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1. Хarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi istiqaməti (Doğru оlmayanı göstərin)

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

2. Açıq iqtisadiyyat dedikdə nə nəzərdə tutulur?

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

3. Xİə-nin öyrənilməsi hansı prinsiplərə əsaslanır?

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

4.

Dünya bazarın funksiyalarına hansılar daxildir
          1. Indikativ milli iqtisadiyyatın vəziyyəti və onun əsas elementləri haqqında 2.istehsalçıların və istehlakçıların
məlumatlandırılması
           3.Kommunikativ –bazar subyektləri arasında əlaqələrin təmin olunması
            4.Tənzimləyici dünya bazar qiymətlərinin sağlamlaşdırılması
          5.  Sanasionativ –rəqabət  mübarizəsi prosesinin sağlamlaşdırılması

• 4,5
• 5,1
• 1,3
√ hamısı
• 2,4

5.

Müasir beynəlxalq  iqtisadi münasibətlərin strukturunu sahələr üzrə necə qurmaq olar
          1.əmək resurslarının beynəlxalq miqrasiyası
          2.Malların və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti
          3.Beynəlxalq valyuta-maliyyə  kredit sistemi
         4. Kapitalların beynəlxalq hərəkəti
         5. İnformasiyaların və texnologiyaların beynəlxalq mübadiləsi

√ hamısı
• 2,3
• 1,2
• 3,4
• 4,5

6.

Müasir  beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin strukturunu səviyyələr üzrə           necə qurmaq olar
            1. Fiziki şəxslər
             2.Hüquqi şəxslər
             3.Təsərrüfat  vahidləri qrupu
            4. Milli iqtisadi qruplaşmalar
            5. Universal və ya ixtisaslaşmış xarakterli beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

• 2,3
√ hamısı
• 1,5
• 1,3
• 4,5



7. Emperik məlumatlara görə , müasir beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin ümumi həcmində beynəlxalq ticarətin payı neçə faizdir?

• 25
• 90
√ 80
• 51
• 49

8. Dünya təsərrüfat sisteminin formalaşmasının  başlandığıcı kimihansı tarix qəbul olunur?

• XIX  əsrin sonu , XX əsrin əvvəli
• XX əsrin sonu
• XX əsrin ortaları
√ XV – XVI əsrlər
• XVIII əsrin əvvələri

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

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

10. Istehsalın alternativ xərclərinin ölkələrdə fərqli olmasının səbəbi nədir?

• Siyasi və iqtisadi sistemlərdə fərqlər
• Enerji qiymətlərinin müxtəlifliyi
√ Istehsal amillərinin fərqliliyi
• Inflyasiya səviyyələrinin müxtəlifliyi
• Valyuta  məzənnələrindəki fərqlər

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

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

12. Dünya bazarının inkişaf mərhələsi ilə bağlıdır?

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

13. Rəqabət mühiti , aşağdakı kimi fəaliyyət  göstərən bazar strukturudur:

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

14. Təklif və tələb əyrilərinin kəsişməsi nöqtəsi necə adlanır?



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

15. Mal və xidmətlər bazarında tarazlıq varsa deməli:

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

16. Qiymətin artması ilə alınan malların miqdarının azalmasını göstərən iqtisadi qanun neçə adlanır?

• Elastiklik
• Təklif
√ Tələb
• Rəqabət
• Marjina fayda

17. xarici iqtisadi əlaqələrin növlərinə hansı aid deyil?

• Maddi-istehsal
• Turizm
√ Kooperasiyalaşma
• Maliyyə-krdit
• Elmi-tədqiqat

18. Hal-hazırda Azərbaycan neçə ölkə ilə qarşılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqəsinə malikdi?

• 72
• 52
• 47
√ 84
• 63

19. Respublikamızdan xarici ölkələrə göndəriln məhsulların 74%-ni nə təşkil edir?

• Kondisioner
√ Neft və neft məhsulları
• Xalça
• Elektrik mühərrikləri
• Kimya sənayesi məhsulları

20. Azərbaycanın ikitərəfli ticarət əlagələrində olduğu ölkələr hansılardır?

• Iran, Fransa, Macarıstan
√ Böyük Britaniya, Polşa,ABŞ
• Kanada, ABŞ, İtaliya
• Hindistan, Türkiyə, Rusiya
• İran, ABŞ,  Rusiya

21. Azərbaycanın yalnız mal idxal etdiyi ölkələrə hansılar daxil deyil?

• Yaponiya
√ Danimarka
• Norveç
• Singapur



• Kanada

22. Xarici ticarət siyasəti nəyə xidmət edir?

• Iqtisadi əlaqələrin  zəifləməsi
• Beynəlxalq əmək bölgüsü
• Büdcə gəlirini artırmaq
• Iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsinə
√ Maliyyə mənbələrin yaradılması və istifadə olunmasına

23. Xarici iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi istiqamətlərindən biri yalnışdır

• Xarici yardım siyasəti
• Xarici ticarət siyasəti
√ Iqtisadi siyasət
• Xarici investisiya  siyasəti
• Ödəniş balansı siyasəti

24. Xalqların ən çox istifadə etdiyi mənəvi  əlaqə forması hansıdır?

• Iqtisadi əlaqələr
• Təsərrüfat həyatının beynəlmiləşməsi
√ Xarici ticarət
• Müxtəlif ölkələrdə fəqli malların istehsalı
• Ümumdünya əmək bölgüsü

25.
Xarici ticarətin əsasını təşkil edən prinsiplərdən hansı yalnışdır?
1.Yerli istehsalın kifayət etməməsi  2. Malların qiymətinin beynəlxalq miqyasda fərqlənməsi 3. Müxtəlif ölkələrdə fəqli malların
istehsalı  4.  Xarici rəqabətdən qorunma 5. Büdcəyə gəlir gətirmək

• 3,4
• 1,3
√ 4,5
• 1,2
• 2,4

26. BəB hansı əmək bölgüsünün davamıdır?

√ Ictimai əmək bölgüsü
• Xalq təsərrüfat əmək bölgüsü
• Müəssisələrarası əmək bölgüsü
• Ölkələrarası əməkbölgüsü
• Sahədaxili əməkbölgüsü

27. Ixtisaslaşma ən çox hansı sahələrdə səmərəlidir.

• Yeyinti sənayesində
• Təsərrüfat sahəsində
• Istehsal sahəsində
• Iqtisadi sahədə
√ Maşınqayırma və kimya sənayesində

28. Təsərrüfat subyektlərinin ixtisaslaşmasının hansı formaları vardır?

√ əşya, ərazi, sahə
• əşya, məhsul
• məhsul, ərazi
• müəssisə, ərazi, sahə
• sahə, nəhsul, ərazi



29. Təsərrüfat subyektlərinin ixtisaslaşması neçə formada olur?

• 4
• 5
√ 3
• 6
• 2

30. BəB-in əsas elementi hansılardır?1.Beynəlxalq ixtisaslaşma 2.  xalq təsərrüfatı  3.  Kooperasiyalaşma

• 2,3
• 1,2
√ 1,3
• 1,2,3
• Heç biri

31. BəB-in neçə əsas elementi var?

• 3
• 5
• 6
• 1
√ 2

32. BəB-in xalq təsərrüfatı forması nə ifadə edir?

√ Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr arasındaki əlaqəni
• Ölkədaxili fəaliyyət göstərən bütün  müəssisələr arasındaki əlaqəni
• Iki müəssisə arasındaki əlaqələri
• Xarici ölkədə fəaliyyət göstərən bir müəssisəilə olan əlaqəni
• Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr arasındaki əlaqəni

33. BəB-in əsas formaları hansılardır?
1.Sahədaxili  2  Ölkələrarası  3.  Xalq təsərrüfatı

• 1,3
• 1,2
√ 1,2,3
• Heç biri
• 2,3

34. BəB-in neçə əsas forması var?

• 5
√ 3
• 6
• 1
• 2

35.
Ölkələr arasında təsərrüfat əlaqələri hansı daxilində inkişaf edir?
1.Ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr zəruri olduqda   2. Bu əlaqələrin inkişafında hər iki tərəf maraqlı olduqda   3. Ölkələr arasında xarici
iqtisadi əlaqələr gücləndikdə

• 1,3
√ 1,2
• 2,3
• Heç biri
• 1,2,3

36. Ölkəlrə arasında təsərrüfat əlaqələri neçə şərt daxilində inkişaf edir?



• 6
• 5
• 4
√ 2
• 3

37. Beynəlxalq praktikada ölkələr hansı qruplara bölünür?
1. İEÖ   2. İEOÖ  3. Sosialist ölkələr  4. Keçıd inqilablı ölkələr

• 1,2,3
• 2,3,4
• 1,2
• 3,4
√ 1,2,4

38. Xarici iqtisadi əlaqələrə aid ilk fikri kim vermişdir?

• Ş.Rişe
• D.Rikarda
√ Merkantalistlər
• İ.Krikdon
• A.Smit

39. Neçənci əsrdə xarici ticarət əlaqələrini daha da intensivləşmişdi?

• XVII
• XIV
• XVI
√ XVIII
• XV

40. Bu ölkələrdən hansı işçi qüvvəsi və elmi-texniki naliyyətlərin hesabına BəB-də iştirak edə bilər

√ İtaliya
• Kanada
• Azərbaycan
• Yaponiya
• CAR

41. Bu ölkələrdən hansı təbii ehtiyatların və təbii iqlim şəraitinə görə BəB-də iştirak edə bilər?

• İtaliya
• Böyük Britaniya
• AFR
√ Azərbaycan
• Yaponiya

42. BəB-i müəyyən edən amillər neçə qrupa bölünür?

• 5
• 2
• 4
• 3
√ 6

43. Ölkələrin BəB-də səmərəli iştirak üçün hansı şərtlər olmalıır:
 1.təbii ehtiyatlar 2. əlverişli şərait 3. nəqliyyatın inkişafı

• 1,2



• 2,3
• Heç biri
√ 1,2,3
• 1,3

44. Məhsul və investisiya ehtiyatlarına artan tələbatı ödəmək üçün yeganə yol hansıdır?

• Yeni müəssisələrin tikilməsi
√ BƏB-də iştirak etmək
• Xarici iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi
• Müəssisə səviyyəsini yüksəltmək
• Mövcud müəssisələrin genişlənməsi

45. Neçə əmək bölgüsü var?

• 4
√ 3
• 5
• 6
• 2

46. Xarici iqtisadi əlaqələr nəyə əsaslanır?

• Iqtisadi problemlərin həllinə
√ Beynəlxalq əmək bölgüsünə
• Xarici iqtisadi məsələlərin həllinə
• Xarici ticarət əlaqələrin möhkəmlənməsinə
• Ölkələrarası münasibətlərə

47. Xarici iqtisadi əlaqələr haqqında ilk sistemli fikirlər neçənci əsrdə yaranmışdır?

• XVI
• XVIII
• XVII
√ XV
• XIV

48. Xarici iqtisadi əlaqələrin əsas bölməsi hansıdır?

√ Xarici ticarət
• Elmi-texniki əməkdaşlıq
• Işçi qüvvəsinin hərəkəti
• Beynəlxaql-valyuta kredit münasibətləri
• Kapital ixracı

49. XX əsrdə dunya bazarının formalaşmasının fundamental amillərinə nə aid edilə bilər

•                   Dövlətin tənzimləyici rolunun və transmilli korporasiyaların     əhəmiyyətinin artırılması

√                   Dünya təsərrüfatında milli iqtisadiyyatların ixtisaslaşmasının və kooperasiyalaşmanın dialektik prosesi kimi başa düşülən
beynəlxalq əmək bölgüsü

•                   Müasir dövrün qlobal problemlərinin gələcəkdə ciddi çətinləşməsi təhlükəsi
•          Qlobal sənayeləşməyə aparan iqtisadi fəaliyyətin informasiyalaşması sahəsində inqilabiləşmə
•                   Dövlətlərin açıq milli iqtisadiyyata yönələn səylərini əlaqələndirməsi

50. XX əsrin sonu XXI əsrin başlanğıcında beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin təkamülü  üçün xarakterik olan başlıca əlamət hansıdır

√ Inkişaf prosesində nisbi müstəqilliyi saxlamaqla xarici iqtisadi əlaqələrin bütün səviyyələrinin və sahələrinin qarşılıqlı asılılıq
dərəcəsinin güclənməsi

• Ölkələrarası  xarici iqtisadi əlaqələr
• Ölkələrarası mübadilə



•                    Milli gəlirin inkişaf dinamikası
•                   Beynəlxalq ticarətin qanunauyğunluqları

51. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər hansı ərazilərdə ilk dövlətlərin    yaranması ilə təşəkkül tapmışdır

• Türkiyə
√                Asiyanın və Avropanın
• Qədim Yunanıstan
• Amerika
•                Azərbaycan

52. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər bizim eradan əvvəl neçənci  minillikdə
               yaranmışdır

• V-VI
• I-II
• V-VI
• I-V
√ IV-III

53. Xarici iqtisadi əlaqələrin vəzifələri nə zaman səmərəli həyata keçə bilər

√                   Ölkənin əsaslandırılmış iqtisadi inkişaf proqramı olsun
•                    Istehsalı genişləndirdikdə
•                    Yeni mal istehsal etdikdə
•                    Bazarın tədqiqində
•                    Birbaşa və dolayı

54. Müasir  xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyası nəyin əsasında qurulur

•                   ticarətdə iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi
•                   ixracın artması
•                   idxalın artması
√                   qlobal iqtisadiyyat ilə milli iqtisadiyyatın əlaqəsini gücləndirmək
•                   gömrük rüsumlarının artırılması

55.

Qloballaşma  prosesi nədir:
                1.İqtisadi sosial münasibətlərin genişlənməsi;
                2.Ölkələrarası inteqrasiyanın genişlənməsi;
                 3.Xarici ticarət;
                 4.əmək resurslarının miqrasiyası;
                 5.İnjinirinq və informasiya əməkdaşlığı.

• 1,5
• 1,2
• 2,5
√ hamısı
• 3,4

56.

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı hansı tarixi mərhələlərdən keçmişdir
                1) Qədim –Şərq sivilizasiyası dövrü
                2) Antik Aralıq dəniz sivilizasiyası dövrü
                3) Orta əsrlər dövrü
                4)Yeni zaman dövrü
                5) XX əsrin sənaye sivilizasiyası dövrü

• 1,5
• 3,5
• 2,5
√ hamısı
• 2,3

57. Müasir xarici iqtisadi  əlaqələrin vəzifəsi hansılardır



• iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi
• Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
• Qloballaşma
• xarici ticarət siyasəti
√ Elmi –texniki strukturlara əsaslanan yeni ixracat sahələrinin sürətli                         inkişafı

58. Beynəlxalq  təsərrüfat əlaqələrinin qloballaşma prosesinə aiddir

√ Ayrı-ayrı ölkələrin inzibati strukturlarının beynəlxalq mübadiləyə    cəlb       edilməsi
• Xarici ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• beynəlxalq əmək bölgüsü
• ölkələr arası mübadilə
• Iqtisadi problemlərin həlli

59. Xarici iqtisadi əlaqələlər sistemində baş verən müasir proseslərdən ən  əsası
            nədir

• Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
• Beynəlxalq miqrasiya
√ Qloballaşma
• Beynəlxalq lizinq  əməliyyatları
• Beynəlxalq valyuta –maliyyə əlaqələri

60.

Xarici iqtisadi əlaqələrin predmetinə hansı formalar aid edilir
             1. Xarici ticarət ;2.əmək resurslarının beynəlxalq miqrasiyası;              3.Beynəlxalq texnoloji əməkdaşlıq; 4. Beynəlxalq
inteqrasiya;5. Beynəlxalq turizm
              6.Maliyyə-kredit resurslarının beynəlxalq istifadəsi

• 1,6
• 2,6
• 4,6
√ hamısı
• 3,4

61.

Ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyəti nədə öz əksini tapır:1.Xarici ticarət;
             2.Beynəlxalq elmi-texniki;
             3.Investisiya;
             4.Maliyyə və kredit;
             5.əmək resurslarının qarşılıqlı hərəkətində

• 2,3
• 1,5
• 3,5
√ hamısı
• 4,5

62. Dövlətin xarici iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsində istifadə edilən
əsas vasitələrə aiddir:1.inzibati vasitələr; 2.tarif vasitələri; 3.məişət vasitələri;4.texniki vasitələr; hüquqi vasitələr

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

63. Xarici iqtisadi əlaqələrin predmetinə hansılar aiddir:Daxili əmtəə bazarları; Beynəlxalq əmək miqrasiyası;Xarici ticarət;Milli bazar
vəsaitləri;Beynəlxalq inteqrasiya

• 1,3,5
√ 2,3,5
• 2,4,5



• 1,3,4
• 2,3

64.  XXI əsrdə xarici iqtisadi əlaqələrdə olan inkişaf hansı nəzəriyyəyə əsaslanır

• Merkantalizm
√ Açıq qapı
• Müqayisəli üstünlük
• Daxili bazar
• Mütləq üstünlük

65.  Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrdə mühüm yer tutan əmtəə hansıdır

•            Qızıl və uran
•  Kənd təsərrüfatı məhsulları
•  Ərzaq malları
•  Zəfəran və zeytun
√  Yanacaq və sütkü materialları

66.  Bazarın inhisarlaşma dərəcəsinin qiymətləndirilməsinə nələr aiddir

√             Struktur problemi
•  Tam inhisar
•  Sahəvi struktur
•  Ölçü strukturu
•  Kamil rəqabət

67. Dünya bazarının formalaşmasına təsir edən amillər

•           Əmək haqqı
√ Elmi-texniki tərəqqi
• Əhalinin sıxlığı
• Həyat səviyyəsi
• Xarici ticarət siyasəti

68. Bazarın inhisarlaşma dərəcəsinin qiymətləndirilməsinə nə aiddir

•      Tam inhisar
•      İnhisarçı rəqabət
√      Struktur problemi
• Oliqapoliya
•      Kamil rəqabət

69. Dünya kapitalist bazarının inkişaf mərhələləri

•           Milli valyutanın dönərliyi
• Maşınlı iri sənaye
• Maliyyə bazarı
• Milli valyutanın dönərliyi
√ Kapitalizmin korporativ inkişaf mərhələsi

70. Dünya təsərrüfatının beynəlmilləşməsinə təsir edən amillər

√           Elmi-tədqiqat
• İqtisadi inkişaf
• Tədiyə balansı
• Əmtəələrin qiymət fərqi
• Xarici rəqabət

71. əmtəə növlərinə görə bazarın təsnifatı



•           Topdan satış
• İstehsal- vasitələri bazarı
√ Yanacaq-energetika və xammal
• İstehlak malları bazarı
• Pərakəndə satış

72. Ölkələr arasında iqtisadi münasibətlər sistemi

√      Ödəniş balansı
• Xarici ticarət
• Liberallaşdırma
• Advalorem
• Proteksionizm

73. Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşmasına nə aiddir

•           Xammal ixrac edən ölkələri
• Texnologiya ixrac edən ölkələri
√ Keçid iqtisadiyyatı ölkələri
• İxrac yönəmli xarici ticarət siyasəti
• Hazır məhsul ixrac edən ölkələri

74. Ümumi bazarın yaranmasının şərtləri

• Rəqabət
√ Gömrük birliyi
• Büdcə siyasəti
• Qarşılıqlı yardım siyasəti
•            Sosial siyasət

75. Xarici iqtisadi əıaqələr predmetinə aid deyil

√ Daxili əmək bölgüsü
• Əməyin miqrasiyası
• Beynəlxalq turizm
• Daxili pul emissiyası
• Xarici ticarət

76. Kim xarici ticarət rolunun xalqın sərvətinin artmasıında görürdü?

• Fiziokratlar
• Neoklassiklər
• Kapitalistlər
• Yuxarıdakıların hamısı
√ Merkantilistlər

77. 17-ci əsrdə hakim iqtisadi nəzəriyyələr hansı idi?

√ Merkantilizm
• Keynsçilik
• Proteksionizm
• Neokeynsçilik
• Fiziokratizm

78. Məhsulun həyat dövrü neçə mərhələdən ibarətdir?

• 3
• 5
• 6



• 7
√ 4

79. Beynəlxalq sahibkarlıq fəaliyyəti aşağdakıların məcmusudur?

• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən mərkəzi banklarının
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən iqtisadi inkişaf nazirliklərinin
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən iqtisadi münasibətlər
• Bütün cavablar yanlışdır
√ Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən hökümətlərinin

80. Milli sahibkarlıq fəaliyyəti aşağdakıların məcmusudur?

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

81. BəB dövlətlər arasında hansı bölgünün bir mərhələsi hesab olunur?

• ümumi əmək bölgüsü
• fərdi əmək bölgüsü
√ ərazi əmək bölgüsü
• beynəlxalq əmək bölgüsü
• xüsusi əmək bölgüsü

82. Qlobal iqtisadiyyatın formalaşması prosesi neçənci əsrlərə təsadüf edilir

•          XX əsrin ortalarına
√          XIX əsrin ortalarına
•          XVIII əsrin axırında
•           XVII əsrdə
•          XIX əsrin axırına

83. BəB nəzəri  əsası klassik siyasi iqtisadçılarından kimlərin əsərlərində öz  əksini tapmışdır

•           Merkantalistlər
•           F.Engels
√           A.Smit, D.Rikardo , C.St.Millin
•           M.Ciark
•           Xekşer –Olin  -Sammuelson

84. Qlobal  iqtisadiyyatın formalaşması prosesi nəyin yaranması ilə sürətlənir

•                   Elmi-texniki tərəqqi
•                   Əhalinin sıxlığı
√                    Avropa ölkələrində iri maşınlı sənayenin
•                    Iqtisadi təhlukəsizlik
•                   Xarici ticarət siyasəti

85. Merkantalist siyasət və merkantilist təlimi neçə tarixi mərhələ keçmişdir?

• 5
√ 2
• 6
• 4
• 3

86. Merkantilizm  nəzəriyyəsini yaradan amillər harada yaşamışlar?



• Asiya
• ABŞ
• Rusiya
• Çin
√ Avropa

87. Hansı iqtisadçı ilk olaraq beynəlxalq ticarətin faydalasını əsaslandırmışdır?

• E. Hekşer
√ A. Smit
• D.Rikardo
• Düzgün cavab yoxdur
• B.Olin

88. Hansı iqtisadçı mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin müəllifidir?

• [E. Hekşer
√ A. Smit
• Düzgün cavab yoxdur
• D.Rikardo
• B.Olin

89. Ölkələrin müəyyən istehsal fəaliyyətisahələrind ixtisaslaşmasının mahiyyəti nədir?

• Beynəlxalq inteqrasiya
√ Beynəlxalq əmək bölgüsü
• Istehsalatın büynəlxalq konsentrasiyası
• Beynəlxalq ticarət
• Beynəlxalq kooperasiya

90. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iqtisadi səmərəyə aşağdakılardan hansı aid deyil?

• Rəqiblər haqqında son məlumat almaq
√ Torpaq rentasından qazanc əldə etmək
• İxrac mallarını və xidmətlərini beynəlxalq bazarda daha sərfəli şərtlərlə satmaq
• düzğün cavab yoxdur
• Idxal mallarının və xidmətlərinin ucuzluğunun faydalanmaq

91. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

• F. Engels
• U.Stafford
• C.St Mill
√ D.Rikardo
• A. Smit

92. D.Rikardonun yaratdığı nəzəriyyə necə adlanır?

√ Müqayisəli üstünlüklər
• Beynəlxalq qiymət
• Beynəlxalq əmək bölgüsü
• Istehsal faktorları nisbəti
• Mütləq üstünlüklər

93. Klassik  iqtisadi məktəbin banisi kimdir?

• K.Marks
• Aristotel
• D.Rikardo



√ A. Smit

94. Beynəlxalq əmək bölgüsü nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

• D.Rikardo
• C.St. Mill
• K.Marks
• F. Engels
√ A. Smit

95. Adam Smit tərəfindən hazırlanmış nəzəriyyə necə adlanır?

• Müqayisəli üstünlük
• Büynəlxalq qiymət
• Düzgün cavab yoxdur
• Bütün cavablar doğrudur
√ Mütləq üstünlük

96. BəB hansı formada inkişaf edir

√        İqtisadi fəailyyətin ixtisaslaşması və kooperasiyalaşması
•        Ölkələrarasında xarici iqtisadi əlaqələr gücləndikdə
•        Ölkələrarasında iqtisadi əlaqələr zəruri olduqda
•        Xarici iqtisadi məsələlərin möhkəmlənməsinə
•        Xarici ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə

97. Ölkələrarasında qarşılıqlı əlaqə nəyin üzərində qurulur

√                   BƏB tələbləri
•                   Vahid hüquqi məkandan istifadə
•                    İxrac yönümlü  xarici ticarət siyasəti
•                    Ölkənin coğrafi vəziyyəti
•                   Xarici ticarət siyasəti

98. BəB mahiyyətini nə təşkil edir

•                  Xarici ticarət siyasəti
√                  İstehsal amillərinin dünya ərazisi üzrə bölünməsi və onların qarşılıqlı əlaqəsi
•                  Konyuktura siyasəti
•                  Azad ticarət zonalarının yaranması
•                  Iqtisadi inkişaf səviyyəsi

99. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hansı formaları var?

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

100. Dünya təsərrüfat  əlaqələrinin əsasını nə təşkil edir?

• Kapitalın beynəlxalq hərəkəti
• Beynəlxalq miqrasiya
• Qloballaşma
• Iqtisadi münasibətlər
√ Beynəlxalq əmək bölgüsü

101. Beynəlxalq əmək bölgüsü:



√ Əməyin ictimai bölgüsünün formasıdır
• Kapitalın hərəkət formasıdır
• Qlobal problemlərinin həllində əməkdaşlıq formasıdır
• Beynəlxaql  əmək miqrasiyasının bir formasıdır
• Sahibkarlıq fəaliyyətinin bir formasıdır

102.  Merkantalizm   nəzəriyyəsinin banisi

√                   A.Monkretyen
• T.Man
•                   O.S.Karufari
• V.Stoffar
•                    D.Rikardo

103.

Milli iqtisadi sistemləri neçə tipə ayırmaq olar
           1. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı
           2. Keçid iqtisadiyyatı
          3.  Planlı –direktiv iqtisadiyyatı

• 1,2
• 1,3
√ hamısı
• heç biri
• 2,3

104. Müasir dünyanın siyasi xəritəsində neçə dövlət bərqərar olmuşdur

•             150
√ 215
•             100
•             219
• 135

105. R.Kuper, K.Hunenxure tərəfindən hazırlanmış nəzəriyyə necə adlanır

•             Müqayisəli  üstünlük
√             Qarşılıqlı asılılıq
•             Mütləq üstünlük
•             Bütün cavablar  doğrudur
•             Beynəlxalq qiymət

106. BəB nəzəri konsepsiyaları hansı iqtisadçılar tərəfindən irəli sürülmüşdür

•          U.Staffor
•          M.P.Tososkov
√          R.Kuper, K.Hunenxure
•          A.Smit
•          C.Saks

107. Kooperasiya əlaqələrinin formalaşması üçün istifadə olunan metodlar hansılardır

√          Birgə layihələrin və proqramların həyata keçirilməsi
•          İnformasiya inqilabı
•          Dünyanın çoxpoliyalı strukturunun formalaşması
•          Müasir dövrün qlobal problemlərin kəskinləşməsi
•          Beynəlxalq korporasiyaların fəaliyyəti

108. Beynəlxalq  ixtisaslaşma neçə istiqamətdə inkişaf edir

•          Sahələrarası



√          Istehsal və ərazi
•          Beynəlxalq ixtisaslaşma
•          Regional
• Sahədaxili

109.

BəB  təsir edən amillər hansılardır
      1. Dövlətin tənzimləyici funksiyası
       2. Beynəlxalq korporasiyaların fəaliyyəti
       3.İnformasiya inqilabi
       4. Dünyanın çoxpoliyalı strukturunun formalaşması
        5.Müasir  dövrün qlobal problemlərinin kəskinləşməsi

• 1,2
• 1,5
√ hamısı
• 2,3
• 3,4

110. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mahiyyətini və məzmununu ifadə edən mühim kateqoriya nədir?

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

111. Dünya təsərrüfat sisteminin formalaşmasının başlanğıcı kimi hansı tarix qəbul olunur?

• XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli
√ XV-XVI əsrlər
• XX əsrin ortaları
• XX əsrin sonu
• XVII əsrin əvvələri

112. Ölkələrin müəyyən istehsal fəaliyyəti sahələrində ixtisaslaşmanın mahiyyəti nədir?

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

113. Ölkələrarasında əmək bölgüsünün əsas səbəbi nədir?

• Informasiya üstünlüyü
• Iqlim şəraitində oxşarlıq
• Ölkənin coğrfi-siyasi xüsusiyyətləri
• Coğrafi yaxınlıq
√ Istehsal amillərinin müxtəlifliyi

114. BəB-də ölkənin iştirakının əsas motivi nədir?

• Yeni  texnologiyaları və bilikləri əldə etmək
√ Iqtisadi səmərə  əldə etmək
• Xammal və enerji bazarına çıxış təmin etmək
• Işsizliyin səviyyəsini azaltmaq
• Ölkələrarasında  təsir dairələrinin bölünməsi

115. Ölkənin üstün olduğu sahələrdə əmtələri istehsal etmək , zəif olduğu sahələrdə isə başqa ölkələrdən almaq imkanı necə adlanır?

• Tarif



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

116. Dünya iqtisadiyyatı aşağdakıların məcmusudur:

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

117. İdxalı məhdudlaşdıran murtəce tədbirlər

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

118. Aşağıda göstərilənlərin hansı beynəlxalq hesablaşmaların formasıdır

• Müxbir  hesablar
√ Akkeditiv
• Depozit sertifikatlar
•            İstiqrazlar
• Resept  kreditləri

119. İxrac edilmiş və emala məruz qalmadan əmtəələrin geri qaytarılması necə adlanır

• Konsiqnasiya yolu ilə ixrac
• Reeksport
√ Müvəqqəti ixrac
•          Barter  əməliyyatı
•         Təkrar  ixrac

120. əvvəllər idxal edilmiş və emala məruz qalmayan əmtəələrin başqa bir ölkəyə satılması necə adlanır?

