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1. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzv ölkələrlə bağlı həyata keçirdiyi maliyyə siyasətlərindən biri deyildir?

• Rezerv dilimi siyasətləri
√ Fövqəladə hal dəstək siyasətləri
• Kredit dilimi siyasətləri
• Borc və borc xidməti siyasətləri
• İqtisadi artım siyasətləri

2. Asiya inkişaf bankında hansı sahələrə üstünlük verilir?

• Kənd təsərrüfatına
√ Sadalananlardan hamısı doğrudur
• infrastruktura sahəsinə
• nəqliyyat və rabitə sahəsi
• energetika

3. BMT-nin Afrika ölkələri üçün iqtisadi kommissiya EKOSOS tərəfindən neçənci ildə yaradılıb?

• 1963-cü il
• 1975-ci il
• 1993-cü il
√ 1958-ci il
• 1988-ci il

4.

BVF-nun əsas məqsədləri:
1. Beynəlxalq valyuta sistemi əməkdaşlığına köməklik göstərilməsi
2. Üzv olan ölkələrdə tədiyyə balansının tənzimlənməsi
3. Üzv olan ölkələrdə maliyyə və valyuta məsələlərində məsləhət yardımı edilməsi
4.Valyutaların bərabərliyinin və valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsi yolu ilə hər hansı bir valyutanın rəqabət üstünlüyünə yol
verməmək

• 2,3
√ hamısı
• 1,4
• 2,4
• 1,2,4

5. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının məqsədləri:

• Mədəni əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
√ sadalananlardan hamısı doğrudur
• İştirakçı ölkələr arasında tarif sistemində müəyyən maneələrin aradan qaldırılması
• Nəqliyyat sisteminin yaradılması
• Həmin ərazi daxilində turizmin inkişafına zəmin yaratmaq

6. Qara dəniz İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının əsas məqsədi deyil?

√ Hərbi əməkdaşlığın inkişafına zəmin yaratmaq
• Elmi texniki əməkdaşlığın inkişafına zəmin yaratmaq
• Bir çox sahələrdə çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı
• Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün şəraitin yaxşılaşdırılması
• Fərdi və kollektiv müəssisələrin, firmaların təşəbbüskarlığına maraq yaratmaq

7. Cənubi Sakit Okean Forumu çərçivəsində yaranan təşkilatlara aid deyil ?

√ Asiya İnkişaf bankı
• Forumun Telekommunikasiya Proqramı
• Hökumətlərarası Turizm Təşkilatı
• Marketinqə yardım fondu



• Forumun balıqçılıq üzrə agentliyi

8. Aşağıdakılardan hansı bir ölkənin Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv ola bilməsi üçün yerinə yetirməsi tələb olunan şərtlərdən biridir?

• Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv ölkələrə heç bir borcunun olmaması
• Yüksək və davamlı iqtisadi artım sürətinə nail olması
• ÜDM/Cari əməliyyatlar hesabı kəsri nisbətini 5%-in altına endirməsi
• ÜDM/xarici borc nisbətini 15%-in altına endirməsi
√ Beynəlxalq Valyuta Fondu Təsis Sazişini öz parlamentində təsdiq etdirərək beynəlxalq müqavilə statusuna gətirməsi

9. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq İnkişaf Birliyinin (IDA) əsas mənbələrindən deyildir?

√ Beynəlxalq Valyuta Fondundan edilən transfertlər
• Heç biri
• Dünya Bankı gəlirlərindən transfertlər
• Əlavə ayırmalar
• Üzv ölkələrin kapitalda iştirak payları

10. Qərbi Afrikanın İqtisadi və Valyuta İttifaqına hansı ölkə daxil deyil?

• Niger
• Seneqal
• Benin
√ Konqo
• Mali

11. Şərqi və Cənubi Afrikanın Ümumi bazarının əsas məqsədinə aid deyil?

• Afrika iqtisadi birliyi yaradılması tədbirlərinə üstünlük vermək
• Xarici və yerli investisiya cəlb edilməsinə şərait yaratmaq
√ Müxtəlif siyasi mövqedən çıxış etmək
• Birgə makroiqtisadi proqram və siyasət işləyib hazırlamaq
• Beynəlxalq formlara üzv olan ölkələrin birliyi mövqeyini saxlamaq

12. Qara Dəniz İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatına daxil deyil?

√ Macarıstan
• sadalananlardan hamısı
• Gürcüstan
• Ruminiya
• Ukranya

13.

