 2004-cü il
• 15          aprel 2002-ci il
√ 10 iyun 2003-cü il
• 15        fevral 2001-ci il
•       30 noyabr 2005-ci il

296. Xarici ticarət sahəsində Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir

√ İxrac mallarına lisenziyalar vermək



• Standartlaşdırmanı təşkil etmək
• Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin qeydə alınması
• Dövlət kəmiyyət vahidləri etalonlarını təsdiq etmək
• Dövlət metroloji nəzarətini həyata keçirmək

297. "Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir:

√ 31 avqust 2009-cu il
• 18 aprel 2011-ci il
• 6 fevral 2010-ci il
• 10          may 2007-ci il
• 14          noyabr 2008-ci il

298. Xarici ticarət sahəsində Vergilər Nazirliyinin əsas funksiyalarına daxil deyildir

• Vergilərin düzgün hesablanması və dövlət büdcəsinə köçürülməsi
• Vergi ödəyicilərinin uçotunu aparmaq
• Ödənilmiş vergi məbləğlərinin əvəzləşdirilməsi
• Vergi daxilolmalarının proqnozunu hazırlamaq
√ Vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi

299. "Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir?

√ 29 mart 2001-ci il, 454 nömrəli fərman
• 21          dekabr 2003-cü il, 467 nömrəli fərman
• 18 noyabr 2002-ci il, 308 nömrəli fərman
• 1                  sentyabr 2000-ci il, 272 nömrəli fərman
• 11                iyun 1999-cu il, 248 nömrəli fərman

300. Xarici ticarət sahəsində Maliyyə Nazirliyinin əsas funksiyalarına daxil deyildir

• Aksiz markalarının hazırlanması və verilməsi
• Maliyyə-valyuta problemlərinin təhlili
• Əyar nəzarətinin həyata keçirilməsi
• Tədiyyə balansının tərtibində iştirak edir
√ Əmtəə və xidmətlərin qiymətinin müəyyən edilməsi

301. "Azərbaycan Respublikasının MaliyyəNazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir?

• 25          avqust 1999-cu il, 186 nömrəli qərar
• 14         fevral 1998-ci il, 68 nömrəli qərar
• 18         dekabr 2004-cü il, 342 nömrəli qərar
√ 04 fevral 2000-ci il, 271 nömrəli qərar
• 17          may 2003-cü il, 142 nömrəli qərar

302. "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin
hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir?

√ 15.11.2005, 209 nömrəli qərar
• 30.10.2007,            186 nömrəli qərar
• 24.04.2004,            88 nömrəli qərar
• 19.02.2006,            56 nömrəli qərar
• 04.12.2008,                 264 nömrəli qərar

303. "Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydası” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir?

√ 29.11.2007, 190 nömrəli qərar
• 14.04.2005,            102 nömrəli qərar



• 19.12.2009,            215 nömrəli qərar
• 09.10.2008,            172 nömrəli qərar
• 23.05.2006,                 146 nömrəli qərar

304. “İxrac nəzarətinin aparılması qaydaları” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir?

• 18.08.2006,                  168 nömrəli qərar
• 16.11.2008,        105 nomreli qerar
√ 15.12.2005, 230 nömrəli qərar
• 25.11.2004,            215 nömrəli qərar
• 18.08.2006,                  182 nömrəli qərar

305. “İxrac nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

√ 38286.0
• 39721.0
• 38586.0
• 40004.0
• 40588.0

306. “Vayuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

√ 21 yanvar 1994-ci il
• noyabr 1998-ci il
• 03 aprel 1997-ci il
• 26          iyun 1996-cı il
• 17         fevral 1995-ci il

307. “Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsi” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

• 36398.0
• 35935.0
√ 35709.0
• 1995-  12-07
• 1995-  11-18

308.
Xarici ticarət sahəsində Dövlət Gömrük
Komitəsinin əsas funksiyalarına daxil
deyildir

• Valyuta nəzarətini təmin etmək
• Xarici ticarətin hömrük statistikasını aparmaq
√ Nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış aparmaq
• Gömrük sərhəddindən keçirilən mallardan vergi və rüsumların alınması
• Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi

309. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı
ilə təsdiq edilmişdir?

• 5            aprel 1999-cu il
• 10          iyul 2000-ci il
√ 27 oktyabr 1998-ci il
• 20          noyabr 2001-ci il
• 18         fevral 1997-ci il

310. “Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

√ 34870.0
• 35230.0
• 1997-  07-26



• 1997-  04-21
• 34466.0

311. Xarici ticarət sahəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin vəzifələrinə daxil deyildir

√ Malların standartlaşdırılması və sertifikasiyası
• Xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi
• İxrac potensialını inkişaf etdirmək
• Dünya ticarət sisteminə inteqrasiya
• Xarici ticarət siyasətini işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək

312. "Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli
fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

√ 28 dekabr 2006-cı il
• may 2008-ci il
• 15 sentyabr 2007-ci il
• 12 iyun 2004-cü il
• oktyabr 2005-ci il

313. Hazırda qüvvədə olan "Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi qaydaları” Azərbaycan Respublikası
prezidentinin hansı tarixli və neçə nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

√ 24 iyun 1997-ci il, 609 nömrəli
• 18               dekabr 2007-ci il, 804 nömrəli
• 14         30 oktyabr 2004-cü il, 715 nömrəli
• 14 may 1999-cu il, 102 nömrəli
• 20 avqust 1995-ci il, 302 nömrəli