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

121. İlk dəfə hansı iqtisadi məktəb xarici ticarətin faydalılığın ixracından asılı olmasını  əsaslandırmışdır

• Fizokratlar
• Keynsçilik
√     Murkantalizm
• Marksizm
• Klassiklər

122. Hansı  iqtisadçının fikrincə  azad rəqabətin söndürülməsi     iqtisadiyyatın  sərbəst inkişafı üçün bir fəlakətdir

•     S.Keyns
•     K.Nirksun
•     Keyns
•     D.Rikardo
√ A.Smit



123.  Mütləq üstünlük nəzəriyyəsi   hansı iqtisadçının adı ilə bağlıdır

• S.Keyns
√                     A.Smit
•                     E.Xekşer
•                     O.Xarberier
•                     R.Nirksun

124. Keynsçilik nəzəriyyələrinə görə işsizliyi azaltmaq üçün dövlət hansı

•                    tədbirləri həyata keçirmişdir
√                    İdxalın tənzimlənməsi
•                    İstehlakçıların pul gəliri
•                    Əhalinin pul gəlirini artırmaq
•                    Bazarda istehlakçıların sayı

125. D.Rikardonun beynəlxalq ticarətin zəruriliyi amillərini sübut edən nəzəriyyələr

•        Mütləq üstünlüklər
•       Ticarət müharibələri
√       Müqayisəli xərclər
•       Alternativ istehsal xərcləri
•      V.Leontyev paradoksu

126. A.Smitin xarici ticarət nəzəriyyələri necə adlanır

•        Beynəlxalq ticarət şərtləri
•        Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsi
√        Mütləq üstünlüklər
•        Müqayisəli üstünlüklər
•        Alternativ istehsal xərcələri

127. Tam açıq iqtisadiyyat dedikdə nə başa düşülür

√  Dünya təsərrüfatında fəaliyyət  göstərən meyllərlə müəyyən edilir
•       Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə ölkələrin inteqrasiya olunmasının  yüksək səviyyəsi
•       Iqtisadi strukturların informasiyalaşma fazasının irəli çəkilməsi
•       İqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsinin və bununla əlaqədar himayəçiliyin, korrupsiyanın yüksək səviyyəsi
•       İqtisadiyyatda  ixrac sahələrinin aparıcı mövqeyi

128. Tam bağlı iqtisadiyyat dedikdə nə başa düşülür

√       Daxili ehtiyat mənbələrinə əsaslanan və dünya iqtisadiyyatında gedən  meyllərdən asılı olmayan iqtisadiyyat başa düşülür
•      Qeyri-təkamül bazası
•      Milli valyutanın  yumşaqlığı
•      Qeyri təkamül normativ baza
•      Iqtisadiyyatın qeyri –sabitliyi

129. BəB cəlb olunma səviyyəsini neçə yerə bölmək olar

•                 1,2,3
√                 1,2
•                 1,2,3,4,5
•                 1,2,3,4,5,6
•                 1,2,3,4

130. BəB prosesi neçənci əsrdə inkişaf etməyə başlamışdır

•                XXI əsrdən



√                XIX əsrin ortalarından
• XX əsrin ortalarından
• XVIII əsrin əvvəllərindən
•                XIX əsrin əvvəllərindən

131. BəB neçə prosesin vəhdəti halında meydana gəlir

√                 İxtisaslaşma və kooperasiyanın
•               Elmi-texniki inqilab
•               Ölkənin coğrafi vəziyyəti
•               Xarici yardım siyasəti
•                 Elmi texniki tərəqqi

132. İctimai əmək bolgüsünün neçə əsas növü var

√                             3
•                6
•                5
• 8
•                4

133. Ümumi əmək bölgüsü dedikdə

√ Əmək bölgüsünün istehsal sferaları
•              Sahələr daxilində fəaliyyət növlərinə görə
•              Tək əmək bölgüsü
•              Daxili əmək bölgüsü
• İri sahələraltı  sferalar

134. Azərbaycandan MDB respublikalarına ixrac olunan ümumi məhsulun neçə faizi Rusiya, Ukrayna, Belarus və s. ölkələrin payına düşür?

• 86%
• 90%
• 92%
• 94%
√ 88%

135. Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi və inkişafında yaranan formalardan olan beynəlxalq ticarət hansı fikri ifadə edir?

√ Özündə yalnız idxal-ixrac əməliyyatlarını deyil, həm də satışdan sonra iş, xidmət və kooperasiya əlaqələrinə aid əməliyyatları
birləşdirir.

• Əmək ehtiyatlarının bir ölkədən digər  ölkəyə keşməsi zamanı baş verir
• İqtisadi münasibətlər sistemində bir sıra elmi nəzəriyyələrin birgə tətbiq olunması
• Qarşılıqlı ixtisaslı kadrların hazırlanması
• Təsərrüfat həyatının beynəlmiləşdirilməsi ölkələr arasında yalnız əmtəə və işçi qüvvəsi deyil

136. 1995-ci ildə MDB ölkələri üzrə idxal və ixrac göstəriciləri üzrə ən aşağı göstərici hansı ölkəyə aid idi?

• Türkmənistan
• Ukrayna
• Rusiya
√ Azərbaycan
• Qazaxıstan

137. İlk dəfə olaraq 1992-ci ildə hansı məhsulun satışı üzrə sövdələşmələr edildi?

• Buğda və taxıl
√ Neft və pambıq
• Neft və buğda
• Çay və taxıl



• Taxıl və pambıq

138. SSRİ ittifaqı dağıldıqdan sonra neçənci ildən uzaq xariclə ticarət əlaqələri üstünlük təşkil etməyə başladı?

• 1991-ci ildən
• 1993-cu ildən
• 1994-cü ildən
• 1995-ci ildən
√ 1992-ci ildən

139. 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrində kəmiyyət və keyfiyyıt baxımından hansı dəyişikliklərolunmuşdur?

• Iqtisadi əlaqələr yeni yaranırdı
√ Iqtisadi əlaqələr inkişaf etmişdir
• Iqtisadi əlaqələr inkişafdan geri qalmışdır
• Iqtisadi əlaqələr ümumiyyətlə yox idi
• Iqtisadi əlaqələr inkişaf etməmişdir

140. Dünyada kvotalar ilk dəfə nə vaxt tətbiq olumağa başlanıb?

• 1926-1927-ci illərdə
√ 1929-1930-cu illərdə
• 1932-1934-cü illərdə
• 1940-1945-ci illərdə
• 1927-1928-ci illərdə

141. SSRİ ittifaqının beynəlxalq ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi nə  qədər idi?

• 3%
• 5%
• 6%
• 7%
√ 4%

142. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında  fərman nə zaman imzalanmışdır?

√ 10 sentyabr 2002-ci il
• 17 dekabr 1996-cı il
• 15  iyun 2005-ci il
• 3 avqust 1997-ci il
• 5 aprel 1994-cü il

143. Azərbaycandan ötrü MDB ölkələri ilə birgə həll olunması tələb edilən əsas problemlərə aid deyil?

• Təsərrüfat fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin əlaqələndirlməsi
• Ixracyönümlü   istehsalatların inkişafı
• Səhmdarlıq qaydalarına əsaslanan dövlətlərarası korporasiyaların yaradılması
√ Xarici ölkələrlə qarşılıqlı münasibətlər yaratmaq
• Maliyyə-valyuta tənzimlənməsi

144. Milli gəlir hansı prosesdə meydana gəlir?

• Yalnız istehlak
• Mübadilə
• Bölüşdürülmə
• Qapalı prosesdə
√ Yalnız istehsal

145. Göstərilənlərdən hansı əmək bölgüsünün xarakterini müəyyən etmir?



• Təbii iqlim və torpaq şəraiti
• mineral xammal və yanacaq
• energetika resursları
√ beynəlxalq iqtisadi vəziyyət
• əhalinin sayı və tərkibi

146. Uzaq məsafələrdən  məhsul daşınmasına çəkilən xərclər istehsal xərclərinin neçə faizini təşkil eidr?

• 30-40%
• 50-60%
√ 60-70%
• 70-80%
• 40-50%

147. İdxalın strukturunda heyvandarlıq, bitki məhsulları, yeyinti sənaye məhsulları, alkoqollu və alkoqolsuz içkilər, tütünlə birlikdə neçə faiz
təşkil edir?

• 37%
• 37,1%
• 37,5%
• 37,5%
√ 37,3%

148. Göstərilənlərdən hansı Azərbaycanda istehsal olunur?

• Audio-video maqnitofonlar
• Traktor
√ Bitki yağları
• Konbayn3
• Televizor

149. Ictimai əmək bölgüsünün əsas məqsədi nədir?

√ Məhsul istehsalı və onun daşınmasına sərf olunan maddi və əmək məsrəflərinin ixtisar edilməsi
• Məhsul istehsalı və onun daşınmasına sərf olunan maddi və əmək məsrəflərinin daşınması
• Məhsul istehsalı və onun daşınmasına sərf olunan maddi və əmək məsrəflərinin artırılması
• Məhsul istehsalı və onun daşınmasına sərf olunan maddi və əmək məsrəflərinin əvəz edilməsi
• Məhsul istehsalı və onun daşınmasına sərf olunan maddi və əmək məsrəflərinin bölüşdürülməsi

150. Milli iqtisadiyyatı dirçəltmək, daxili bazarı qorumaq üçün təxirəsalınmaz  tədbirlər hansı yolla həyata keçirilməlidir?

• Siyasi
√ Iqtisadi
• Ictimai
• Mədəni
• Inzibati

151. Son illərdə idxal olunan məhsulların neçə faizi inkişaf etməkdə olan ölkələrin payına düşür?

• 28%
• 30%
• 18%
• 20%
√ 24%

152. Son illərdə idxal olunan məhsulların neçə faizi keçmiş postsosialist ölkələrinin payına düşür?

• 50%
• 60%



• 20%
√ 30%
• 40%

153. Son illərdə idxal olunan məhsulların neçə faizi inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür?

• 60%
• 55%
• 50%
√ 46%
• 70%

154. Göstərilənlərdən hansı xarici iqtisadi əlaəqlərin tənzimləməsi və inkişafında yaranan firmalardan biri deyil?

• Elmi-texniki əməkdaşlıq
• Işçi qüvvəsinin miqrasiyası
• Beynəlxalq ticarət
√ Beynəlxalq aləmdə baş verən ictimai-siyasi proseslər
• Kapitalın və xarici investisiyaların hərəkəti

155. Azərbaycan iqtisadiyyatının bugün ki, vəziyyətinə  görə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında neçənci yeri tutur?

• 120
• 220
• 200
• 180
√ 160

156. Merkantilizmin ən mühim formalarından olan subsidiyalar nədir?

• Dövlətin rəqabət qabiliyyəti zəif olan firmalara faiz ayırması
• Hökümətin ixracatçılara vergi güzəştləri etməsi
• Istehsalçı firmların dövlət qarşısında hüquq və vəzifələri
• Dövlətin yerli firmalara vergidən yayınmaya görə kəsdiyi cərimələr
√ Yerli istehsalçılara iqtisadi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün dövlət tərəfindən  edilən maddi yardımlar

157. Lisenziyaların bölüşdürülməsində sonuncu üsul hansıdır?

√ Idxal üsulu
• Ümumi üsul
• Hərrac üsulu
• Məsrəf üsulu
• Satış üsulu

158. Dövlət hansı vaxt intervalında hər hansı malın müəyyən olunmuş maqdarda idxal üçün lisenziyanın bu və ya digər konkret vaxtda  və
yerdə açıq satış hərrac keçirdiyini elan edir?

√ 3 aydan bir
• Qeyri müəyyən vaxtda
• 1 ildən bir
• 9 aydan bir
• 6 aydan bir

159. İdxal lisenziyaları dövlət tərəfindən hansı formalarda satıla bilər?

• Vasitəli formada
• Yalnız gizli formada
√ Hərrac vasitəsi ilə və ya gizli formada
• Yalnız hərrac vasitəsi ilə
• Aşkar formada



160.  Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimləndirilməsi qaydaları haqqında  fərman nə zaman verilmişdir?

√ 17 dekabr 1996-cı il
• 24 iyun 1997-ci il
• 10 yanvar1994-ci il
• 3 avqust 1997-ci il
• 5 aprel 1994-cü il

161.  Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması haqqında  fərman nə zaman verilmişdir?

√ 10 yanvar1994-ci il
• 3 avqust 1997-ci il
• 24 iyun 1997-ci il
• 17 dekabr 1996-cı il
• 5 aprel 1994-cü il

162.  Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəsləşdirilməsi haqqında  fərman nə zaman verilmişdir?

• 10 yanvar 1994-cü il
√ 5 aprel 1994-cü il
• 3 avqust 1999-cu il
• 24 iyun 1997-ci il
• 17 dekabr 1996-ci il

163. SSRİ dövlət ittifaqının dağıldığı son ildə(1991-ci il) ölkənin milli gəlirinin neçə faizi Azərbaycan Respublikasının payına düşürdü?

• 1%
• 2,6%
• 2%
√ 1,6%
• 1,5%

164. Azərbaycan Respublikasının xarici-ticarət iqtisadi əlaqələrini şərti olaraq neçə yerə bölürlər?

• 3
• 6
• 5
• 4
√ 2

165. 90-cı illərdə Asiyanın  dörd əjdaha  adlandırılan ölkələrin dünya ixracında çəkisi neçə faiz təşkil edir?

• 10%
• 14%
• 16%
• 18%
√ 12%

166. Xarici ticarət dövriyyəsi nədir

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

167. Xarici ticarət dedikdə nə başa düşülür

•                   Bazarın genişləndirilməsi



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

168. Azərbaycan meşə materialları sənayesi məhsullarını əsasən hansı ölkələr-
                dən idxal edir

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

169. Azərbaycan Ukraynadan ən çox hansı mallar idxal edir

•               Daş gömrük
•               Elektrotexnika
• Yeyinti
• Qiymətli daşlar
√               Metallurgiya

170. Azərbaycanın  Rusiya ilə ticarət əlaqələrində hansı məhsullar üstünlük
              təşkil edir

•               Elektrotexnika mallarına
• Kənd təsərrüfatı malları
√               Maşınqayırma və metal emalı
• Ərzaq malları
• Yeyinti sənayesi malları

171. ABŞ-ın Yaponiya ilə ticarətində defisit il ərzində nə qədər daxil edir?

• 45-50 mlrd.dollar
• 60-70 mlrd.dollar
• 70-75 mlrd.dollar
• 75-80 mlrd.dollar
√ 50-60 mlrd.dollar

172. 1983-cü ildə maşın və avadanlıq ixracına görə hansı ölkə liderlik edirdi?

• Almaniya
• Italiya
• Ispaniya
• ABŞ
√ Yaponiya

173. 1953-cü ildə dünya ixracının neçə faizi ABŞ-ın payına düşürdü?

√ 20%
• 30%
• 35%
• 40%
• 25%

174. Neçənci əsrdən etibarən dünyada ticarət olduqca qeyri-bərabər inkişaf etməyə başladı?

• XVI
• XVIII
• XIX



√ XX əsrin ikinci yarısı
• XVII

175. Texniki hesablamalara görə əgər dünya miqyasında ticarət qaydaları ləğv edilərsə , on il ərzində əmtəə bazarlarını həcmi  orta hesabla
neçə faiz artar?

• 4%
√ 6%
• 7%
• 8%
• 5%

176.  Xammal ixracının genişlənməsi , bununla da iqtisadi artımın əmələ gəlməsi ticarət şərtlərinin pisləşməsinə və əhalinin həyat
səviyyəsinin aşağı düşməsini tələb edir  fikri kimə məxsusdur?

• T.Man
• M.T.Posoşkov
• C.Saks
√ Y.Bxaqvatinin
• U.Staffor

177. Xarici ticarətdən alınan səmərənin təsir sahələrdən biri yanlışdır:

• İstehlak səviyyəsinə
• İnvestisiya fəaliyyətinə
• Milli gəlirin inkişaf dinamikasına
• Əhalinin məşğiuliyyətinə
√ İstehsal səviyyəsinə

178. Xarici ticarətin alınan səmərə netə təsir edir? 1.Milli gəlirin inkişafına 2.  əhalinin məşğuliyyətinə  3.  Istehlak səviyyəsinə  4.Investisiya
fəaliyyətinə

• 1,2,3
√ Hamısı
• 3,4
• Heç biri
• 2,4

179. İri sənaye ölkələrində müasir xarici ticarətin inkişafını müəyyən edən parametrlərdən hansı yanlışdır?

• istehsal amilləri
• tələbin şərtləri
• yaxın və uzaq xidmət sahələri
• firmaların stretegiyası və rəqabəti
√ təbii resurları

180. İri sənaye ölkələrində müasir xarici ticarətin inkişafını müəyyən edən parametrlərə hansılar aiddir?1. istehsal amilləri  2. tələbin şərtləri
3. yaxın və üzrə xidmət sahələri 4. firmaların strategiyası və rəqabəti

• 2,4
√ hamısı
• 1,2
• 3,4
• 1,3

181. İri sənaye ölkələrində müasir xarici ticarətin inkişafını müəyyən edən neçə mühüm parametr var?

• 3
• 5
• 6
• 7



√ 4

182. Beynəlxalq ticarət  hər hansı ölkənin bazarına necə təsir edir?

√ Bazarı genişləndirməyə  və bazarın formalaşmasına
• Bazarın iflasına
• Bazarın genişləndirilməsinə
• Bazarın formalaşmasına
• Bazarın inkişafına

183.  Siyasi iqtisadın prinsiplləri  əsərinin müəlifi kimdir?

√ C.S Mil
• T.Man
• U.Staffor
• A.Smit
• D.Rikardo

184.   Mübadilə hər bir ölkə üçün vacibdir, hər bir ölkə də bu əməliyyatda mütləq üstünlük qazanır  fikri kimə aiddir?

√ A.Smit
• T.Man
• M.T.Posoşkov
• A.de Mokreyten
• U.Stoffor

185. Fritrederçilik  siyasəti ilk dəfə hansı alim tərəfindən beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsini əsaslandırarkən müəyyən olunmuşdur?