 Aşağıdakılardan hansılar MDB-nin Nizamnamə Orqanlarıdır?
1.Dövlət başçıları şurası
2.Hökümət başçıları şurası
3.Anti Terror mərkəzi
4.Xarici işlər nazirlərinin şurası
5.Müdafiə nazirlərinin şurası

• 1,2,3,4
• Heç biri
• Hamısı
√ 1,2,4,5
• 3,4,5

14. Mərkəzi Afrika Dövlətlərinin İnkişaf Bankı  neçənci ildə yaranıb?

• 1987
• 1992
• 2000
√ 1975



• 1983

15. Hökumətlərarası təşkilat olan İCCO-nun əsas məqsədi aşağıdakı hansı məsələ üzrə üzv-ölkələr tərəfindən tədbirlərin hazırlanması və
həyata keçirilməsinə aid deyil?

• kakaonun qiymətlərinin həddən artıq tərəddüdünün qarşısının alınması
• Kakaonun məqsədəuyğun qiymətlərlə satışını təmin etmək
√ Dünya ölkələrinin kakao ilə təmin olunmasını təşkil etmək
• kakao istehsalçılarının ixracatdan sabit gəlirlər əldə etmələrinin təmin edilməsi
• kakaonun məqsəduyğun qiymətlərlə kifayət qədər təklifinin təmin edilməsi

16. Beynəlxalq Kakao Təşkilatının məqsədlərinə daxil deyil:

• bütün iştirakçıların maraqlarına uyğun olaraq dünya kakao bazarının sabitləşməsinə yardımçı olmaq
√ Dünya ölkələrinin kakao ilə təmin olunmasının qarşısını almaq
• kakao sahəsində elmi tədqiqatların və işləmlərin həyata keçirilməsinə kömək etmək

• müvafiq statistik göstəricilərin toplanması, təhlili və yayılması ilə və zəruri tədqiqatların həyata keçirilməsi ilə dünya kakao
iqtisadiyyatının fəaliyyətində şəffaflığa nail olmaq

• dünya kakao iqtsadiyyatının bütün sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və güclənməsinə yardım etmək

17. Neft İxracatçısı Ölkələrinin Təşkilatı nə vaxt və harada yaradılıb?

√ 1960,Bağdad
• 1974,Ankara
• 1990,Bakı
• 1960,Pekin
• 1960,Bakı

18. OPEC-in məqsədlərinə daxil deyil:

• üzv-ölkələrin neft siyasətlərinin əlaqələndirilməsi və unifikasiyası
√ üzv-ölkələrin ehtiyac duyduğu yüksək texnologiyalar sahəsində texniki yardım göstərilməsində iştirak
• istehlakçı ölkələri neftl səmərəli, müntəzəm və rentabelli təchiz etmə
• investorların neft sənayesinə kapital qoyuluşlarından ədalətli gəlirlər əldə etmələrinin təmin edilməsi
• neft istehsalçısı ölkələri üçün sabit gəlirlərin təmin edilməsi ilə onların maraqlarının qorunması

19. Aşağıdakılardan hansı Dəmir Filizi İxracatçısı Ölkələrinin Assosiasiyasıdır?

• FAO
• BVF
• İMO
• İCAO
√ AİEC

20. Mərkəzi və Şərqi Avropa və Asiya dövlətlərinin regional iqtisadi təşkilatlarına aid deyil:

√ Amerika Dövlətləri Təşkilatı
• Qara dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq İnvestisiya Bankı
• İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
• Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

21. Amerika dövlətlərinin regional iqtisadi təşkilatlarına aid deyil:

√ Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin Assosiasiyası
• Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası
• Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası
• Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı



• Amerika İnvestisiya Korporasiyası

22. Afrika dövlətlərinin regional iqtisadi təşkilatlarına aid deyil:

• Afrika Vahidliyi Təşkilatı
√ Ərəb İqtisadi Vahidliyi Şurası
• Mərkəzi Afrika dövlətlərinin İnkişaf Bankı
• Qərbi Afrika dövlətlərinin İqtisadi Birliyi
• Mərkəzi Afrika İqtisadi və Valyuta Birliyi

23. Qərbi Afrika Dövlətlərinin İqtisadi Birliyi neçənci ildə yaranıb?

√ 1975
• 1991
• 1996
• 1999
• 1989

24. Afrika Birliyi Təşkilatı özündə neçə dövləti birləşdirir?

√ 53
• 63
• 69
• 77
• 57

25. Aşağıdakılardan hansı Asiya və Sakit okean dövlətlərinin regional iqtisadi təşkilatlarına aiddir?

• Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası;
• Ərəb Valyuta Fondu;
• Afrika Ərəb İqtisadi İnkişaf Bankı;
√ Cənubi Asiyanın Regional Əməkdaşlıq Assosiasiyası;
• And Qrupu və ya And Paktı;

26. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatıdır ?