314. Beynəlxalq valyuta sistemi məkəmülu neçənci illərdən başlayır

√ 1943-1944
• 1914-1918
• 1918-1922
• 1923-1933
• 1943-1945

315. Bazar mexanizmi əsasında valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsi necə adlanır

√ Valyuta kotirovkası
• Dönərli valyuta
• Faiz stavkası
• Fişşer effekti
• Qapah valyuta

316. Ölkənin pul vahidinin dəyərinin digər ölkələrin valyuta vahidində ifadə edilmiş qiymətinə nə deyilir

√ Valyuta məzənnəsi
• Vakyuta axını
• Valyuta böhranı
• Valyuta siyasəti
• Valyuta mübaddəsi

317. Dünyanın neçə ölkəsinin valyutası dönərli valyuta hesab edilir

√ 132.0
• 62.0
• 82.0
• 92.0
• 32.0



318. Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan manatı neçənci ildə tədavülə buraxılmışdır

√ 1992.0
• 1990.0
• 1991.0
• 1993.0
• 1995.0

319. İxracl əməliyyatlarında malların qiyməti hansı qiymətlərlə hesablanır

√ FOB və ya DAF qiyməti
• DES qiyməti
• FSA qiyməti
• EXW qiyməti
• SİP qiyməti

320. İdxal əməliyyatlarında malların qiyməti hansı qiymətlərlə hesablanır

• FAS qiyməti
√ SİF qiyməti
• FOB qiyməti
• DAF qiyməti
• DES qiyməti

321. AR ərazisində ixrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənilməsinə nəzarət barədə Təlimat nə vaxt qəbul edilmişdir

√ 17 sentyabr 1998-ci il
• 17 sentyabr 1997-ci il
• 17 sentyabr 1999-ci il
• 17 sentyabr 1996-ci il
• 17 sentyabr 1988-ci il

322. Hansı valyuta məzənnəsi tələbin və təklifin təsiri altında bazarda müəyyən edilir

√ Dəyişən
• Qapalı
• Daxil
• Azad
• Əsas

323. Milli valyutanın məzənnəsi aşaqı salmag məgsədilə Mərkəzi bank nə kimi tədbirlər həyata keçirir

√ Xarici valyutanı alır
• Yeni əskinazlar emissiya edir
• Valyuta ehtiyyatlarının diversifikasiyası
• Remissiya tədbirləri aparır
• Xarici valyutanı satır

324. Az.Resp.milli valyutasının məzənnəsi hansı valyuta ya nəzərən formalaşır

√ ABŞ dolları
• Avro
• Tumən
• Lari
• Rubl

325. Milli valyuta sisteminin xüsusiyyətləri nə ilə müəyyən olunur

√ Ölkə iqtisadiyyatının və xarici iqtisadi əlaqalərin inkişaf səviyyəsi ilə



• Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ilə
• Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın gücləndirilməsi
• Ticaret elaqelerinin inkisafi ile
• Ölkənin  iqtisadiyyatınını inkisafi ilə

326. Azərbaycan manatının mühafizə sistmi hansı ölkənn Mll bankı ilə əməkdaşlıg nəticəsndə hazırlanmış olur

√ İsveçdə
• Fransa
• İtaliya
• ABŞ
• Rusiya

327. Az.Resp.milli valyutasının respublika ərazisində yeganə ödəniş vastəsi elan lnması haında fərman hansı tarixə addi

√ 34314.0
• 33969.0
• 33831.0
• 33773.0
• 33918.0

328. Müstəqilliyin bərpasından sonra Az.Resp.birinci  pul emissiyası hansı ölkənin mərkəzi bankı tərəfindən çar edilmişdir

√ Fransa
• Italiya
• ABŞ
• Çexiya
• Ingiltərə

329. Müstəqilliyin bərpasından sonra Az.Resp.birinci  pul emissiyası neçənci ilə aiddir

√ 1992.0
• 1990.0
• 1995.0
• 1991.0
• 1993.0

330. Müstəqilliyin bərpasından sonra Az.Resp. milli valyutasının dövriyyə buraxılması hansı tarixə aiddir

√ 33831.0
• 32896.0
• 33079.0
• 34199.0
• 33645.0

331. Azərbaycanda ikinci pul emissiyası nə vaxt həyata keçirilmişdir

√ 1920- cı ildə
• 1960- cı ildə
• 1993-cü ildə
• 1995- cı ildə
• 1990-cı ildə

332. Az.Reap.ilk müstəqil pul missiyasını neçənci ilə aiddir

√ 1919.0
• 1920.0
• 1917.0
• 1930.0
• 1918.0



333. AR-nın mili valyutalarının məzənnəsi hansı valyutaya nəzərən formalaşır

• Lirə
• Tumən
• Avro
• Rubl
√ ABŞ dollarına

334. Qlobal miqyası valyuta – kredit münasibətlərinin kim tinzimləyir

• AR mərkəzi Bank
• Maliyyə nazirliyi
√ Beynəlxalq valyuta Fondu
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
• Mərkəzi Bankı

335. Valyuta sərvətinə aiddir

√ Xarici valyuta, qiymətli materiallar, qiymətli daşlar
• Milli valyuta
• Yeni əskinazlar emissiyası
• Xarici valyuta
• Xarici valyuta qiymətli kağızlar