√ A.Smit
• T.Man
• M.T.Posoşkov
• A.de Mokreyten
• U.Stoffor

186. Azad ticarət siyasətinin seçilməsi və ya proteksionizm hansı əsr üçün xarakter idi?

• XVII əsr
√ XIX əsr
• XX əsr
• XXI əsr
• XVIII əsr

187. Merkatalizm  protensianist doktrinası əvəzinə hansı ideyanı meydana gətirdi?

√ Azad rəqabət
• Açıq bazar
• Qapalı bazar
• Ticarət burjinaziyası
• Azad ticarət

188. Merkantalistlərin ən məşhur nümayəndələrinə aid deyil:

• U.Staffor
• A.de Makretyen
√ C.Saks
• M.T.Posoşkov
• T.Man

189. Beynəlxalq ticarət hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?



• əmtəə dövriyəsi, əmtəə strukturu, birja strukturu
√ əmtəə dövriyyəsi, əmtəə strukturu, coğrafi struktur
• əmtəə dövriyyəsi, əmtəə strukturu, əmtəə birjası
• xarici ticarət, əmtəə strukturu, coğrafi struktur
• beynəlxalq ticarət, əmtəə strukturu, coğrafi struktur

190. Çoxtərəfli xarici ticarət fəaliyyətinin əmtəə ixtisaslaşmasına aid deyil?

• Xidmət və texnologiya
• Xammal
• Maşın və avadanlıqlar
• Hazır məhsul
√ Qida siyasəti

191. Ümumdünya ticarət təşkilatların tədqiqatına görə hər il istehsalın 10% artmasına qarşı dünya ticarəti neçə faiz artır?

• 10%
• 22%
• 25%
• 30%
√ 16%

192. Hər il dünyada istehsal olunan məhsulların neçə faizi beynəlxalq ticarət sistminə daxil olur?

• 20%
• 30%
• 35%
• 40%
√ 25%

193.  Dünyanın istənilən ölkəsinin iqtisadi müvəffəqiyyəti xarici ticarətdən aslıdır. Heç bir ölkə dünya iqtisadi sistemindən təcrid olunmuş
şəkildə sağlam iqtisadiyyat yarada bilməz  fikri kimə məxsusdur?

• T. Man
• M.T.Posoşkov
√ C.Saks
• A.de Mokretyen.
• U.Staffor

194. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin neçə faizi xarici ticarətin payına düşür?

• 60%
√ 80%
• 90%
• 95%
• 70%

195. Xarici ticarət beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hansı formasıdır?

• Inkişafda olan
• Inkişafdan qalmış
• Geniş
• Yeni yaranan
√ Mənəvi və ən çox inkişaf etmiş

196. Hansı illərdə Singapur , Çili, Finlandiya, Mərkəzi və Şərqi Avropa region ixracın inkişaf tempinə görə Asiyadan sonra ikinci yeri
tuturdu?

• 60-cı illər
• 80-cı illər



√ 90-cı illər
• 2000-ci illər
• 70-ci illər

197.  Mübadilə hər bir ölkə üçün vacibdir, hər bir ölkə bu əməliyyatda
                      mütləq  üstünlük qazanır  bu sözlər  kimə aiddir

•                       D.Rikardoya
√                     A.Smit
•                     S.Keyns
•                     K.Makkondi
•                     Xekser-Onlin-Sammuelson

198. Fritrederçilik siyasətini ilk dəfə kim tərəfindən beynəlxalq ticarət
                     nəzəriyyəsini əsaslandırarkən müəyyən olunmuşdur

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

199. Azərbaycan Rusiyadan ən çox hansı məhsulları idxal edir

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

200. 2000-ci ildə  Azərbaycanın ixrac məhsullarının neçə faizi neft və neft
                  kimya mallarının payına düşür

• 20%
√                   14,8%
• 40,8%
•                   32%
•                   30%

201. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrində hansı əmtəələr böyük pay
                  sahibidir

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

202. 2000-ci il statistikasına əsasən Azərbaycanın MDB –yə ixracatında hansı
                ölkələr üstünlük təşkil etmişdi

•                 İran, Rusiya, ABŞ
•                 Türkiyə, İsveçrə, Yunanıstan
•                  İspaniya,İtaliya, İran
• Gürcüstan,İran,ABŞ
√                 Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna

203. Azərbaycana  MDB ölkələrindən idxalda hansı respublikalar böyük pay
                sahibidir

• ABŞ, Rusiya , İran



•                 İran , Türkiyə,Turkmənistan
√ Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan
• Gürcüstan, Rusiya, İran
• İran, Rusiya, Estoniya

204. Azərbaycan necənçi ildən başlayaraq xarici ticarət əlaqələrində
                     müsbət saldoya nail ola bildi

•                      1995-ci ildə
• 1992-ci ildən
√ 2000-ci ildən
•                       2001-ci ildən
• 2010-cu ildən

205. Dünya təsnifatının əsasında duran aşağdakılardan hansını xarakterizə edir?1.  əhalinin hər nəfərinə düşən gəlir 2.  inflyasiya səviyyəsi
3.  xarici ticarət balansı

• 1,2
• 1,3
√ Hamısı
• Heç biri
• 2,3

206. ABŞ tərəfindən informasiya vasitələri və işçi qrupları neçənci illərdə yaradırdı?

• 1990-1992
• 1994-1996
• 1996-1998
• 1998-2000
√ 1992-1994

207. Azərbaycan xarici iqtisadi əlaqələri bu təşkilatlardan hansı ilə sıx
                     bağlıdır

• Aİ
√                      MDB
• BMT
•                      GUAM
•                      NATO

208. XXI əsrdə xarici iqtisadi əlaqələrdə olan inkişaf hansı nəzəriyyəyə       əsaslanır

√ Açıq qapı
• Qloballaşma
• Yeni guc
• Daxili bazar
• Dəhliz iqtisadiyyatı

209.  Ölkənin mənafe naminə, hər bir ölkə onun üçün üstünlüyü olan məhsul istehsalında ixtisaslaşmalıdır  fikri kimə məxsusdur?

√ D.Rikardo
• A.de Mokreyten
• C.Saks
• T.Man
• Xekşer-Olin

210. Göstərilənlərdən  hansılar Asiyanın  dörd əjdaha  adlandırılan ölkələrdi?
1.  Cənubi  2.  Asiya  3.  Tayvan   4.  Hnkonq   5.  Singapur

• 1,2,3
• 1,3,4



• 1,2,4
√ Hamısı
• 2,3,4

211. 1990-cı illərin əvvələrində inkişaf  etməkdə olan ölkələrin dünya ticarətində xüsusi çəkisi  neçə faiz  təşkil edir?

• 16%
• 17%
• 18%
• 19%
√ 16,3%

212. 90-cı illərin ortasında hansı ölkə yenidən liderliyi ələ aldı?

• Almaniya
• Italiya
• Ispaniya
√ ABŞ
• Yaponiya

213.  Yeni sənaye ölkələri!  dedikdə  aşağdakilardan hansı nəzərdə tutulur?1. Sinqapur  2.  Honkonq   3.  Tayvan

• 1,2
• 1,3
√ Hamısı
• Heç biri
• 2,3

214. 80-90-cı illərdə beynəlxalq rəqabət liderliyinin hansı ölkədə almışdır?

• Almaniya
• Italiya
• Ispaniya
• ABŞ
√ Yaponiya

215. Beynəlxalq ticarətində ABŞ-ın rolunun azalması nə ilə bağlıdır?

• Beynəlxalq ticarətin əksər qanunauyğunluqları ilə
• Məhsul istehsalının və ixracının fərqləri ilə
• Beynəlxalq bazarların genişləndirilməsi ilə
√ Amerika istehsalının rəqabət qabiliyyətinin azalması ilə
• Ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələrlə

216. Qiymətli kağızlarla əməliyyatların nəhəng mərkəzi haradır?

• Tokio
• London
√ Nyu-York
• Syurix
• Lyukserburq

217. Brettob-Vuds sistemi neçə il ABŞ-ın mənafeyinə xidmət edib?

√ 25 il
• 21 il
• 30 il
• 27 il
• 26 il



218. Brettob-Vuds sistemi neçənci ildə qeyri-sabithalda oldu?

√ XX əsrin 60-ci illərinin  axırı 70-ci illərin əvvələrində
• XX əsrdə
• XX əsrin 70-ci illərinin əvvəli
• XX əsrin 60-cı illərinin axırı
• XIX əsrin 60-cı illərində

219. Brettob-Vuds sistemini qeyri-sabit hala salan səbə nə oldu?

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

220. Beynəlxalq valyuta sisteminin təkamülü neçənci illərdən başlayır?

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

221. Beynəlxalq valyuta sistemi hansı  mərhələdə böyük uğur qazandı?

• 2
• 2,3
• 1,2,3
√ 1
• 3

222. Beynəlxalq valyuta sisteminin birinci mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?

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

223. Beynəlxalq valyuta bazarının ən çox mühüm mərkəzləri harada yerləşir?

√ Londonda, Tokioda, Nyu-York
• Parisdə, Moskvada, İstanbulda
• Vaşinqtonda, Tokioda, Nyu-York
• Parisdə, Tokioda, İstanbulda
• Berlində, İstanbulda, Belçikada

224. İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatına neçə dövlət üzvdür?

√ 29
• 21
• 18
• 125
• 23

225. İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının igamətgahı hansı şəhərdə yerləşir?

√ Paris
• Berlin



• Istanbul
• Nyu-york
• Moskva

226. Dönərlilik rejimi baxımından bütünlükdə dönərlilik neçə yerə ayrılır?

• 2
√ 3
• 5
• 4
• 6

227. Bank  köçürməsi nədir?

√ Köçürmənin alana müəyyən məbləği ödəməklə bir bankın tapşırığı digərinə verilir
• Veksellərin köçürülməsidir
• Əhalinin  əsas gəlir mənbəyidir
• Sosial-iqtisadi prosesin tənzimlənməsidir
• Məqsədli pul əmanətdir

228. Açıq hesab nədir?

• Sosial müdafiə və təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi
√ Idxalatçının ixracatçıya dövrü olaraq ödədiyi tədiyədir
• Köçürmə vekselidir
• Dövlətin mənfəətdir
• Vəsaitin səfərbərliyə alınmasıdır

229. Sənədli akkreditiv nədir?

√ Razılaşma olub , müştərinin istəyi ilə bank ödəmə sənədlərini üçüncü tərəfə keçirir, yaxud onun xərclərinin yerini doldurur
• Dövlətin mənfəətidir
• Alıcı və satıcı arasında olan əlaqəduir
• Bank əməliyyatıdır
• Sosial müdafiə və təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi

230. İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1994
• 1997
√ 1961
• 1968
• 1996

231. Neçənci ildə ticarət və tarif üzrə Baş Saziş təşkilatı Ümumdünya ticarət təşkilatı (ÜTT) adını aldı?

• 1992
• 2000
• 1994
• 1997
√ 1996

232. Ümumdünya ticarət təşkilatına yarandığı ilk anda neçə ölkə daxil olunmuşdur?

• 15
• 21
• 12
• 9
√ 23



233. Neçənci ildə Avropa valyuta sistemininyaradılması?

• 1994
√ 1979
• 1976
• 2000
• 1992

234. Tədiyyə balansı neçə bölmədən ibarətdi?

• 5
√ 3
• 4
• 7
• 6

235. Valyuta təklifinin ölçüsü nə ilə müəyyən edilir?

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

236. Valyuta kursu valyuta vahidində necə ifadə olunur?

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

237. Tarixni  valyuta kursunun neçə rejimi mövcud olmuşdur?

√ 3
• 4
• 2
• 7
• 6

238. Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi vəzifələrindən biri:

• Sosial müdafiə və təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi
√ Xarici iqtisadi əlaqələri tənzim edən orqanların statusunun
• İqtisadi böhrandan çıxmaq yollarının hazırlanması
• Əhalinin əsas gəlir mənbəyi olan əmək haqqının indeksləşdirilməsi
• Ölkədə iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması

239. Xarici  iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi vəzifələrindən biri:

√ Valyuta gömrek tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi
• əhalinin əsas gəlir mənbəyi olan əmək haqqına indeksləşdirilən
• iqtisadi böhrandan qaçmaq yollarının hazırlanması
• sosial müdafiə və təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi
• Ölkədə iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması

240. Valyuta fondu bunlardan hansıdır?

• Kompensasiya xarakterli ödənişlərə sərf olunan pul vəsaitidir
√ Idxal-ixrac əməliyyatları ilə məşğul olan müəssisələrdə valyuta ilə yaradılan fonddur



• Xaricdən daxil olan  pul və gəlir formasında pul vəsaitinin cəmidir
• Köhnəlmiş istehsal fondlarının və qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin pulla ifadəsidir
• Müəssisənin xalis gəlirindən yaradılan və istehsalı inkişaf etdirmək üçün istifadə olunan pul vəsaitidir

241. Beynəlxalq valyuta sistemi neçə mərhələdən keçmişdir?

√ 4
• 6
• 5
• 3
• 2

242. Valyuta hərfi  mənada nə deməkdir?

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

243. Valyuta məhdudiyyətinin digər mahiyyəti nədir?

• Hərbi bazarların saxlanması
• Işçilərin maddi tələbatının ödənilməsi
• Büdcə  xərclərinin məhdudlaşdırılması
• Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta gəlirlərinin qarşısının alınması
√ Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta satışının lisenziyalaşdırılması

244. Maliyyə və pul-kredit siyasəti nədir?

• Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta gəlirlərinin qarşısının alınması
• Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması
• Işçilərin maddi tələbatının ödənilməsi
• Hərbi bazarların saxlanılması
√ Idxal gömrük rüsumlarının artırılması

245. Valyuta  məhdudiyyəti nədir?

• Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması
• Idxal gömrük rüsumlarının artırılması
• Hərbi bazarların saxlanması
• İşçilərin maddi tələbatının ödənilməsi
√ Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta gəlirlərinin qarşısının alınması

246. Defilyasiya siyasəti  nə deməkdir?

√ Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması
• Idxal görmük rüsumlarının artırılması
• Hərbi bazarların saxlanması
• Qeyri- istehsal sahələrinin müəyyənləşdirilməsi
• Işçilərin maddi tələbatının ödənilməsi

247. Qeyri-tarif məhdudlaşdırmaları

√ İdxalı məhdudlaşdırır
• Ixracı stimullaşdırır
• Rəqabəti artırır
• Tələbi aşağı salır
•                  İdxalı stimullaşdırır



248. Gömrük tariflərinin tətbiqinin mənfi cəhətlərinə aiddir

•                  Dövlətin iqtisadi potensialını artırır
• İdxalı artırır
√                  Daxili istehsalçıları xarici rəqabətdən qoruyur
•                  Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldir
•                  İxracı artırır

249. Gömrük tariflərinin tətqiqinin müsbət cəhətləri hansılardır

• Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldir
• Dövlətin iqtisadi potensialını artırır
•                  İdxalı artırır
•                  İxracı artırır
√ Daxili istehsalçıları xarici rəqabətdən qoruyur

250. Gömrük tariflərinin funksiyaları hansılardır

• Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək
√                 Dövlət büdcəsinə gəlir gətirmək
•                 Çox tərəfli danışıqlar
•                 İdxal rüsumları
•                 Optimal gömrük rüsumları

251. Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi metodları hansılardır

• Spesifik
•                 Dempinq
√                 Qeyri-tarif
•                 Valyuta bazarı
• Alternativ

252. Gömrük rüsumlarının növlərinə nələr aiddir

•                Tək sütunlu
• Qoşa sütunlu
• Auksion
•                Valyuta
√                Advalorem

253. Bazar subyektlərinin inhisar meylinin öyrənilməsinə nələr aiddir

• Hüquqi bazanın adekvatlığı
•              İndivual iqtisadi azadlıq
√ Qiymət üzrə karter razılaşmalarının mövcudluğu
• Rəqabət meyli
•              Rəqabət azadlığı