• YUNEP
√ İCAO
• BYİB
• BMTİP
• YUNESKO

27. İəİT-in üzvləri aşağıdakılardan hansıdır?

√ Yalnız sənayecə inkişaf etmiş ölkələr
• İnkişaf etməkdə olan ölkələr
• Cırtdan ölkələr
• Müstəmləkə ölkələr
• Kasıb ölkələr

28. İslam Konfransı Təşkilatı – İKT nə vaxt və harada yaradılmışdır?

√ 1969,Mərakeş
• 1996,Pekin
• 1910,Astana
• 1964,Danimarka
• 2000,London



29. İKT-nin məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• beynəlxalq təşkilatlarda üzv-ölkələr arasında məsləhətləşmələrin keçirilməsi
• rasizmin və müstəmləkəçiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına yardım
√ dünya ölkələrininı münasibətlərinin inkişafına şərait yaratmaq
• öz ərazisinin azad olması üçün mübarizə aparan fələstin xalqına yardim göstərilməsi
• müsəlman həmrəyliyinin gücləndirilməsi

30. İəİT-in rəsmi məqsədləri deyil

• təşkilatda iştirak edən və etməyən ölkələrin dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişafına yardım etmək
• beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq, dünya ticarətinin çoxtərəfli əsasda inkişafına nail olmaq
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərilməsi sahəsində fəaliyyətin stimullaşdırılması və koordinasiyası

√ atom energetikasının inkişafını və atom enerjisinin dinc məqsədlərlə praktiki tətbiqini, həmçinin bu sahədə tədqiqatların həyata
keçirilməsinin dəstəkləməsi

• onların ticarət və ümumi iqtisadi siyasətlərin səmərəli koordinasiya metodlarının işlənməsi

31. İəİT-in neçə üzvü var

• 25
• 27
√ 29
• 28
• 26

32. İəİT-in üzvləri (İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı):

√ sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdir
• iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdir
• texniki baxımdan inkişaf etməkdə olan ölkələrdir
• BMT yə daxil olan ölkələrdir
• sənayecə inkişaf etməkdə olan ölkələrdir

33. YUNKTAD/ÜTT-nin Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (İnternational Trade centre UNCTAD/WTO) nin əsas istiqamətlərindən biri fərqlidir

• məhsulun keyfiyyətinin yüksıldilməsinə və marketinq fəaliyyətinin inkişafına yardım;
• beynəlxalq ticarət haqqında informasiyanın təqdim edilməsi;
• kadrların hazırlanmasına köməklik göstərilməsi;
√ büdcə-maliyyə komtəsinin yaradılması
• ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi texnikası üzrə xidmətlərin göstərilməsi;

34. Öz məqsədlərinə  nail olmq üçün İəİT

√ hamısı
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə texniki yardım göstərir;
• üzv-ölkələrin dövlət hakimiyyətlərinin bütün qolları ilə münasibətlər qurur və həyata keçirir;
• iş proqramlarının yerinə yetirilməsini təşkil edir və İƏİT adından həyata keçirilən fəaliyyətə nəzaərət edir;
• elm və texnika sahəsində tədqiqatların aparılmasına və kadrların peşəkar hazırlığına kömək edir;

35. İəİT-nın əsas funksiyası

√ dünya təsərrüfat sistemində meydana gələn ziddiyyətlərin yumşaldılması məqsədilə üzv-ölkələrin iqtisadi siyasətinin koordinasiyasıdır
• idxal əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə yardım edilməsidir
• kadrların hazırlanmasına köməklik göstərilməsidir
• beynəlxalq ticarət haqqında informasiyanın təqdim edilməsidir
• ehtiyacların müəyyən edilməsi və ticarətin inkişafına yardım proqramlarının işlənməsidir

36. Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin fəaliyyətinə nəzarəti... həyata keçirir

√ Birləşmiş Məsləhət Qrupu



• Komitəsi
• BMT
• hamısı
• Şura

37. Şimali əməkdaşlığa aşağıdakı ölkələrdən hansı daxil deyil?

√ Kanberra
• Norveç
• Danimarka
• İslandiya
• İsveç

38. Üzvlərinin neft siyasətlərini birləşdirmək və koordinasiya etmək, fərdi və ortaq çıxarlarını qorumaq məqsədilə 1960-cı ildə
formalaşdırılan qurum aşağıdakılardan hansıdır?