336. AR-da valyuta tənzimlənməsini hansı qrum  idarə edir

√ Mərkəzi bank
• Mərkəzi bank və Maliyyə nazirliyi
• Qiymətli kağızlar komitəsi
• Vergi nazirliyi
• Maliyyə nazirliyi

337. Valyuta nəzarətinin istiqamətləri hansılardı

• Muxbir banklar
• Bütün cavablar dogrudur
√ Valyuta əməliyyatları üzrə uçot və hesabların tamlığı
• Kreditlərin məhdudlaşdırılması
• Aksept kreditlər

338. Valyuta – maliyyə hesablaşmaları mexanizmi istifadə etmədən bir əmtəənin (malın) müəyyən miqdarının digərinə natural mübadiləsi
nədir

• Qarşılıqlı tədarük sövdələşməsi
• Bay-bek sövdələşməsi
• Komissiya sövdalaşması
• Konsiqnasiya sövdələşməsi
√ Barter

339. Avro valyuta bazarı nə vaxt yaranmışdır

• SSR-i dağıldığdan sonra
• 1980-cı illərdə
√ 1950-ci illərin sonlarında
• 1930-cu illərdə
• Dərhal II dünya müharibəsindən sonra

340. Spot bazar dedikdə nə başa düşülür



√ Valyutanın birbaşa çatdırılması bazarı
• Avro valuta bazarı
• AJ ölkələrinin valyuta bazarı
• ABŞ dolları və yapon ienası satılan bazarı
• Valyutanın nəqliyyatla çattırılması bazarı

341. II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdən başlayaraq 1979-ci illərin əvvəllərinə kimi hansı beynəlxalq valyuta sistemi fəaliyyət
göstərmişdir

√ Bretton-Vurd valyuta sistemi
• Yamayka sistemi
• Avropa valyuta sistemi
• Üzən valyuta sistemi
• Dollar sistemi

342. Valyuta məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün baza 70-ci illərin ortasına gədər istifadə edilmişdir

• Qiymətlərin rəsmi miqyası
• Mili valyuta pariteti
• BVF tərəfindən təsbitolunan qızıl paritet
√ Pul pariteti
• Valyutaların qızıl tutumu

343. Dünya valyuta sisteminin tərkibinə aid edilmir

• Valyuta məhdudiyyətlərinin dövlətlərarası tənzimlənməsi
• Dövlətlərarası vayluta tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq təşkilatlar
√ Mili valyuta pariteti
• Mili valyutanın dönərlik şəraiti
• Valyutaların qarşılıqlı dönərlik şəraiti

344. Milli valyuta sisiteminin tərkibinə daxil deyildir

√ Ehtiyat valyutalar
• Valutaların qarşılıqlı dönərlik şəraiti
• Mili valyutanın pariteti
• Mili valyutaların dönərlik şəraiti
• Mili valyutalar

345. Monetarizm nəzəriyyəsinə görə tədavüldə olan pul kütləsi hansı amillərdən asılıdır

√ Hamısı düzgündür
• Pulun miqdarından
• Heç biri düz deyil
• Nagd pulun bank depozitlərinə nisbətindən
• Bank ehtiyyat normalardan

346. M.Fridmanın «Monetarizm nəzəriyyəsinə görə tədavüldə olan pul kütləsi neçə amildən asılıdır

√ 3.0
• 8.0
• 6.0
• 5.0
• 2.0

347. Milton Fridmanın əsasını qoyduğu «monetar» nəzəriyyə isə hansı siyasətə üstülük verilmişdir

√ Pul-kredit siyasəti
• Büdcə-vergi siyasəti
• Fiskal siyasəti



• Vergi siyasəti
• Maliiyə siyasəti

348. Son Heynard Keysın əsasını qoyduğu nəzəriyyə iqtisadiyyatın tənzimlənməsində hansı siyasətə üstünlük vermişdir

• Miliyyə siyasəti
• Vergi  siyasəti
• Büdcə-vergi siyasəti
• Pul-kredit
√ Fiskal siyasəti

349. Tanınmış klassik iqtisadçısı kim iqtisadi təlimdə pul tədavüllü və bank sistemi ilə bağlı nəzəri fikirlər geniş yer almışdır

• Hekşer-Ohlin
• Leontyev
√ D.Rikardo
• P.Bernon
• A.Smit

350. «Pul-kütləsi» klassik iqtisadçılar tərəfin zənqinləşdirilməsində əsasən kim tərəfindən etdirilmişdir

√ D.Yum
• Pettin
• Poter
• Smit
• Rikardo

351. Pul-kütləsi nəzəriyyəsi hansı məktəbin nümayəndələri tərəfindən rəsmən sistemli şəkildə irəli sürülmüşdür

√ Salomon
• Rikardo
• Petti
• D.Yum
• Smit

352. Pul-kutləsi nəzəriyyəsi neçənci əsrdə yaradılmışdır

√ XVI əsrdə
• XIX əsrdə
• XVIII əsrdə
• XVII əsrdə
• XV əsrdə

353. Neçənci illərin iqtisadi böhrandan sonra, demək olar ki, bütün IEÖ qızıl standartlarından uzaqlaşdılar

• 60-cı illərin
• 20-ci illərin
• 50-ci illərin
• 40-cı illərin
√ 30-cu illərin

354. Beynəlxalq valyuta bazarının ən mühüm mərkəzləri harada yerləşir

√ Hamısı doğrudur
• Frank-furk Maynada
• Nyu-york
• Tokio
• London

355. Milli valyuta sistemi beynəlxalq hüquqi normalar nəzərə alınmaqla nəyə əsaslanaraq formalaşır



• Ödəniş balansı siyasətinə
• Inzibati metoda
√ Mili qanunvericiliyə
• Iqtisadi inkişaf səviyyəsi
• Valyuta siyasətinə

356. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bir ölkədən digərinə pulların hərəkəti valyutaların mübadiləsi və satış her şeydən əvvəl kim tərəfindən
həyata keçirilir

√ Kommersiya bankı
• Mili bankı
• Aqrar bankı
• Amerika inkişaf bankı
• Dünya bankı

357. Beynəlxalq hesablaşmalara təhsir edən amillər nədir

√ Valyuta qanunvericilik
• Veksel
• Səhm
• Xarici ticarət
• Inkassa

358. Valyuta siyasıtinin əsas məqsədi

√ Tədiyyə balansının tarazlaşdırılması
• Xarici ticarət siyasəti
• Dünya bazarında mal satışı
• Iqtisadi təhlükəsizlik
• Valyuta qanunvericiliyi

359. Valyuta siyasətinin formaları hansılardır

√ Valyuta əməliyyatlarının liberallaşdırılması
• BVF
• Akkreditiv
• Inkassa
• Inflyasiya

360. Ödəniş balansı nəzəriyyələrinə nələr aiddir

√ Merkontalizm
• Fizokrat məktəbi
• Nolland sindromu
• Leontev tezadı
• Holland xəstəliyi

361. Ödəniş balansının  əməliyyatlarının əks olunduğu maddələr

√ Muxtar
• Kredit
• Debet
• Rezident
• Mülki mallar ixracı

362. Ödəniş balansının strukturu

√ Cari əməliyyatları
• Valyuta əməliyyatları



• Büdcə əməliyyatları
• Texnoloji əməliyyatları
• Maliyyə əməliyyatları

363. Regional Inkişaf Banklarına nə aiddir

√ Amerika Inkişaf Bankı
• Milli Bankı
• Aqrar Bankı
• Beynəlxalq Valyuta fondu
• Kommersiya Bankı

364. Regional valyuta – kredit təşkilatları hansılardı

√ Avropa Yenidəngurma və Inkişaf Banı
• Beynəlxalq Inkişaf Assosiasiyası
• Çoxtərəfli Investisiya zəmanət aqentliyi
• Kommersiya bankı
• Beynəlxalq maliyyə korporasiyası

365. Beynəlxalq maliyyə Institutları hansılardı

√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Etibar fondu
• Kreditləşmə fondu
• Valyuta fondu
• Neft fondu

366. Qarşılıqlı pul tələblərinin və öhtəliklərinin hökümətlərarası razılaşdırılması hansılardır

√ Valyuta klirinqi
• Valyuta siyasəti
• Valyuta nəzarəti
• Valyuta möhdəkiriyi
• Valyuta məzənnəsi

367. «Manat» bu 2 MDB ölkələrin mili valyutasıdı

√ Azərb aycan, Özbəkistan
• Rusiya, Azərbaycan,
• Moldova, Belarusiya
• Rusiya, Ukraina
• Ukraina, Polşa

368. Beynəlxalq valyuta bazarının xarakterik xüsusiyyətlərinə aiddir

• Geyri-nagd hesablaşmaların yüksək səviyyəsi
√ Beynəlxalq faiz dərəcələri
• Coğrafi sərhədlərin olmaması
• Gecə-gündüz əməliyyatların aparılması
• nağd hesablaşmaların yüksək səviyyəsi

369. Cari əməliyyatlar balansına nələr aiddir

√ Mallar, xidmətlər, investisiyadan qəlirlər
• Pul köçürmələri, gəlirlər, xərclər
• Mallar, pul köçürmələri, investisiyalar
• Investisiyadan gəlirlər, xidmətlər, fövqəladə vəziyyət
• Fövqəladə vəziyyə, xidmətlər, pul köçürmələri



370. Valyuta məhdudiyyətinin digər mahiyyəti nədir

√ Ixracatçı ölkələrinin xarici valyuta satışının lisenziyalaşdırılması
• Işçilərin maddi tələbatının ödənilməsi
• Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması
• Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta gəlirlərinin qarşısının alınması
• Hərbi bazaların saxlanılması

371. Maliyyə və pul-kredit siyasəti nədi

√ Idxal gömrük rüsumlarının artırılması
• Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması
• Işçilərin maddi təlabatının ödənilməsi
• Hərbi bazarlarının saxlanması
• Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta gəlirlərinin qarşısının alınması

372. Valyuta məhdudiyyəti nədir

√ Ixracatçı ölkələrin xarici vayluta gəlirlərinin qarşısının alınması
• Idxal gömrük rüsumlarının artırılması
• Hərbi bazarlarının saxlanılması
• Işçilərin maddi təlabatının ödənilməsi
• Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması

373. Defilyasiya siyasəti nə deməkdir

√ Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması
• Idxal gömrük rüsümlarının artırılması
• Hərbi bazarların saxlanması
• Qeyri-istehsal sahələrinin müəyyənləşdirilməsi
• Işçilərin maddi təlabatının ödənilməsi

374. Maliyyə mərkəzlərinin formalaşması hansı ölkələrdə özünü ğöstərmişdi

√ Sinqapurq, Hoqkonqda, Panamada
• Syurixdə, Tokioda, Lyuksenburqda
• Sinqapurq, London, Nyu-York
• Lyuksenburqda, Tokio, London
• Tokio, London, Nyu-York