254. Gömrük tarif sistemləri hansılardır

• Dempinq
√                       Avtonom tariflər
•                        Antiinhisar
•                        Proteksionalizm
• Subsidiya

255. Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsinin metodları hansılardır

• İnzibati metodlar
• Aksiz vergiləri



√ Tarif metodları
•                      Qadağalar
• Normativlər

256. 2000-ci ildə Azərbaycanın ixrac məhsullarının neçə faizi neft və neft-
                     kimya  mallarının payına düşür

• 20%
•                       30%
•                       40,8%
•                       32%
√                       14,8%

257. Belorusiya Azərbaycandan ən çox hansı növ məhsulları idxal edir

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

258. Azərbaycan Belorusiyadan ən çox hansı məhsullar idxal edir

√ Kənd təsərrüfatı malları
• Kimya malları
•                      Sənaye  emalı malları
•                      Məişət –sənaye malları
•                      Metallurgiya malları

259. Xarici ticarət dövriyyəsində ikinci yeri hara tuturdu

• Türkmənistan
• Belorusiya
√                     Ukrayna
• Rusiya
• Gürcüstan

260. Xarici ticarət dövriyyəsində əsas yeri hara tuturdu

•                   Gürcüstan
√ Rusiya
•                   Belorusiya
•                  ABŞ
•                   Türkmənistan

261. 1992 ci ildə Azərbaycanla keçmiş ittifaq respublikaları arasında
                    ticarət dövriyyəsi idxal üzrə neçə mlrd rubl təşkil etmişdir

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

262. 1992-ci ildə Azərbaycanla keçmiş ittifaq respublikaları arasında
                    ticarət dövriyyəsi ixrac üzrə neçə mlrd.rubl təşkil edirdi

• 105,3 mlrd rubl
•  110,2 mlrd rubl
•  108,8 mlrd rubl



•  107,7 mlrd rubl
√ 102,2 mlrd rubl

263. Tədiyə balansına təsir edən amillərdən biri səhvdir:

• Ölkənin iqtisadi və riyazi inkişafının qeyri-bərabərliyi
√ Əsas və dövriyyə  vəsaitlərinin yaradılması
• Iqtisadiyyatın hərbiləşdirilməsi
• Iqtisadiyyatın tsiklli tərəddüd etməsi
• Xarici dövlət xərclərinin artması

264. Tədiyə balansına təsir edən amillərdən biri hansı variantda düzgün götərilmişdir?

• Əsas və dövriyyə vəsaitlərinin yaradılması
• Daxili mənbə kimi yığım fondunun yaradılması
• Qeyri-istehsal sahələrinin müəyyənləşdirilməsi
• Işçilərin maddi tələbatının ödənilməsi
√ İqtisadiyyatın hərbilləşdirilməsi

265. Maliyyə mərkəzlərinin formalaşması hansı ölkələrdə özünü göstərmişdir?

• Tokio,  London,   Nyu-York
• Syurixdə, Tokioda, Lyuksenburqda
• Sinqapurda, londonda, Nyu-Yorkda
• Lyuksemburqda, Londonda, Tokioda
√ Singapur,  Honkonqda, Panamada

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

• Nyu-York
• Tokio
• Lyuksemrburq
√ London
• Syurix

267. Asiyada valyuta-maliyyə əməliyyatlarının ən böyük mərkəzi haradır?

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

268. Avro-ittifaqı üzvlərinin valyutalarla əməliyyatlar mərkəzi haradır?

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

269. Avro-valyuta kredit mərkəzi haradır?

• London
• Syurix
• Tokio
√ Lyuksemburq
• Nyu-York

270. Londondan sonra  qızılla əməliyyatların ikinci mərkəzi haradır?



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

271. İttifaqın dağıldığı son ildə (1991-ci) ölkənin milli gəlirinin neçə %
                  Azərbaycan Respublikasının payına düşür

•                    1,8 %
√                    1,6 %
•                    1,7 %
•                    1,5 %
•                    1,9 %

272. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət –iqtisadi əlaqələrini şərti
                olaraq neçə mərhələyə bölmək olar

√                 1,2
•                 5,6
•                 6,7
•                 7,8
•                 3,4

273. Manat  bu 2 MDB ölkəsinin milli valyutasıdır?

√ Azərbaycan , Özbəkistan
• Rusiya, Ukrayna
• Moldova, Belorusiya
• Rusiya, Azərbaycan
• Ukrayna, Polşa

274. Beynəlxalq  valyuta bazarının xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil?

• Coğrafi sənədlərin olmaması
• Gecə-gündüz əməliyyatların aparılması
• Beynəlxalq faiz dərəcələrinin özünəməxsuluğu
• Qeyri-nağd hesablaşmaların yüksək səviyyəsi
√ Pul köçürmələri

275. Beynəlxalq  valyuta bazarının xarakterik xüsusiyyətlərinə aiddir?

• Sair aktivlər
• Valyuta banklarından kredit  götürmək
√ Coğrafi sərhədlərin olmaması
• Fövqəladə vəziyyət
• Pul köçürmələri

276. Cari əməliyyatlar balansına nələr aiddir?

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

277. İqtisadi birliyə keçməyin şərtləri hansılardır

•                     Infiliyasiya



√ Vergi sisteminin uyğunlaşdırılması
•                     Sərbəst iqtisadi zonalar
•                     Tədiyyə balansı
• Ticarət balansı

278. Ölkənin rəqabət qabiliyyətinin müəyyən edilməsi amilləri hansılardır

• Yerli istehsalın kifayət etməsi
•                    Kapital ixracı
• Ölkənin coğrafi vəziyyəti
• İnfiliyasiya
√ Dövlət tənzimlənməsi

279. Lisenziyaların bölüşdürülməsi üsullarına  nə aiddir

•                    Səhm
•                    Kvota
√                    Auksion
•                    Bank
•                    Veksel

280. Qeyri-tarif məhdudlaşdırmaları hansıdır

•                    Alternativ
• Advalorem
• Idxal gömrük rüsumları
√                    Kvotalar
•                    Spesifik

281. Neçənci ildən sonra valyuta kursları öz yerini üzən kurslara verdi?

• 1976
• 1918
• 1914
• 1922
√ 1971

282. Qızıl standart sistemi neçənci ildə ləğv edildi?

• 1976
• 1944
√ 1925
• 1974
• 1971

283. Dördüncü beynəlxalq valyuta maliyyə sistemi başqa nə cür adlandırılırdı?

√ Yamayka sistemi
• Qızıl devizli sistemi
• Paris sistemi
• Brettob-Vuds sistemi
• Beynəlxalq valyuta sistemi

284. Yamayka sistemi valyuta sisteminin hansı mərhələsi adlandırılırdı?

√ 4 mərhələ
• 3 və 4 mərhələ
• 3 mərhələ
• 2 mərhələ
• 1 mərhələ



285. Beynəlxalq  valyuta-maliyyə sisteminin dördüncü mərhələsini başlanğıcı neçənci ildə qoyuldu?

• 1974
• 1973
• 1967
• 1971
√ 1976

286. Neçənci illərdə Brettob-Vuds sistemi praktik olaraq özünün mövcudluğunu dayandırdı?

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

287. Neçənci illərin iqtisadi böhranından sonra, demək olar, bütün inkişaf
                     etmiş   ölkələr qızıl standartından     uzaqlaşdılar

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

288. Beynəlxalq valyuta bazarının ən mühüm mərkəzləri harada yerləşir

• Londonda
•                     Nyu-Yorkda
•                     Frank-furt  Maynda
√                     Bütün cavablar doğrudur
•                     Tokioda

289. Milli valyuta sistemi beynəlxalq hüquqi normalar nəzərə alınmaqla
                     nəyə əsaslanaraq formalasır

√                      Milli qanunvericiliyə
•                      Ödəniş balansı siyasətinə
• Valyuta siyasətinə
•                      İnzibati metoda
•                      İqtisadi inkişaf səviyyəsinə

290.
Bazar  iqtisadiyyatı şəraitində bir ölkədən digərinə pulların hərəkəti
                         valyutaların  mübadiləsi və satışı hər şeydən əvvəl kim tərəfindən
                          həyata keçirilir

•                           Dünya bankı
•                       Milli bankı
• Aqrar bank
•                      Amerika İnkişaf bankı
√ Kommersiya bankı

291. Beynəlxalq hesablaşmalara təsir edən amillər nədir

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



292. Valyuta   siyasətinin əsas məqsədi nədir

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

293. Valyuta nəzarətinin istiqamətləri hansılardlr

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

294. Valyuta siyasətinin formaları hansılardır

√ Valyuta əməliyyatlarının liberallaşdırılması
•                        BVF
•                        Akkreditiv
• İnkassa
•                        İnfiliyasiya

295. Ödəniş balansı nəzəriyyələrinə nələr aiddir

•                        Holland  xəstəliyi
• Marksizm
• Leontyev təzadları
√                        Merkantilizm
•                        Fizokrat məktəbi

296. Tədiyyə balansının dövlət tənzimlənməsinin üsulları

• Mənfi qalıq
• Ticarət balansı
√                       Defiliyasiya
•                       İnvestisiya
• Müsbət qalıq

297. Tədiyyə balansının müvazinatının pozulmasının iqtisadi nəticələri

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

298. Tədiyyə balansının əməliyyatlarının əks olunduğu maddələr

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

299. Ödəniş balansının tərkib hissələri

√ Kapital və maliyyə əməliyyatları
• Tələb qiyməti



• Tədiyyə balansının müvazinatı
• Tədiyyə balansının kəsiri
•                       Təklif qiyməti

300. Ödəniş balansının strukturu

•                      Valyuta əməliyyatları
•                      Büdcə əməliyyatları
•                      Texnoloji əməliyyatları
•                      Maliyyə əməliyyatları
√                      Cari əməliyyatları

301. Regional İnkişaf Banklarına nə aiddir

• Kommersiya bankı
√ Amerika İnkişaf bankı
• Aqrar bankı
•            Beynəlxalq Valyuta fondu
•            Milli bankı

302. Regional valyuta-kredit təşkilatları hansılardır

•          Beynəlxalq maliiyə korporasiyası
• Çoxtərəfli İnvestisiya  Zəmanət Agentliyi
√         Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
•         Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
• Beynəlxalq İnkişaf  Assosiasiyası

303. Beynəlxalq  maliyyə  İnstitutları hansılardır

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

304. Qarşılıqlı pul tələblərinin və öhdəliklərinin hökumətlərarası
         razılaşdırılması  hansılardır

• Valyuta məzənnəsi
√ Valyuta klirinqi
•          Valyuta nəzarəti
•          Valyuta möhdəkirliyi
• Valyuta siyasəti

305. Azərbaycanda xarici investisiyalar məhz bu sahəyə yönəldilmişdir?

√ Yanacaq energtika
• Yol infrastruktur sənayesi
• Sənaye
• Inşaat
• Yeyinti sənaye

306. Aşağdakılardan hansı doğrudur?

√ Daxili investisiya siyasəti daxili investisiya mənbələri hesabına müxtəlif məqsədlərrə nail olunmasıdır
• Azərbaycana cəlb olunmuş investisiyalardan 25% vergi tutulur
• XİƏ dedikdə yalnız daxili ticarət nəzərdə tutulur
• XİƏ-nin predmeti yalnız xidmətlərdir
• Ölkəyə yeni texnologiyanın gətirilməsihəmişə müştərəkdir



307. Nə vaxtdan özəlləşdirmə praktikaları orta və Şərqi Avropada tətbiq olunmaqla başlandı?

• XIX  əsrin
• 1945-cil ildən
√ XX əsrin 90-ci illəri
• XXI əsrin əvvələri
• I dünya müharibəsindən sonra

308. Xarici investisiyaların cəlb edilməsində özəlləşdirmə praktikaları İngiltərədə neçənci ildən və kimi iqtidara gəlməsi ilə sürət qazandı?

• 1991 U.Çörçil
√ 1979 M.Tetçer
• 2001 D.Kameron
• Heç biri
• 1998 Q.Braun

309. Xarici investisiyanın cəlb edilməsində özəlləşdirmə praktikaları ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq edildi?

• ABŞ
√ Çili
• Çin
• Ingiltərə
• Kanada

310. Dünyada xarici investisiyaların cəlb edilməsi və azad mebadilə məqsədilə yaradılan inzibati ərzi vahidləri necə adlanır?

• Iqtisadi rayonlar
• Pulsuz xidmət zonaları
√ Azad iqtisadi zonalar
• Qarşılıqsız mübadilə bazarları
• Ixracyönlü şəhərlər

311. İnvestisiya siyasətinin əsas prinsipləri verilənlərdən biri aid deyil?

• Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət
• Ixtisaslaşmış dövlət investisiya layihələrinin hazırlanması
• Müəssisələrə dövlət tərəfindən qayğının göstərilməsi
• Investisiya prosesinin qeyri-mərkəzləşdirilməsi nail olmaq
√ Yerli kadrların hazırlanması

312. Daxili investisiya siyasətinin həyata keçirilməsində əsas amil nədir?

• Dövlət siyasəti
√ Maliyyə mənbələri
• Iqtisadiyyatın asıllığı
• Investisiyanın olması
• Banklar

313.
İnvestisiya siyasətinin əsas prinsiplərinə hansıları aid etmək olar 1. İnvestisiya prosesinin qeyri-mərkəzləşdirilməsinə nail olmaq 2.
İnvestisiyalara vergilər tətbiq etmək 3. Investisiyaları yalnız banklara yönəltmək 4. Ixtisaslaşdırılmış dövlət investisiya layihələrinin
hazırlanması 5. Investisiya sahəsində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclərnməsinə nəzarətin artırılması

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

314. İnvestisiya siyasətinin məqsədi nədir?



√ Ölkədə investisiya mühitinin əlverişli şəlkə salınması
• Ölkənin xarici investisiyadan asılı vəziyyətə salmaq
• Ölkədə nağdsız hesablaşmalara nail olmaq
• Ölkədə yüksək vergiyə nail olmaq
• Ölkədə mənfi saldoya nail olmaq

315. Dövlət investisiya siyasətini hansı sənədlər müəyyənləşdirir?

• Ekspertiza
• Hamısı ilə
• Heç biri ilə
√ Qanunvericilik
• Müqavilə

316. Ölkəmizdə investisiyaların maliyyələşmə mənbələri hansı  sənədlə təsdiq olunur?

• Maliyyə sənədi
• Standart  üzrə sənəd
• Sertifikat sənədi
• Ekspertizanın son sənədi
√ Qanunvericilik sənədi

317. Azərbaycanın Xİə-də beynəlxalq ticarətə inteqrasiyası hansı dövrdən başlanır?

• 1983
√ 1992
• 1901
• 1897
• 1964

318. Bütün dünya ölkələrinin planlı iqtisadiyyatı hansı sistem yaratmışdır?

√ Dünya təsərrüfat sistemi
• Dünya təbii ehtiyatlar sistemini
• Dünya bank sistemini
• Dünya bazar sistemini
• Dünya əmək resursları sistemini

319. Beynəlxalq səviyyədə bütün münasibətlər nə ilə tənzimlənir?

• Firmalar və təşkilatlar
• Dövlət orqanları
• Kompleks metodlar
• Fiziki-iqtisadi metodlar
√ Beynəlxalq qanunlar və normalar

320. Qanuna əsasən özəlləşdirməni hansı orqan tənzimlətir?

• Statistika komitəsi
• Torpaq və xəritəçəkmə
√ Dövlət əmlakını idarə edən orqan
• Iqtisadi inkişaf nazirliyi
• Nazırlər kabineti

321. İcarə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə sərəncam qəbul edildi?

• 1995
• 1998
• 1993



• 1994
√ 1992

322. Özəlləşdirmə obyektləri hansılardır?

• Hüquqi şəxslər , xarici hüquqivə fiziki şəxslər
• Müəssisə və təşkilatlar
• Yalnız hüquqi və fiziki şəxslər
• Xarici hüquqi və fiziki şəxslər
√ Dövlət mülkiyyətində olan bütün müəssisə və əmlak

323. Özəlləşdirmənin hüquqi təminatının təşkil edən ilk sənəd  neçənci ildə təsdiq olunmaşdur?