• UNESCO
√ OPEC
• ILO
• OECD
• IMF

39. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ən yüksək səlahiyyətli orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

• Nazirlər Şurası
√ Direktorlar Şurası
• İcra Şurası
• Təftiş Şurası
• Şura

40. ATəT-in iqtisadi sahədə funksiyaları əlaqədar deyil:

• dayanıqlı iqtisadi inkişafın əldə edilməsinə səy göstərmək
• ətraf mühitin qorunması üzrə əməkdaşlığı həyata keçirmək;

• beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə, həmçinin fundamental insan haqlarının, iqtisadi və sosial tərəqqinin və bütün
xalqların rifahının təmin edilməsinə yardım göstərmək

√ Şimali İnvestisiya Bankı (Finlandiya, Helsinki) – bank şərtləri ilə borc və zəmanət verilməsi yolu ilə Şimal regionunun inkişafına
yardım, layihələrin maliyyələşdirilməsi və Şimal ölkələrinin ixraclarının inkişafına yardım

• beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri və praktiki əməkdaşlığı gücləndirmək

41. Iqtisadi sahədə Şimali əməkdaşlıq nəzərdə tutmur:

√ texnologiyaların idarəedilməsi üzrə Məsləhət Qrupunun vəsaitləri hesabının yaradılması
• Şimal ölkələrində istehsal edilən məhsulların keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə yardım
• ətraf mühitin qorunmasının və təbii resurslardan ekoloji dayanıqlı istifadənin təmin edilməsi
• məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi, əmək şəraitinin və sosial təminatın yaxşılaşdıırlması
• yerli əhaliyə fayda verən transsərhəd əməkdaşlığına və layihələrin reallaşdırılmasına yardım

42. Şimali əməkdaşlığın üzv olmadığı ölkə

• Danimarka
• İsveç
• İslandiya
• Finlandiya
√ Meksika

43. Millələr Birliyi fəaliyyətin əsas istiqamətlərinə daxil deyil:

• siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın dəstəklənməsi;
• məsləhətçilik, nümayəndəçilik və informasiya funksiyalarının yerinə yetirilməsi



√ vətəndaşların demokratik siyasi proseslərdə iştirak etmək hüququ.

• proqramların işlənməsi və reallaşdırılması, iqtisadi və sosial inkişaf, texnologiya, elm, təhsil, peşəkar tədris, insan haqları, demokratiya
və s. məsələlər üzrə konfransların, seminarların, praktikumların və digər tədbirlərin təşkili və keçirilməsi

• üzv-ölkələrin iqtisadiyyatlarının sabit inkişafına yardım;

44. ərəbDövlətləri Liqası özündə neçə ölkəni birləşdirir

√ 22
• 13
• 19
• 24
• 17

45. Mərkəzi koordinasiya katibliyinin fəaliyyəti neçə fond tərəfindən müəyyənləşdirilir

• 4
√ 5
• 3
• 9
• 6

46. 5 ixtisaslaşmış sahə üzrə daimi komitələr sırasına daxil deyil

• nüvə energetikasının inkişafı və yanacaq tsikli
• nüvə qurğularının təhlükəsizliyi
√ təşkilatı sahə
• radiasiyadan müdafiə
• nüvə enerjisi sahəsində fəaliyyətin tənzimlənməsi

47. Regional fondlara və maliyyə təşkilatlarına aiddir:

√ Karib İnvestisiya Fondu
• Amerikaarası İnkişaf Bankı
• Mərkəzi Amerika İqtisadi İnteqrasiya Bankı
• Afrika İnkişaf Bankı
• Latın Amerikası İxrac Bankı

48. Regional banklara aşağıdakılar aiddir:

• Avropa İnvestisiya Bankı
√ hamısı
• Ərəb-Afrika Beynəlxalq Bankı
• Afrikanın ərəb İqtisadi İnkişaf Bankı
• Asiya İnkişaf Bankı

49. İslam İnkişaf Bankına neçə dövlət üzvdür

√ 47
• 53
• 67
• 32
• 49

50. İKT-nin məqsədləridir:

• iqtisadi, sosial, mədəni, elmi sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı
√ hamısı
• rasizmin və müstəmləkəçiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına yardım
• müsəlman həmrəyliyinin gücləndirilməsi
• beynəlxalq təşkilatlarda üzv-ölkələr arasında məsləhətləşmələrin keçirilməsi