375. Qısa müddətli kreditləşmənin (sterlinq vekselləri) və qızılla əməliyyatların ənənəvi mərkəzi haradır

√ London
• Nyu-York
• London
• Lyuksenburq
• Syrix

376. Avro-Ittifaqı yzvlərinin valyutalarla əməliyyatlar mərkəzi haradır

√ Frankfurt Mayn
• Tokio
• Syurix
• Nyu-York
• London

377. Avro-valyuta kredit mərkəzi haradır

√ Lyuksenburq
• Tokio



• Nyu-York
• Syurix
• London

378. Beynəlxalq valyuta – maliyyə sisteminin dördüncü mərhələsinin başlangıcına neçənci ildə qoyuldu

√ 1976.0
• 1971.0
• 1973.0
• 1967.0
• 1974.0

379. Neçənci illərdə Bretton-Vuds sistemi praktiki olaraq özünün mövcudluğunu dayandırdı

√ 1971-1973
• 1973-1974
• 1973-1976
• 1971-1974
• 1971-1976

380. Bretton-Vuds sistemi neçə il ABŞ-in mənafeyinə xidmət etmişdir

√ 25.0
• 30.0
• 21.0
• 27.0
• 26.0

381. Bretton-Vurds sistemi neçənci ildə qeyri-sabit halda oldu

• XIX əsr
• XIX əsrin 60-cı illərin axırı
• XX əsrin 70-ci illərin əvvəli
• XX əsr
√ XX əsrin 60-cı illərin axırı 70-ci illərin əvvəlində

382. Bretton-Vuds sisteminin qeyri-sabit hala salan səbəb nə oldu

√ Dünya bazarında baş verən böhran
• Əsas və dövrüyyə vəsaitinin yaradılması
• Yığım fondunun yaradılması
• Valyuta banklarından kredit götürmək
• Valyuta banklarından kredit götürmək

383. Beynəlxalq valyuta sisteminin təkamülü neçənci illərdən başlayır

√ 1943-1944
• 1914-1978
• 1918-1922
• 1923-1933
• 1943-1945

384. Beynəlxalq valyuta sistemi hansı mərhələdə böyük uğur qazandı

√ I
• III
• V,II,III
• II,III
• II



385. Beynəlxalq Valyuta sisteminin mərhələsi hansı dövrü əhatə edir

√ XIX əsrdən II dünya müharibəsinədək
• XIX əsrdən I dünya müharibəsinədək
• XVIII-XIX əsrədək
• XVII-XIX əsri
• XVII – XVIII əsri

386. Beynəlxalq valyuta bazarının ən mühüm mərkəzləri harada yerləşir

√ Londonda, Tokioda, Nyu-yokrda
• Tokioda, Londonda, Moskvada
• Parisdə, Moskvada, Istanbulda
• Vaşinqtonda, Tokioda, Nyu-yorkda
• Berlində, Istanbulda, Belçikada

387. Valyuta təklifinin ölçüsünün nə ilə müəyyən edilir

√ Idxal həcmi ilə, borclarla
• Yalnız borclarla
• Ixrac həcmi ilə, borclarla
• Veksellərlə
• Pullarla

388. Valyuta kursu valyuta vahidində neçə ifadə olunur

√ SDR, AVRO
• AVRO, ABŞ dolları
• AVRO, fund-sterlinq
• Yalnız AVRO
• Yalnız SDR

389. Tarixən valyuta kursunun neçə reжimi mövcud olmuşdur

√ 3.0
• 4.0
• 2.0
• 7.0
• 6.0

390. Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi vəzifələrindən biri

√ Xarici iqtisadi əlaqələri  tənzim edən orqanların statusunun müəyyən edilməsi
• Ölkədə iqtisadi vəziyyətin yaxşılışdırılması
• Iqtisadi böhrannan çıxmaq yollarının hazırlanması
• Əhalinin əsas gəlir mənbəyi olan əmək haqqının indeksləşdirilməsi
• Sosial müdafiə və təminat sisteminin tənzimlədirilməsi

391. Valyuta fondu bunlardan hansıdır

√ Idxal-ixrac əməliyyatları ilə məşqul olan müəssisələrdə valyuta ilə yaradılan fonddur
• Müəsissənin xalis gəlirdən yaradılan və istehsalı inkişaf etdirmək üçün istifadə olunan pul vəsaitidir
• Xaricdə daxil olan pul və gəlir formasında pul vəsaitinin cəmidir
• Köhnəlmiş istehsal fondlarının və qeyri-maddi aktivlərin pula ifadəsidir
• Konsepsiya xarakterli ödənişlərə sərf olunan pul vəsaiti

392. Beynəlxalq valyuta sistemi neçə mərhələdən keçmişdir

√ 4.0
• 6.0



• 5.0
• 3.0
• 2.0

393. Valyuta hərfi mənada nə deməkdir

√ Qiymət dəyəridir
• Bank əməliyyatıdır
• Vəsaitin səfərbərliyə alınmasıdır
• Bazarın tipidir
• Dövlətin mənfəətidir

394. 1875-ci ildə Azərbaycanda –Bakıda fəaliyyətə başlayan ilk xarici kompaniya hansı şirkət olmuşdur

√ Nobel gardaşları şirkəti (neft zavodu)
• Siemens şirkəti
• Britiş petroleum
• Sabançı holdinq
• Koç holdinq

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

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

396. Əgər, Azərbaycan manatının real bahalaşması baş veribsə, bu o deməkdir ki:

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

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

√ 4.0
• 2.0
• 0.5
• 1.0
• 8.0

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

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

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

√ 4.0
• 10.0
• 0.25
• 1.0
• 2.5



400. Əgər Azərbaycan manatının real məzənnəsi artarsa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

√ İdarəolunan üzmə
• İlan
• Sürünən asılılıq
• Yelkən
• Saf üzmə

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

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

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



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

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

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

409. Real faiz dərəcəsi: 

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

410. "Etibar problemi" nədir?