• 1996
• 1998
√ 1993
• 1992
• 1994

324. Azərbaycanda özəlləşdirmə sisteminin qanunvericilik bazasının startı neçənci ili əhatə edir?

• 1993
√ 1996
• 1992
• 1991
• 1994

325. Azərbaycanda özəlləşdirmə sisteminin qanunvericilik bazasının formalaşmasına neçənci ildən başlamışdır?

• 1996
• 1992
• 1994
• 1991
√ 1993

326. Xarici investisiya siyasəti dedikdə və nəzərdə tutulur:

• Xarici mühitin vəziyyəti
• Uzunmüddətli beynəlxalq kapital qoyuluşları sahəsində görülən tədbirlər
• Investisiya mühiti və siyasəti
• Bazarın tipi
√ Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini daim artırmaq siyasəti

327. İnvestisiya bazarının obyektlərinə aid deyil?

• Qiymətli kağızlar bazarı
• Paylar, səhmlər
√ Bazarın tipi
• Məqsədli pul əmanətləri
• Əsas fondlar və dövriyyə vəsaiti

328. H.Çeneri  ölkələrin iqtisadiyyatının investisiya ilə təminatınına dövrünü neçə mərhələyə  bölüb?

√ 3 mərhələyə
• 6 mərhələyə
• 5 mərhələyə
• 4 mərhələyə
• 2 mərhələyə

329. Yığım qıtlığının aradan qaldırılması problemini neçənci əsrdə P. Rouzenteyn_radon qaldırmışdır?



• XX əsrin 40-cı illərində
√ XX əsrin 60-cı illərində
• XX əsrin 50-ci illərində
• XIX əsrin sonunda
• XIX əsrin 60-cı illərində

330. Yığım qıtlığının  aradan qaldırılması problemlərini hansı alim qaldırmışdır?

• S.Haymeri
• R.Vernon
√ P.Rouzensteyn-Radon
• A.Smit
• H.Çeneri

331. İnkişafa yardım nəzəriyyəsinin neçə modeli formalaşmışdır?

• 4 modeli
• 6 modeli
• 9 modeli
• 3 modeli
√ 2 modeli

332. Ölkələrin iqtisadiyyatının maliyyə resurslarına böyük ehtiyacları olduğunu sübuta yetirən iqtisadçılar kimlərdir?

√ S.Kuznets və K.Kurixana
• R.Kouzu və S. Kuznets
• R.Kouzu və S. Kuznets
• S.Haymeri və R.Vernonu
• S.Haymeri və R. Kouzu

333. Xarici investisiyaların həcminin artması əvvəlki illərə nisbətdə neçə % təşkil etmişdir?

• 21% və 49%
√ 21% və 68%
• 70% və 78%
• 80% və 82%
• 52% və 78%

334. Neçənci ildə Azərbaycanda xarici investisiyaların həcmi artdı?

• 2005
√ 2007
• 2010
• 2003
• 2002

335. Maliyyə sistemində klassik qızıl standartının bərqərar olması neçənci illəri əhatə edir?

• 1914-1945
√ 1870-1914
• 1870-1971
• 1945-1970
• 1945-1971

336. Neoklassik nəzəriyyə hansı alimlərin nəzəri görüşləri əsasında formalaşmışdır?

√ A.Smit və D.Rikardonun
• C.S.Milli və A.Smit
• E.Hekşer və B.Olin



• A.Smit və B.Olin
• D.Rikardonun və C.S.Mill

337. ənənəvi nəzəriyyələrə hansı nəzəriyyələri aid etmək mümkündür?

• Neoklassik, neokeyns
• Neoklassik marksist
• Marksist
√ Neoklassik, marksist, neokeyns
• Neokeyns, marksist

338.  Ölkələr beynəlxalq ticarətə daha çox fikir versələr, çox fayda götürərlər  fikrini kim                    söyləmişdir?

• D.Rikardo
√         A.Smit
• E.Hekşer
•         B.Olin
• C.S.Millin

339. İnvestisiyalar maliyyələşmə mənbələrinə əsasən neçə qrupa bölünür?

• 5
• 6
√ 2
• 3
• 4

340. TMK nəzəriyyəsinin  tərəfdarları kimlər olmuşdur?

√ S.Haymeri, R.Vernonu, R.Kouzu
• A.Smit, S.Haymeri, R.Vernonu
• S.Haymeri, R.Kouzu, A.Smit
• R.Kouzu, K.Marks, A.Smit
• K.Marks, R.Vernonu, R.Vernonu

341. TMK nəzəriyyəsinin fəaliyyəti neçənci əsrdə sürətlə artmağa başlayır?

• XIX əsrin  I yarısında
√ XX əsrin  I  yarısında
• XX əsrin   II yarısında
• XXI əsrin ortalarında
• XX əsrin əvvəllərində

342.  Marksist  nəzəriyyəsi hansı alimlərin nəzəri görüşləri əsasında formalaşmışdır?

• E.Hekşer və D.Rikardo
• A.Smit və K.Marks
• A.Smit və B.Olin
• B.Olin və K.Marks
√ K.Marks

343.  Byenəlxalq ticarət vasitəsi ilə ayrı-ayrı ölkələr varlandıqca dünya iqtisadiyyatı da inkişaf edər fikri kimə məxsusudur ?

• E.Hekşerə
√ A.Smit
• D.Rikardoya
• R.Nurksenə
• B.Olinə

344. İnvestisiyalar hansı formada həyata keçirilir?



• Birbaşa və dolayı
• Dolayı və portfel
• Yalnız portfel
• Yalnız dolayı
√ Birbaşa və portfel

345. İnvestisiyalar neçə formada həyata keçirilir?

√ 2
• 5
• 10
• 7
• 6

346. İnvestisiya hansı məqsədi daşıyır?

• Ölkənin gəlir və xərclərini həll etmək
√ Gəlir və ya sosial səmərə əldə etmək
• Valyuta banklarından kredit götürmək
• Özəlləşdirməni sürətləndirmək
• Yalnız gəlir əldə etmək

347. Investisiya nədir?

√ Iqtisadi  və sosial səmərə əldə etməkdən ötrü müxtəlif obyektivlərə qoyulan pul, qiymətli kağızlar, intellektual mülkiyyət obyektləri və
s.

• Sosial-iqtisadi prosesin tənzimlənməsi
• Istehsalın genişləndirilməsi
• Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin daimi artırmaq siyasətidir
• Bazarın tipidir

348. Real investisiyanın mahiyyəti nədir?

√ Müəyyən birməhsulun istehsalına yatırılan investisiyala
• Vəsaitin mənimsənilməsidir
• Səhm, istiqraz kimi qiymətli kağızlara yatırılan investisiyalar
• Elmi və texniki tərəqinin inkişafına təsir göstərir
• Işçilərin maddi tələbatın ödəyir

349. Maliyyə investisiyalarının mahiyyəti nədir?

• Vəsaitdir
• Paylar səhmlərdir
• Pul köçürməsidir
√ Səhm, istiqraz kimi qiymətli kağızlara yatırılan investisiyalardır
• Qiymətli kağızlar bazarıdır

350. Mahiyyətinə görə investisiyalar hansı sırada düzgün göstərilmişdir?

• Yalnız intellektual
• Maliyyə, real, dolayı
• Real, dolayı, intellektual
√ Maliyyə, real, birbaşa
• Dolayı

351. Investisiyalar mahiyyətinə görə neçə qrupa bölünürlər

√ 3
• 8



• 10
• 5
• 2

352. Dünya ölkələrində  istifadə edilən vergi sistemi nədir

• Mənfəət  vergisi
•                      Kvota
√                      Mütərəqqi
•                      Lisenziya
• Əlavə dəyər vergisi

353. Xarici  iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin iqtisadi metodları

• Tranzit rüsumlar
•                      Fiksal rüsumlar
•                      Himayədarlıq rüsumlar
•                      Preferensial rüsumlar
√ Əlavə dəyər vergisi

354. İdxalı məhdudlaşdıran mürtəce tədbirlər

•                     Kreditlə idxal
•                     Barter
√ Kompensasiyalı və ya ekvivalent idxal
•                     Aksizlər
• Residentlərin öz vasitələri hesabına idxal

355. Dövlətin xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətləri hansılardır

√                   İxrac fəaliyyəti
•                   Konsiqnasiya yolu ilə ixrac
•                   Sərhədyanı ticarət
• Barter  əməliyyatları
•                   Təkrar ixrac

356. Embarqo nədir

• Xarici ticarətdən alınan vergi
√                  Hər hansı əmtəənin ölkəyə gətirilməsinə qadağa
• Antidempinq rüsumları
• İdxalın stimullaşdırılması
• İdxal və ixrac zamanı tarif güzəştləri

357.
Hər hansı bir əmtəənin , elmi-texniki informasiyanın ölkədən
                   aparılmasına  və ya ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyulması necə
                   adlanır

•                    Lisenziyalaşma
• Dempinq
√ Embarqo
• Subsidiya
•                    Kvota

358. Ticarət saldosu necə hesablanır

•                     İdxal və ixrac edilən valyutanın nisbəti
√ İdxal və ixracın fərqi
•                     İxracı  tənzimləyən  təşkilat
•                     İdxalı tənzimləyən təşkilat



• İdxal və ixrac edilən xidmətin nisbəti

359. Advalor gömrük rüsumu nədir

• Mal vasitələrinə görə müəyyən edilən gömrük rüsumu
• Antidempinq rüsumları
√                   Malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanması
•                   Kompensasiya rüsumları
•                    Xüsusi rüsumlar

360. Xarcici ticarətin tənzimlənməsi vasitələri hansılardır

•                    Yarmarka sistemi
•                    İnfrastruktur
•                    Gəlir vergisi
• Kredit faizləri
√                    Gömrük rüsumları

361. Proteksionalizm siyasətinə hansılar aid deyildir

• Tarif tənzimlənməsi
• Lisenziyalaşdırma
√ İdxalın stimullaşdırılması
•                    Kvota
•                    Qeyri-tarif tənzimlənməsi

362. Proteksionalizm siyasətinin tədbirlərinə aid olanı göstərin

• Dempinq
•                      Əlavə dəyər vergisi
• Tarif tənzimlənməsi
•                      Birbaşa vergilər
√                      İdxalın məhdudlaşdırılması

363. Xarici ticarət siyasətinin vasitələri hansılardır

• Müstəqillik
√                       Tarif kvotaları
•                       Valyuta siyasəti
•                       Miqdar nəzarəti
•                       Asılılıq

364. Xarici ticarət siyasətinin əsas  formaları nədir

•                             Valyuta  məzənnəsi
√ Azad ticarət
• Ticarət müharibələri
•                             Tarif kvotası
• Azad ticarət zonası

365. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin zəruriliyi nədir

•                            İdxalın artırılması
√                            Daxili bazarın artırılması
•                            Vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi
•                            Dolayı vergi
• İxracın artırılması

366. Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi nəzəriyyələrinin istiqamətləri                           hansılardır



•                            K.Mars
•                            M.Caks
√                            Xekşer-Onlin – Sammeulson
•                            F.Xayek
•                            F.Engels

367. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətləri hansılardır

√                          Azad ticarət siyasəti
•                          Dövlət tənzimlənməsi
• İqtisadi vasitələr
• İnzibati vasitələr
•                          Dövlət suverenliyi

368. Xarici ticarət siyasətinin əsas məqsədi nədir

•                         Valyuta məzənnəsini artırmaq
•                          Ölkənin coğrafi vəziyyəti
√ Büdcəyə gəlir gətirmək
•                          Xarici yardım siyasəti
• Elmi-texniki inqilab

369. Xarici iqtisadi siyasətin əsas istiqamətləri

• Valyuta siyasəti
√ Ödəniş  balansı siyasəti
•                         Gömrük siyasəti
• Proteksionizm siyasəti
• Kadr siyasəti

370. Beynəlxalq ticarətin xüsusiyyətləri

√ İnhisar səviyyəsinin yüksək olması
•                        Valyuta məzənnəsinin yüksək olması
•                        Gəlirin yüksək olması
•                        İnfilyasiyanın yüksək olması
• Qiymətin yüksək olması

371. Beynəlxalq ticarətdə zidiyyətlərin əmələ gəlməsinin səbəbləri nədir

• Qloballaşma
• Mərkəzləşdirmə
√                        Merkantalizm
•                        Leontyev təzadları
•                        Beynəlmilləşdirmə

372. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracda xüsusi çəkisinə görə  I  yerdə  hansı sənaye sahəsi durur?

• İKT
• Metallurgiya
• Aqrar sənaye
• Qara metallurgiya
√ Kimya sənayesi

373. Qara metallurgiya sahəsində ixrac üzrə əsasm tərəfdaş  ölkələr hansılardır?

√ Rusiya, Qazaxıstan , Türkmənistan, B.Britaniya
• Türkiyə, B.Ə.Ə
• Polşa,Ukrayna, İran
• Özbəkistan, İtaliya



• İran, Çin

374. Ölkənin əlvan metallurgiya sahəsində ixrac üzrə əsas tərəfdaş ölkələr hansılardır?

• Qazaxıstan, Türkmənistan
• Rusiya, Qazaxıstan
√ İran, Çin, Türkiyə
• B.Britaniya , Rusiya
• Azərbaycan,B.Britaniya,B.Ə.Ə

375. Qeyri-neft sektorunun prioritet sahələrinə aid deyil?

• Sənaye
• Nəqliyyat
√ Neft-qaz hasilatı
• Informasiya texnologiyası
• Kənd təsərrüfatı

376. Aqralizinq ASC əsasən hansı məqsədlə yaradılmışdır?

√ Aqrar bölmənin müasir texnika ilə təchizatının ümumilləşdirilməsi məqsədilə
• Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə
• Infrastruktur sahələrin geniş miqyaslı inkişafı üçün
• Yoxsulluğun azaldılması məqsədilə
• Irihəcmli neft gəlirinin yarada biləcəyi-tendensiyaların qarşısını almaq məqsədilə

377. MDB ölkələri arasında Azərbaycanla ən çox ticarət dövriyyəsinə malik olan ölkə hansıdır?

• Moldova
• İtaliya
√ Rusiya Federasiyası
• Türkiyə
• Almaniya

378. Hazırki şəraitdə Azərbaycanın neft ixracının yüksəməsində aşağıdaki əsas məsələlər prioritet təşkil edir?

√ Irihəcmli neft gəlirlərinin yarada biləcəyi mənfi tendensiyaların qarşısının alınması
• Dövlətin investisiya resurslarından metallurgiyada səmərəli istifadə edilməsi
• Vergi dərəcələrinin optimal həddədən azaldılması
• Kimya kompleksinə xidmət edən infrastruktur modernləşdirilməsi.
• Aqrotexservis xidmətləri şəbəkəsinin yaradılmasının təkmilləşdirilməsi

379. Ölkədə inflyasiya səviyyəsinin gözlənilən həddən yüksək olmasının əsas səbəbi hansıdır?