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

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

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

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

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

413. Bretton Vuds sistemi qüvvədə olan zaman:

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

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

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



• Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması

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

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

416. Manata qarşı dolların məzənnəsinin düşməsi hansı nəticə verər?

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

417. Pul-kredit  siyasəti kim tərəfindən həyata keçirilir?

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

418. Əsas monetar qayda aşağıdakı düsturla ifadə olunur:

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

419. Deflyasiya nədir?

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

420. İnflyasiyanın zahiri əlamətləri hansılardır?

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

421. İnflyasiya nəyin yüksəlişidir?

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

422. Kredit hansı ümumi şərtlərdə verilir?



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

423. Pulun alıcılıq qabiliyyəti:

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

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

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

425. Puldan istifadə etmədən malların birbaşa mübadiləsi necə adlanır?

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

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

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

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

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

428. Ölkənin vətəndaşlarının gəlirinin artması aşağıdakılardan hansına səbəb olar?

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

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

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



• Az olarsa

430. Ölkə idxal olunan məhsullara embarqo qoyarsa:

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

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

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

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

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

433. Əgər məhdudlaşdırıcı fiskal siyasət real faiz dərəcələrini azaldarsa:

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

434. Dolların məzənnəsinin qalxması:

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

435. Əgər ölkənin ticarət kəsiri varsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

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

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

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

437. Dolların məzənnəsinin qalxması



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

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

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

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

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

440. Əgər P0 -  malın daxili qiyməti, P1 - onun xarici qiyməti, E – nominal məzənnə isə,  real məzənnə (ER) aşağıdakı düsturla hesablanar:

√ ER = EP1 / P0
• ER = P1 / EP0 
• ER = P0 / EP1 
• ER = P0 / EP1
• ER = EP0 / P1 

441. Əgər,  ABŞ dolları Avroya  görə ucuzlaşarsa: 

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

442. Qızıl -valyuta standartı sistemində:

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

443. Qızıl standartın üstünlüyü:

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

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

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



•  Yamayka valyuta sistemi

445. Aşağıdakılardan  hansı pulun funksiyası deyil? 

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

446. 1930-cu illərdə qızıl standartı dövrünün başa çatmasına aşağıda sadalananlardan hansı fakt təsir etdi?

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

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

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

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

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

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

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

450. Təbii resurslardan istifadənin ödəniş haqqı necə adlanır?

√ Renta
• Faiz
• Mənfəət
• Royalti
• Gəlir

451. Kapitaldan istifadənin ödəniş haqqı necə adlanır?

√ Faiz
• Renta
• Mənfəət
• Royalti
• Gəlir

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



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

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

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

454. İdxal-ixrac əməliyyatlarında sığorta sənədlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

√ Keyfiyyət sertifikatı
• TİR klozu
• Dəmir yolu klozu
• Sığortalama qəbzi
• Sığorta müqaviləsi

455. İdxal-ixrac əməliyyatlarında maliyyə sənədlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

√ Əmtəə etalonu
• Barat
• Antrepo
• Girov sənədi
• Veksel

456. 2012-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarətindən büdcə daxilolmalarında yol vergisinin payı neçə faiz olmuşdur? (Çəki: 1)

√ 1.4
• 2.8
• 8.5
• 5.3
• 9.2

457. 2012-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarətindən büdcədaxil olmalarında aksizlərin payı neçə faiz olmuşdur: (Çəki: 1)

√ 6.3
• 5.1
• 17.7
• 18.8
• 14.8

458. 2012-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarətindən büdcə daxil olmalarında gömrük rüsumlarının payı neçə faiz olmuşdir? (Çəki: 1)

√ 19.2
• 12.8
• 20.7
• 22.9
• 15.7

459. Xarici ticarət əməliyyatları zamanı belə hesablaşma formasından istifadə edilmir? (Çəki: 1)

√ Nisyə hesablaşmalar
• İnkasso hesablaşmalar
• Nəğd hesablaşmalar



• Konsiqnasiya hesablaşmalar
• Akkreditivlə hesablaşmalar

460. Azərbaycanda xarici ticarətin maliyyələşdirilməsinin əsas mənbələrinə daxil deyildir: (Çəki: 1)

√ Borc ödəmələri
• Hökümət tərəfindən ayırmalar
• Hüquqi və fiziki şəxslərin öz vəsaitləri
• Dövlət təminatlı qiymətli kağızlar
• Bank kreditləri

461. Xarici ticarətlə əlaqədar Azərbaycan BVF-yə hər il hansı informasiyanı vermir? (Çəki: 1)

√ İdxalın əmtəə strukturu
• Ticarətin həcmi və istiqaməltəri
• Tədiyyə balansı
• Ölkəyə gələn və ölkədən çıxan investisiyaların həcmi
• Qızılın ixracı və idxalı

462. Bazar subyektlərinin inhisar meylinin öyrənilməsinə nələr aiddir

• Rəqabət azadlığı
• Rəqabət meyili
√ Qiymət üzrə karter razılaşmalarının mövcüdlügu
• Hüquqi bazanın adekvatlığı
• İndirval iqtisadi azadlıq

463. Gömrük tarif sistemləri hansılardı

√ Avtonom tariflər
• Subsidiya
• Antiinhisar
• Proteksionalizm
• Dempik

464. Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsinin metodları hansılardı

√ Tarif metodları
• Normativlər
• Qadağalar
• Aksiz vergiləri
• İnzibati metodlar

465. 2000-ci ildə Az-nın ixrac məhsullarının neçə faizi neft və neft-kimya mallarının payna düşür

√ 0.148
• 0.3
• 0.408
• 0.32
• 0.2

466. Belarusiya  Az-dan ən çox hansı növ məhsulları idxal edir

• Elektrotexnika malları
• Ağır-sənaye malları
• Yeyinti sənayesi malları
• Yanacaq malları
√ Yüngül sənayesi malları

467. Az-n Belarusiyadan ən çox hansı məhsullar idxal edir



√ Kənd təsərrufatı malları
• Kimiya malları
• Sənaye emalı malları
• Məişət-sənye malları
• Metallurgiya malları

468. Xarici ticarət dövriyyəsində ikinci yeri hara tuturdu

√ Ukraina
• Gürcustan
• Belorusiya
• Rusiya
• Türkmənistan

469. Xarici ticarət dövriyyəsində əsas yeri hara tuturdu

√ Rusiya
• Türkmənistan
• Belorusiya
• ABŞ
• Gürcustan

470. 1992-ci ildə Az-la keçmiş ittifaq respublikaları arasında ticarət dövriyyəsi idxal üzrə neçə mlrd.rubl təşkil edirdi

√ 85,0 mlrd.rubl
• 90,0 mlrd.rubl
• 84,0 mlrd.rubl
• 83,5 mlrd.rubl
• 89,0 mlrd.rubl

471. 1992-ci ildə Az-la keçmiş ittifaq respublikaları arasında ticarət dövriyyəsi ixrac üzrə neçə mlrd.rubl təşkil edirdi

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

472. İttifaqın dagıldıgı son ildə (1991-ci il) ölkənin milli gəliri neçə % Az.Resp. payna düşür

√ 0.016
• 0.019
• 0.017
• 0.015
• 0.018

473. Az.Resp. xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrini şərti olaraq neçə mərhələyə bölmək olar

√ 1.2
• 5.6
• 6.7
• 7.8
• 3.4

474. Beynəlxalq ticarətin siyasəti necə tənzimlənir

√ ÜTT/GATT tərəfindən
• UİVCTAD
• Dünya Bankı/Beynəlxalq valyuta fondu



• Heç kim tərəfindən tənzimlənmir
• BMT

475. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin birbaşa məqsədi aşağıdakılardan hansıdır

• Neft ixracının azaldılması
√ İdxal-ixrac əməliyyatlarından maksimum səmərə əldə olunması
• Aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi
• Qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi
• İdxal üzərində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi

476. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin müəyyən edən amillər sisteminə daxildir

√ Hamısı
• Milli istehsalın kaskin xarici rəqabətdən mühafizə olunması
• İdxal-ixrac əməliyyatları üzrə effektiv dövlət tənzimlənməsinin təmin olunması
• Dövlət və özəl sektor üçün eyni imkanlar təqdim edən xarici ticarət rejimi
• Yerli istehsalın stimullaşdırılması

477. əksər ölkələrdə müşahida olunan ticarət siyasəti aşagıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunur

√ Milli maraqların konflikti
• Ölkələrin beynəlxalq maraqlarının konflikti
• BƏB əsasında hansı ölkələrin hansı məhsul xidmət üzrə ixtisaslaşması lazım olduğu  məsələsi
• Makroiqtisadi göstaricilərintəmini saviyyəsi
• Əsas məhsulların qiyməti

478. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin reallaşdırılmasını koordinasiya edən əsas dövlət qurumu hansıdı

√ Iqtisadi və sənaye nazirliyi
• Dövlət gömrük komitəsi
• Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşvigi fondu (Az PROMO)
• Milli Bank
• Xarici işlər nazirliyi

479. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin hügugi əsaslarını müəyyən edir

√ Hamısı
• Gömrük məcəlləsi
• İdxal-ixrac əməliyyatlarına dair ganunlar, fərmanlar və sərəncamlar
• Az.Resp. tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələr və konvesiyalar
• Az.Resp. Konstitusiyası

480. Az-nın xarici ticarət siyasətinin tərkib elementləri hesab edilir

√ Hamısı
• İxrac
• Xarici ticarət saldosu
• Gömrük rejimi
• İdxal

481. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas prinsipi hansıdır

√ Milli iqtisadiyyatın müqaviləsiüstünlükdən maksimum faydalanmaq
• Dövlət büdcəsi gəlirlərində idxal rüsumlarının xüsusi çəkisinin yüksəldilməsi
• İdxal-ixracla məşgul olan tassarufat subyektlərinin sayının artırılması
• Düzgün cavab yoxdur
• Orta Asiya bazarlarına ixracın artırılması