√ Dünya bazarlarında xam neftin qiymətinin artması
• Dövrüyyədə  olan pul kütləsi həcminin azalması
• Idxal-ixrac əməliyytlarında inhisarçılığa qarşı mübarizə
• Iqtisadiyyata yönəldilən investisiya strukturunun təkmili
• Idxal mallarının ucuzlaşması

380. Azərbaycanın neft və qaz gəlirlərindən istifadənin prioritetlərinə aid deyil?

• Infrastruktur sahələrinin genişmiqyaslı inkişafı
• “Insan kapitalının” inkişafı
√ Gəlilərin qızıla dəyişdirilməsi
• Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin güclənməsi
• Yoxsulluğun azaldılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

381.  Bakı-Tbilisi-Ceyhan  neft kəməri neçənci ildən istifadə  verilib?



√ 2006
• 2007
• 2003
• 2009
• 2004

382. Rusiya Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracında neçə faiz paya  malikdir?

• 81%
• 8,7%
• 28%
• 92%
√ 45%

383. Respublikadan MDB ölkələrinəəsaəsn hansı məhsullar ixrac edilir?

• Elektrik maşınları və avadanlıqlar
√ Neft və onalrın emal məhsilulları
• Avadanlıqlar və mexaniki qurğular
• Quru nəqliyyat vasitələri
• Dənli bitkilər

384. Ölkənin ümumi ixracında neft və neft məhsulları neçə faiz paya malikdir? (2007-ci il üzrə)

• 92%
• 28%
√ 81%
• 45%
• 76%

385. Azərbaycanın qeyri-tarif sektoru üzrə ixracında xüsusi çəkisinin görə birinci yerdə duran ölkə hansıdır?

√ Rusiya Federasiyası
• Ukrayna
• Almaniya
• İran
• Türkiyə

386. MDB ölkələrindən Azərbaycana daha çox hansı məhsullar idxal edilmişdir?

• Neft və onların emalı məhsulları
• Butun minerallar
√ Elektrik maşımları, avadanlıqlar, dənli bitkilər
• Gəmi, qayıqlar və digər vasitələr
• Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar

387. Xarici ticarət dövriyyasində ixracın xüsusi çəkisinin yüksəldilməsində hansı amilin rolu böyükdür?

• Yüngül sənaye
• Metallurgiya
• İKT
√ Neft amili
• Aqrar sənaye

388. Müasir dövrdə  Azərbaycanın xarici ticarət fəaliyyətinin spesefik xüsusiyyətlərinə aid deyil:

• Ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşaması
• Coğrafi mövqe
• Zəngin təbii sərvətlərə malik olması
• Yerli istehsalın çox keçmiş sovet standartlarında olması



√ Neft idxalçısı olması

389. Dövlətin iqtisadi siyasətində sənayenin inkişaf prioritetlərinə aid deyil:

• Sənayenin qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
• Dünyada mövcud olan elmi-texniki innovasiya proseslərinə qoşulması
• Güzəştli büdcə vəsaiti hesabına sənayenin inkişafının dəstəklənməsi
√ Aqrar böhranın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
• Investisiya mənbələrinin və resursların müəyyənləşdirilməsi

390. Hökümətin iqtisadi siyasətində aqrar bölmədə inkişaf prioritetləri necə müəyyənləşir?

• Güzəştli büdcə vəsaiti hesabına sənayenin inkişafının dəstəklənməsi
• Vergi və gömrük siyahısının təkmilləşdirilməsi
• Ixracyönümlü istehsalların yaradılmasının təviqi
√ Kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının bərpası
• Istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması

391. İxrac potensialının tənzimlənməsində başlıca məqsədi:

• Azərbaycan Respublikasında idxalın əmtəə strukturunun səmərələşdirmək
• Dünya təsərrüfatı ilə səmərəli inteqrasiya şəraiti yaratma
• AR-da malların istehsal və istehlak strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait yaratmaq
• İxrac olunan əmtəələrdə əmək tutumunun artırılması
√ Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmini

392. Hökümətin iqtisadi siyasətində aqrar bölmənin inkişafı prioritetlərinə aid deyil

• Torpaq və su ehtiyatı
√ Ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması
• Aqrar bölmənin
• Aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin
• Kənd təsərrüfatı

393. Azərbaycan nefti ən çox hansı nəqliyyat vasitəsilə nəql edilir?

• Hava nəqliyyatı
√ Dəniz və  boru
• Dəniz nəqliyyatı
• Çay nəqliyyatı
• Avtomabil nəqliyyatı

394. Respublikamızın dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən kiçirilən malların yoxlanmasında  bir pəncərə  prinsipi neçənci ildən tətbiq
edilir?

• 2007
√ 2009
• 2008
• 2005
• 2006

395.  Gömrük tarifi haqqında  Azərbaycan respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 13 avqust 1992
√ 20 iyun 1995
• 13 avqust 1997
• 29 iyun 1996
• 10 iyun 2007

396. İxrac potensialının tənzimlənməsində hansı amil xüsusi  əhəmiyyətə malikdir?



√ Gömrük qanunvericiliyi
• Mülki məcəllə
• Gömrük məcəlləsi
• Vergi qanunverciliyi
• Torpaq məcəlləsi

397. İxrac gömrük rüsumlarının dərəcəli və onalrın tətbiq olunduğu malların siyahısı hansı orqan tərəfindən müəyyən olunur?

• İcra Hakimiyyəti
• Bələdiyyə
• İİN
• Milli Məclis
√ Nazirlər Kabineti

398.  İxracat vergisi  haqqında AR-nın Qanununda ixracat vergisinin dərəcəsi neçə faiz qeyd edilmişdir?

√ 70%
• 45%
• 75%
• 20%
• 50%

399. Kompensasiya rüsunları hansı hallarda tətbiq edilir?

• Belə bir idxal yerli istehlakçılara ziyan vurduqda

• Idxal olunan malların qiyməti ixrac olduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı olduqca və AR-da onların istehsalının təşkilinə
maneçilik törədildikdə

√ AR gömrük ərazisinə gətirilən malların istehsalı və ya zamanı birbaşa və dolayı susidiyalardan istifadə olunduqda
• Idxal olunan malların qiyməti ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı olduqca
• Bu mal istisma edilmədikdə

400.  İxracat vergisi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu Neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

• 10 iyun 1997
• 20 iyun 1995
√ 28 mart 1995
• 27 mart 2007
• 26 oktyabr 2004

401.  İxrac nəzəriyyəsi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

• 10 iyun 1997
• 20 iyun 1995
• 1 fevral 2007
• 27 mart 2007
√ 26 oktyabr 2004

402.  Kontyev effekti  hansı nəzəriyyə əsasında formalaşmışdır?

• “mütləq üstünlüklər”
• “Müqayisəli üstünlüklər”
• “Gözəgörünməz əl”
• “Merkantilizm”
√ “Henşer-Olin”

403. Statistik məlumatlara görə Azərbaycana hansı məqsədlə gəlmələr  üstünlük təşkil edir?

√ Işgüzar
• Müalicə



• Şəxsi
• Turizm
• Istirahət, əyləncə

404. Mövsümünə görə Azərbaycana səyahətlərin ən fəal dövrü?

• Yaz
• Payız
• Yanvar mart
• Qış
√ Yay

405. Mövsümünə görə Aəzrbaycana səyahətlərin ən zəif gəlmə dövrü?

• Yaz
• Payız
• Aprel-iyun
√ Yanvar-mart
• May-iyun

406. Abşeron rayonu üzrə  turizmin əsas mənbəyi:

• Rəngarəng landşaft və  mülayim iqlim
√ Zəngin baludologiya resursları, dəniz sahili çimərlik resursları
• Əl işləri yaradıcılığı – misgərlik,xalça,ağac məmulatları
•  Meşə su müalicə müəssisəsi
• Aqrar turizm üçün imkanlar

407. Lənkəran rayonu üzrə turizmin əsas mənbəyi?

√ 11 iqlim qurşağında 7-sinə malik olması, Lənkəran ovalığı, Talış dağlar
• Quru subtropik iqlim
• Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizmin marşurutu
• Nabran istirahət zonası
• Dənizkənarı Nabran istirahət zonası

408. Gəncə-Qazax rayonun əsas turizm mənbəyi?

• Zəngin baludologiya resursları
• Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizm marşrutu
• Nabran istirahət zonası
• Meşə su müalicə müəssisə
√ Naftalan istirahət-müalicə kompleksi

409. Şəki-Zaqatala rayonunun əsas turizm mənbəyi ?

√ Rəngarəng landşaft və mülayim iqlim, Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizm marşrutu
• Quru subtropik iqlim
• Meşə su müalicə müəssisəsi
• Naftalan istirahət-müalicə kompleksi
• 11 iqlim qurşağıında 7-nə malik olması

410. Aran rayonunun əsas turizm mənbəyi?

• Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizm marşrutu
• Müalicəvi duz mədənləri
• Rusiya ilə birləşdirən avtomobil və dəmir yolu dəlilizi
√ Quru subtropik iqlim, Gürcüstan , Türkiyə, İranla birləşən nəqliyyat yolu
• Nabran istirahət zonası



411. Quba-Xaçmaz rayonunun əsas turizm mənbəyi?

• Meşəsu müalicə müəssisəsi
• Müalicə əhəmiyyətli mineral sular
√ Müxtəlif iqlim şəraiti, dənizkənarı Nabran istirahət zonası
• Aqrar turizm üçün imkanlar
• Naftalan istirahət-müalicə kompleksi

412.  Turizm haqqıında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 2001-ci il 11 aprel
• 1998-ci il 12 mart
√ 1999-cu il 27 iyul
• 1996-cı il 27 iyul
• 2003-cü il 14 iyul

413. Azərbaycan Turizm Şürasının əsas məqsədi:

√ Dövlət  və özəl təşkilatlar, xüsusilə turagentliklər və mehmanxanalar arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi  vasitəsilə turizmin
inkişafı

• Turistlərin istirahət, yerdəyişmə azadlığı təmin etmək
• Ətrafı mühitin qorunması
• Yeni iş yerlərinin açıması, dövlətin gəlirlərinin artırılması
• Müxtəlif sahələrin məhsullarının istehlakçısı olan xarici turistlərin Azərbaycana marağının artırılması ilə turizmi inkişafı etdirmək

414. Aşağdakılardan hansı milli turizm sənayesinin inkişafı sahəsində meydana çıxan ekzogen xarakterli problemlərə aiddir?

• Qeyri-iqtisadi xarakterli problemlər
• Ixtisaslı kadrların çatışmazlığı
• Ümumiqtisadi problemlər
• Milli turizmin spesefik problemləri
√ Qlobal problemlər

415. Aşağdakılardan hansı turizmin inkişafının daxili problemlərinə aiddir?

√ Qeyri-iqtisadi xarakterli problemlər
• Birja böhranları
• Ölkələrarası hərəkət sərbəstliyi problemi
• Epidemiyalar
• Qlobal problemlər

416. Makroiqtisadi problemlərə hansılar aiddir?

• Yerli turizm məhsulunun aşağı keyfiyyəti
• Ixtisaslı kadrların çatışmamazlığı
• Turizm resurlarının mühafizəsi
√ Dövlət idarəetmə orqanalrında maliyyə çatışmazlığı
• Xarici tərəfdaşların ədalətsizliyi

417. Ölkə turizminin spesefik problemləronə aid deyil :

• Yerli turizm məhsullunun aşağı keyfiyyəti
• Kütləvi informasiya vasitələrinin qeyri-obyektivliyi
√ Dövlət idarəetmə  orqanlarında maliyyə çatışmazlığı
• Turizm firmalarının istiqamətinin dəyişkənliyi
• Turizm resurlarının mühafizəsi ilə əlaqəli problemlər

418. Türizmin ölkədə tədqiqi və proqnozlaşdırılması neçə səviyyəsini əhatə edri?

• 2



• 4
• 5
• 6
√ 3

419. Ölkədə turizmin tədqiqi və proqnozlaşdırılmasında makrosəviyyə hansı amilləri özündə birləşdirir?

√ Ölkə üzrə turizm sahəsində fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, dövlət siyasətinin və xarici  amillərin turizmin inkişafına təsiri
• Sürətin cari vəziyyəti
• Daxili imkanlardan istifadə səviyyəsi
• Dövlətin turizm sahəsində  regional siyasətinin təhlili
• Regionda turizm sənayesinin cari vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

420. Metasəviyyə nəyi öyrədir7

• Xarici amillərin şirkətin fəaliyyətinə təsirlərini
√ Ölklərin regionlarında  turizm sənayesinin vəziyyəti və potensial imkanlarınə
• Dövlət siyasətinin turizmin inkişafına təsirini
• Ölkə özrə ümumi iqtisadi vəziyyətin təhlilini
• Daxili imkanlardan istifadə səviyyəsini

421. Aşağdakılardan hansı  kənd turizmi və ekoturizm  sahəsində olan problemlərə aiddir?

√ Bu sahədə qanunvericilik bazasının olmaması
• Turizm marşurutun  inkişaf etdirlməsi
• Diyarşünaslıq hərəkatının aşağı səviyyəsi
• Turizm obyektlərinə aparan yolların yararsız vəziyyətdə olması
• Reklam işinin aşağı səviyyəsi

422. Azərbaycanda turizm sənayesinin dövlət  tənzimlənməsini həyata keçirən əsas orqan hansıdır?

• Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
• Milli Məclis
• Nazirlər Kabineti
• İdman və Gənclər Nazirliyi

423. Milli turzm hansı amilləri əhatə edir?

• Beynəlxalq turist mübadiləsini
• Fərdi və qrup  turizmi
√ Daxili və çıxış turizmini
• Daxili və gəlmə turizmi
• Kurort və mədəni turizmi

424. Kommersiya turizmi nədir?

• Etnik məsələlərlə əlaqəli olan turizmdir
√ Turist tərəfindən ödənişli əsaslarla keçirilən turizmdir
• Kurort və mədəni turizmin sintezidir
• Turist səyahəti haqqında qərar turist tərəfindən deyil , müəssisə rəhbərliyi tərəfindən verilir
• Vasitəçisiz turizm növüdür

425. Turizm infrastrukturunun nəqliyyat sektoru üzrə hansı tədbirlər həyata keçirilir?

√ Turizm əhəmiyyətli yerlərə aparan yolların müəyyənləşməsi
• Turizm marşurutları üzrə məlumat bankının yaradılması
• Turistlər üçün məlumat lövhələrin yerləşdirilməsi
• Ölkə ərazisində turizm zonalarının inkişafı üçün şəraitin təmin edilməsi
• Tarixi-mədəni abidələrin reyestrinin hazırlanması



426. Yeni turistlərin cəlb olunması üçün turizm bazarında hansı tədbirlər həyata keçirilir?

• Ölkə ərazisində turizm zonalarının inkişafı üçün şəraitin təmin edilməsi
• Turizm sahəsində sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılması
√ Gələn turistlərə sorğu , habelə reklam və marketinq xidməti göstərmək
• Turizm resurslarının qiymətləndirilməsi
• Muzeylərin, parkların, piyada gəzinti marşurutlarının yaradılması

427. Beynəlxalq turizmin asılı olduğu faktorlardan biri

• Sosial vəziyyət
• Nəqliyyat
√ Siyasi
• Mədəni
• Elmi-texniki

428. Turizmin inkişafına təsir faktorlarından biri:

• Iqtisadi inkişaf
• Sosial inkişafı
√ Ailənin gəliri
• Mədəni inkişaf
• Milli gəlirin artması

429. Hansı halda ölkə daha çox gəlir əldə edir?

• İstehsalı  genişləndirdikdə
√ Ixracı genişləndirdikdə
• Yeni mal istehsal etdikdə
• Malların baha satdıqda
• Texnika tədbiqini genişləndirdikdə

430. Ölkə hansı halda daha çox xərclər edir?

• Yeni mal istehsal etdikdə
• Rəqabət genişləndikdə
• Mal bolluğu aşağı olduqda
√ Idxal genişləndikdə
• Istehsal aşağı düşdükdə

431. Beynəlxalq turizmin mahiyyəti:

• Insanların hərəkət etməsi
√ Insanların müəyyən məqsəd üçün  yerdəyişməsi
• Insanların istirahəti
• Yeniliklərin yayılması
• Tarixi ənənələrlə və tarixi keçmişlə tanışlıq

432. dünya iqtisadiyyatında turiznin rolu

• Istehsalı inkişaf etdirmək
• Münasibətləri genişləndirmək
√ Yenilikləri yaymaq
• Işgüzarlığı artırma
• Sağlamlığı qorumaq

433. Beynəlxlaq turizm təşkilatının yaranma tarixi?

• 1950



• 1960
• 1970
√ 1975
• 1955

434. turizmin genişlənməsinə mənfi təsir göstərən  faktorlardan biri

√ Dövlətlərarası soyuq müharibələrin dərinləşməsi
• Turizm məhsullarının çatımamazlığı
• Sosial vəziyyətin aşağı olması
• Ölkənin coğrafi quruluşu
• Nəqliyyat xidmətinin tələbdən geri qalması

435. Azərbaycanda turizmin inkişafının əsas istiqamətlərindən biri:

• Turizm istehsalının genişləndirilməsi
• Turizmdə idarəçilik sisteminin yenidən qurulamsı
• Turizm müəssisələrinin avadanlıqlaşdırlaması
• Yeni kadrların hazırlanması
√ Turizmi infrastrukturunun inkişafı

436. Qloballaşan turizmin əsas mexanizmindən biri

• Iqtisadi təşkilatlar
• BVF
• Ekoloji tarazlıq
• Turizm istehsalı
√ TMŞ-lər

437. Hər bir ölkədə  turizmin inkişafı nədən istifadə edilməsinin genişləndirir?

• Istehsaldan
√ Yerli işçi qüvvəsindən
• Avadanlıqdan
• Idarəçilik sistemindən
• Kənd təsərrüfatından

438. Səmərəli işləməyən turizm  şirkəti öz strategiyasını həyata keçirmək üçün hansı varintdan istifadə etməyə çalışır?

• Maddi texniki bazarı inkişaf etdirmək
• Idarəetməni təkmilləşdirmək
√ Digər şirkətlərlə  əlaqəyə girmə-inteqrasiya etmək
• Kapital sərfini artırmaq
• Turizm istehsalını genişləndirmək

439. Turist sərfinə gedən hər hansı bir şəxs həmin ölkənin nəyi hesab olunur?

• Vətəndaşı
• Müvəqqəti yaşayan
• Sahibkarı
√ Həmin ölkənin istehlakçısı
• Miqrasiya olunan

440. Turizmin təsnifləşdirilməsi neçə istiqamətdə mövcuddur?

• 5 istiqamət
√ 12 istiqamətdə
• 3 istiqamətdə
• 7 istiqamətdə
• 11 istiqamətdə



441. Avropa birliyinə daxil olan regional təşkilatlar hansılardır

• Avropa Parlamenti
√ Avropa Kömür və Polad birliyi
• Avropa kapital qoyuluşu bankı
• Gömrük birliyi
• Avropa Komissiyası

442. Avropa birliyinin idarəetmə orqanları hansılardır

√ Avropa Komissiyası
• Gömrük birliyi
• Birgə nəqliyyat siyasəti
• Birgə enerji siyasəti
• Sərbəst iqtisadi zona

443. Avropa birliyinin təşkilati strukturu hansılardır

√ Maliyyə orqanları
• Vahid Avropa Aktı
• Gömrük siyasəti
• Vergi siyasəti
• Birgə kənd təsərrüfatı siyasəti

444. Avropa Birliyinin iqtisadi siyasətinin uyğunlaşdırılmasına nə aiddir

• kadr siyasəti
√ rəqabət siyasəti
• ekoloji siyasət
• istehsal amilləri
• büdcə siyasəti

445. Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatı bölmələrində tətbiq edilən qiymət növləri hansılardır

• inhisar qiyməti
• rəqabət qiyməti
√ hədəf qiyməti
• subsidiya
• pərakəndə satış qiyməti

446. Avropa Birliyinin iqtisadi birliyi

• xarici yardım siyasəti
• advalorem
• divident
√ sosial siyasət
• valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi

447. Avropa Birliyinin Funksiyaları

√ azad və ədalətli rəqabətin yaranması
• keyfiyyət və standartlaşdırma
• ATZ-rin yaradılması
• valyuta tənzimlənməsi
• Avropa valyuta sisteminin qüvvəyə miniməsi

448. Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Maldova (GUÖM) təşkilat strukturu

• BMT inkişaf proqrammı



√ Milli əlaqələndiricilər komitəsi
• Xammal ixracı
• ÜTT
• Daxili İşlər naziri

449. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının təşkilati strukturu

• tariflərin aşağı salınması
• qeyri-tarif tənzimlənməsi
• proteksionizm
• rəqabət
√ Baş Şura

450. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağın şərtləri

• xarici ticarət siyasəti
• konyunktura siyasəti
√ qanunvericilik bazasının uyğunlaşdırılması
• sosial inkişaf
• iqtisadi inkişaf səviyyəsi

451. ÜTT-yə daxil olduqdan sonra qarşıya çıxan problemlər

√ qeyri-tarif metodlardan imtina edilməsi
• əlverişli gömrük rejimi
• vahd hüquqi məkandan istifadə
• fiksal siyasət
• daha əlverişli şərait rejiminin tətbiqi

452. Beynəlxalq regional ticarət blokları

• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
√ Avropa İttifaqı
• Birləşmiş Millərlər Təşkilatı
• Avropa Şurası
• Ticarət və Triflərin Baş Sazişi

453. Beynəlxalq ticarəti tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar

• Dünya Bankı
• BMT
√ ÜTT
• MDB
• Beynəlxalq Valyuta Fondu

454. Azərbaycan Respublikasında valyuta tənzimlənməsini həyata keçirən dövlər orqanı

• Vergilər Nazirliyi
√ Az.Respublikası Milli Bankı
• Maliyyə Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Dövlət Vergi

455. Beynəlxalq ticarəti tənzimləyən regional təşkilatlar

• BMT
√ Müstəqil Dövlətlər Birliyi
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• İqtisadi əməkdaşlıq
• Dünya Bankı



456. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələri tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar

• GÜAM
√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq təşkilatı
• MDB
• NATO

457. Azərbaycan Avroasiya məkanında hansı regional qruplaşmada iştirak edir

√ İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı
• OPEK
• BMT
• Dünya Bankı
• ÜTT

458. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının vəzifələri

• bütün əmtəələrə tarif güzəştləri
• inzibati tədbirlərin artırılması
√ ticarətdə iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi
• iqtisadi tədbirlər
• gömrük rüsumlarının artırılması

459. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının əsas funksiyaları

• azad ticarət siyasəti
√ çoxtərəfli ticarət sazişlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət
• dempinq
• dövlət alışı
• proteksionizm

460. QATT nədir

• idxalı tənzimləyən təşkilat
• işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkətini tənzimləyən təşkilat
√ beynəlxalq ticarət əlaqələrini tənzimləyən təşkilat
• beynəlxalq iqtisadi əlaqələri tənzimləyən təşkilat
• ixracı tənzimləyən təşkilat

461. Ölkələrarası tarif və ticarət üzrə baş saziş hansıdır

• GÜAM
• NATO
• MDB
√ QATT
• BMT

462. 2010-cu ildə ölkə iqtisadiyyatına qoyulmuş vəsaitin neçə milyard
                dollar  qeyri-neft sektoruna yönəldilmişdir

•                 5,7 milyard dollar
√ 9,3 milyard dollar
• 6,5 milyard dollar
•                 8,5 milyard dollar
•                 5,5 milyard dollar

463. 2010-cu ildə ölkə iqtisadiyyatına neçə milyard dollar vəsait qoyulmuşdur



√ 15,5 milyard dollar
•                 20,5 milyard dolar
•                 80,5 milyard dollar
• 40,5 milyard dollar
• 30,8 milyard dollar

464. Xarici investorların fəaliyyətini tənzimləyərkən dövlət iqtisadiyyatın
                 neçə sahəsini fərqləndirməlidir

•                  Xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün xüsusi tədbirlərin görüldüyü                   sahələr
√ hamısı
•                  Xarici investisiyaların iştirakı qadağan olunmuş sahələri
•                  Xarici investisiyaların qismən iştirak edə biləcəyi sahələr
• Xarici investisiyalara açıq sahələr

465. 2003-2008 –ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına neçə milyard  manat
              investisiya  yönəldilmişdir

•               40, 9milyard
√               33,5 milyard
•               40,2 milyard
•               38,7 milyard
•               50,5 milyard

466. Neçənci əsrin sonundan başlayaraq İEÖ-nin iqtisadiyyatına yönələn
              birbaşa investisiyaların həcmi artdı

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

467.
Neçənci ildə Vaşinqtonda qəbul edilmiş  Dövlətlər və xarici şəxslər
        arasında investisya müharibələrinin həlli qaydaları haqqında
         Konvensiyanın  əhəmiyyəti  olduqca böyükdür

√           1965
•           1960
•           1980
• 1975
•           1970

468.
Çoxtərəfli sazişlər sırasında BMT-nin Baş Assambleyasının neçənci
                        ildə qəbul etdiyi  Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri barədə
                          Xartiya  çoxtərəfli sazişlər sırasına daxildir

•                          2000
•                          1985
• 1980
• 1990
√ 1975

469. Neçənci ildə İnvestisiyaların zəmanəti üçün çoxtərəfli Agentliyin
                       təsisini reallaşdırdı

√                         11  oktyabr 1988-ci il
• 10 fevral 2012-ci il
• 5 noyabr  2010-ci il
•                        20 oktyabr 2000-ci il
•                        15 mart 1998-ci il



470. Digər mühüm konvensiya neçənci ildə imzalanmış dövlətlərin
                      immuniteti  barədə Avropa konsepsiyasıdır

•                        1990
√ 1972
•                         1980
• 1982
•                        2000

471. Vaşinqton Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır

•                        2000-ci ildə
√ 1965-ci ildə
• 1985-ci ildə
•                        1990-cı ildə
• 1980-ci ildə

472. Xarici investisiya qoyuluşlarının maliyyələşmə mənbələrinə hansılar
                     aiddir

• Dövlətlərarası kreditlər
√                      Hamısı
•   Xarici dövlətlərin büdcə vəsaitləri
• Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri
•                      Beynəlxalq təşkilatların maliyyə vəsaitləri

473. İnvestisiyalar maliyyələşmə mənbələri hansılardır

•                    Daxili investisiya
√                    Hamısı
•                    Mallar, xidmətlər, investisiyadan gəlirlər
• İnvestisiya mühüti və siyasəti
• Xarici investisiya

474. İnvestisiyalar maliyyələşmə mənbələrinə əsasən neçə qrupa bölünür

•                     5
•                     6
•                     8
√                     2
•                     3

475. Birbaşa investisiya nədir

•                    Ölkənin xarici investisiyadan asılı vəziyyətə salmaq
•                    İnvestisiyanı yalnız banklara  yönəltmək
√                    İnvestorlar kapital qoyulmuş obyekt üzərində nəzarət keçirə bilərlər
•                    İnvestisiyalara vergilər tətbiq etmək
• Ölkədə investisiya mühütünün əlverişli şəklə salmaq

476. Real investisiyalar hansı investisiyalardan ibarətdir

• İnvestisiya prosesinin qeyri-mərkəzləşdirilməsinə nail olmaq
•                    Bütün cavablar doğrudur
√                    Əsas  kapitala və dövriyyə vəsaitlərinə yatırılan investisiyalar
• Dövriyyə vəsaitlərinə yatırılan investisiyalar
•                    İxtisaslaşdırılmış dövlət investisiya layihələrinin hazırlanması

477. Real investisiya neçə tərkib hissədən ibarətdir



•                    5
√                    2
•                    6
•                    8
•                    3

478. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formaları

√                     Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
•                     Valyuta arbitracı
• Dünya Bankı
• Beynəlxalq Valyuta fondu
• Azad ticarət zonaları

479. Dünya iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf meylləri

•                     Sərbəst iqtisadi zona
•                     Işçilərin sərbəst hərəkəti
•                     Rəqabət siyasəti
√                     Regional
• İqtsadi siyasət

480. İnvestisiyalar mahiyyətinə görə neçə qrupa bölünür

√                      3
•                       2
• 10
•                      8
•                      5

481. Ölkə miqyasında investisiyalar  nə şəklində həyata keçirilir

• Müqayisəli istehsal xərcləri
• Mütləq üstünlük
• İstehsalın beynəlxalq kooperasiyası
•                     Istehsalın beynəlxlaq ixtisaslaşması
√ Geniş təkrar istehsal prosesi

482. Merkantilizm  nəzəriyyəsi hansı dövrdə meydana gəlmişdir

• XIX
• XVIII
√ XVI-XVII
• XV-XIII
• XVII əsrin II yarısı

483. Hekşer-Olin  modelinə görə Azərbaycan daha çoxhansı sahədə ixtisaslaşmalıdır

• aqrar sahədə
• elektrotexnika
• meşə-kimya
• maşınqayırma
√ neft istehsalında

484. Mütləq üstünlük nəzəriyyəsinin  əsasını hansı prinsip təşkil edir

• istehsal
√ mütləq mənfəət
• ticarət
• əmək bölgüsü



• ixracat

485.  Merkantilizm  nəzəri məktəbinin nümayəndəsi deyil

• O.Skarujan
• A.Monkretyen
• U.Hoffor
• T.Man
√ A.Smit

486. Xarici ticarətlə bağlı nəzəriyyələrdən də amerikalı neoklassik hansı iqtisadçıya məxsusdur

• T.Man
• V.Stoffor
√ Makl Porter
• Hekşer-Olin
• V.Leontyev

487. Neçənci illərin ortalarından başlayaraq mili iqtisadiyyatda əldə edilmiş sabitlik sonrakı illərdə makroiqtisadi inkişafın əsasına
çevrilmişdir

• 2000
• 1990
• 2010
√ 1990
• 1980

488. Neçənci ildən başlayaraq özünü əsas makroiqtisadi göstərici olan ümumdaxili məhsulun artımında göstərmişdir

• 1990
√ 1997
• 1990
• 2000
• 2010

489. 2006-cı ildə ÜDM neçə faizdir

√ 2006-cı ildə 34,5%
• 2006-cı ildə 29,2%
• 2006-cı ildə 30,5%
• 2006-cı ildə 38,9%
• 2006-cı ildə 20,5%

490. 1990-1995-ci illər ərzində ölkədə istehsal olunan ÜDM-nin adam başına düşən dəyəri neçə manata yüksəlmişdir

• 1990-1995-ci illərdə 2890 manata
√ 1995-2007-ci illərdə 2980 manata
• 2005-2010-cu illərdə 1890 manata
• 1980-1985-ci illərdə 2560 manata
• 2000-2005-ci illərdə 2860 manata

491. 2002-2007-ci illərdə emal sənayesi məhsulu istehsalı neçə min manata çatmışdır

√ 14631 min manat
• 15841 min manat
• 12676 min manat
• 13867 min manat
• 18972 min manat

492. Azkompozit  Boru İstehsalı zavodu neçə ildən fəaliyyətə başlamışdır



• 2000-ci ilin I yarısından
• 2009-cu ilin II yarısından
• 2008-ci ilin I yarısından
√ 2006-cı ilin II yarısından
• 2005-ci ilin I yarısından

493. Dizayn Genay  Azərbaycan zavodu neçənci ildən fəaliyyətə başlamışdır

• 2000-ci ildən
√ 2006-cı ildən
• 2005-ci ildən
• 2004-cü ildən
• 2003-cü  ildən

494. Gilan Holdinq -də neçənci ildən iri istehsal sahələri qurulmuşdur

√ 2005-ci ildə
• 2006-cı ildə
• 2008-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2000-ci ildə

495. Neçənci ildə  Star Uit  zavodunun açılışı olmuşdur

• 2000-ci ilin may ayında
• 2010-cu ilin yanvar ayında
• 2003-cü ilin mart ayında
• 2004-cü ilin fevral ayında
√ 2005-ci ilin aprel ayında

496. 1995-2007-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi neçə dəfə artmışdır

• 20 dəfə
• 12 dəfə
• 10 dəfə
√ 14 dəfə
• 15 dəfə

497. 2007-ci ildə ölkə iqtisadiyyatında əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiya neçə milyon manat olmuşdur

√ 3456,6 milyon manat
• 3200,2 milyon manat
• 3409,8 milyon manat
• 3508,9 milyon manat
• 3405,8 milyon manat

498. Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici ticarət fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətləri hansılardır

• ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşaması
• zəngin təbii sərvətlərə malik olması
√ hamısı doğrudur
• coğrafi mövqeyi
• neft ixracatçısı olması

499. 1995-2007-ci illər ərzində xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi neçə dəfə artmışdır

• 10 dəfə
• 7 dəfə
• 2 dəfə



• 5 dəfə
√ 9 dəfə

500. Azərbaycan Respublikasının dünyanın neçə ölkəsi ilə ticarət iqtisdai əlaqəsi mövcuddur

• 240
• 150
√ 140
• 160
• 180