482. Aşağıdakılardan hansı Az.Resp.idxalında yeyinti məhsulları içərisində daha yüksək paya malikdir



√ Buğda
• Süd
• Yağ
• Şəkər
• Un

483. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas hədəflərinə daxildir

√ Bütün cavablar doğrudur
• İdxaldan asılılığın minimuma endirilməsi
• İdxal-ixracın optimal nisbətinin yaradılması
• Dünya bazarına çıxışın asanlaşdırılması
• Dünya iqtisadiyyatına integrasiyanın qücləndirilməsi

484. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin birbaşa məqsədi aşağidakilardan hansıdır

√ İdxal-ixrac əməliyyatlardan maksimum səmərə əldə olunması
• İdxal üzərində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi
• Neft ixracının azaldılması
• Qara qızılın insan kapitalına çevirilməsi
• Aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi

485. Aşağıdakılardan hansı məhsul Az.Resp. idxalında ilk onluğa daxil deyil

√ əlvan materiallar və onlardan hazırlanan məhsullar
• oduncaq və ondan hazırlanan məhsullar
• mebel və onun hissələri
• yeyinti məhsulları
• Elektrik aparatları

486. Aşağıdakilardan hansıları Az.Resp. tədiyyə balansının kapitalın və maliyyənin həkəti hesabı bəndinin alt bəndinə aiddir:1. Birbaşa
investisiyalar, 2. Portfel investisiyaları, 3. Neft bonusu, 4. Mələk investisiysları, 5. Hamısı

√ 1.3
• 3.4
• 1.5
• 4.5
• 1.2

487. Ödənmş balansı nəzəriyyələrinə nələr aiddir

• Marksizm
• Leontyev təzadları
√ Merkanitinzm
• Holland xəsətliyi
• Fizokrat məktəbi

488. Tədiyyə balansının müvazinatının pozulmasının iqtisadi nəticələri

√ Mənfi qalıq
• Kapital axını
• Devalivasiya
• Kredit
• Iqtisadi böhran

489. Tədiyyə balansının əməliyyatlarının əks olunduğu maddələr

√ Muxtar
• Mülki mallar ixracı



• Rezident
• Debit
• Kredit

490. Tədiyyə balansına təsir edən amillərdən biri səhvdir

• Iqtisadiyyatın hərbiləşdirilməsi
• Iqtisadiyyatın təşkilini tərədud etməsi
√ Əsas və dövriyyə vəsaitlərinin yaradılması
• Ölkənin iqtisadi və riyazi inkişafının qyeri bərabərliyi
• Xarici dövlət xərclərinin artması

491. Tədiyyə balansına təsir edən amillərdən biri hansı variantda düzqun göstərilmişdir

• Qeyri istehsal sahələrinin müəyənləşdirilməsi
• Daxili mənbə kimi yığım fondunun yaradılması
• Əsas və dövriyyə vəsaitlərinin yaradılması
√ Iqtisadiyyatın hərbiləşdirilməsi
• Işçilərin maddi təlabatının ödənilməsi

492. Tədiyyə bankı nesə bölmədən ibarətdir

√ 3.0
• 5.0
• 4.0
• 9.6
• 7.0

493. Xarici ticarət balansında malların ixracı və idxalı hansı qiymətlərlə hesablanır? (Çəki: 1)

√ FOB
• FAS
• DAF
• CPT
• CİF

494. Tədiyyə balansının xidmətlər balansı alt hesabında belə maddə yoxdur: (Çəki: 1)

• Rabitə xidmətləri
• Tikinti xidmətləri
√ Kütləvi iaşə xidmətləri
• Nəqliyyat xidmətləri
• Turizm xidmətləri

495. Tədiyyə balansının kapitalın və maliyyənin hərəkəti balansında (hesabında) belə valyuta axınları yoxdur: (Çəki: 1)

• İnvestisiyalardan xalis gəlirlər
• Gələn kapital axını
• Gedən kapital axını
• Xalis pul köçürmələri
√ Ehtiyatda olan külçə qızıl

496. Tədiyyə balansının cari əməliyyatlar balansında (ticarət balansında) belə valyuta axınları yoxdur: (Çəki: 1)

√ Müsadirə edilmiş mallar
• Təkrar emal malları
• Malların idxalı
• Malların ixracı
• Qeyri-monetar qızıl



497. Xarici ticarət balansı neçə alt bölmədən (hesabdan) ibarətdir? (Çəki: 1)

√ 2 bölmə
• 3 bölmə
• 4 bölmə
• 5 bölmə
• 1 bölmə

498. Ölkənin tədiyyə balansı neçəəsas hesabdan (bölmədən) ibarət olur? (Çəki: 1)

• 2           bölmə
• 6 bölmə
• 5         bölmə
√ 3 bölmə
• 3           bölmə

499. Tədiyyə balansının vəziyyətinə dövlət təsirinin belə metodu yoxdur: (Çəki: 1)

• Mübadiləməzənnəsinin dəyişməsi
• İxracın stimullaşdırılması
√ Barter əməliyyatlarının artırılması
• Birbaşa nəzarət
• Deflyasiya

500. Dövlətin xaricdən daxil olan və xaricə gedən bütün valyuta axınlarını əks etdirən rəsmi cədvələ (sənədə) nə deyilir? (Çəki: 1)

• Ticarət balansı
• Mühasibat balansı
• Dövlət büdcəsi
√ Tədiyyə balansı
• Xidmətlər balansı