51. İslam Konfransı Təşkilatı – İKT hansı şəhərdə yaradılıb

• İstanbul
• Amsterdam
√ Rabat
• Roma
• Ankara

52. Millətlər Birliyi neçə üzvünü özündə birləşdirir

• 47
• 36
• 49
• 51
√ 53

53. Avropa Şurasının maliyyə orqanı kimi yaradılmışdır

√ Sosial İnkişaf Fondu
• sosial təşkilati qruplar
• iqtisadi təşkilatlar
• regional təşkilatlat
• orta müəssisələr

54. Parlament Assambleyası Avropa Şurasının:

√ məşvərətçi orqanıdır
• iqtisadi təşkilatıdır
• heç biri
• məşvərətçi təşkilatıdır
• siyasi təşkilatıdır

55. Avropa Şurasının fəaliyyəti nəyə əsaslanır

√ konvensiya və sazişlərin işlənməsinə
• regional idarəetməyə
• iqtisadi məsələlərə
• səhiyyə məsələlərinə
• hüquqi sahədə əməkdaşlığa

56. Biri Avropa Şurasıın fəaliyyət sferalarını əhatə etmir:

• insan haqları
√ ictimai səhiyyə
• hüquqi sahədə əməkdaşlıq
• sosial və iqtisadi məsələlər
• kütləvi informasiya vasitələri

57. Avropa Şurası neçənci ildə yaradılıb

• 1965
• 1954
• 1963
• 1958
√ 1949

58. Aşağıdakılardan hansı İCAO(Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı)-nun məqsədlərinə aid deyil?

• beynəlxalq aviaxətlərdə uçuşların təhlükəsizliyinə dəstək verilməsi;



•  bütün dünya üzrə beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması;
√ İqtisadi böhranları aradan qaldırmaq;
• dünya əhalisinin təhlükəsiz, müntəzəm, səmərəli və qənaətcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi;
• beynəlxalq hava konvensiyalarının layihələrinin hazırlanması;

59. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır?

• 185 ölkənin üzv olduğu bir təşkilatdır.
• Ən səlahiyyətli orqanı direktorlar şurasıdır.
√ Fondun 5 orqanı vardır
• İdarə heyəti üzvləri 2 illik müddət üçün seçilir
• Fondun direktoru eyni zamanda idarə heyətinin sədridir.

60. Aşağıdakılardan hansı BMT-nin ətraf Mühit üzrə Proqramıdır?

√ YUNEP
• WFP
• UNCDF
• YUNESKO
• UNDP(BMTİP)

61. Öz məqsədlərinə  nail olmq üçün İəİT

• üzv-ölkələrə iqtisadi və sosial siyasətin məqsədlərinin formalaşdırılmasında yardım edir;
• əmtəələr, xidmətlər və cari ödəmələrin yolunda olan maneələrin aradan qaldırılmasına çalışılır;
• iqtisadi resurslarıdan səmərəli istifadəyə yardım edir;
√ hamısı
• koordinasiya edilmiş siyasətin həyata keçirilməsi üçün köməklik göstərir;

62. YUNEP nə vaxt yaradılmışdır ?

• 1890
√ 1972
• 2001
• 2013
• 1910

63. İəİT-in fəaliyyətində məxsusi rol oynayır.

√ İnkişafa Yardım Komitəsi
• İcra Komitəsi
• Hər üçü
• heç biri
• İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsi

64. Komitələr təşkilatın hansı əsas praktiki işilərini həyata keçirmirlər:

• iqtisadi proseslərinin beynəlxalq dövlətlərarası tənzimlənməsi üzrə tövsiyələr verirlər;
• onların iqtisadi və maliyyə vəziyyətlərinin müşahidəsini həyata keçirirlər;
• bütün İƏİT ölkələri üzrə illik iqtisadi icmallar hazırlayırlar;
√ daimi əsasda konfranslar, iclaslar, məsləhətləşmələr, tədqiqatlar keçirir, informasiya materialları nəşr edirlər.
• üzv-ölkələrin ümumi iqtisadi siyasətini müəyyən edirlər;

65. Şuranın tərkibinə daxildir

√ İcra Komitəsi
• hər biri
• Bir sıra təşkilatlar
• İcrimai siyasi qruplar



• Konvensiya

66. İəİT çərçivəsində avtonom təşkilat hesab edilir:

√ Beynəlxalq Energetika Agentliyi
• Beynəlxalq TurizmTəşkilatı
• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
• Beynəlxalq Ticarət Agentliyi

67. İəİT-in bütün üzv-ölkələri:

√ Mərkəzin üzvləridir
• Şuranın üzvləridir
• BMT-nin üzvləridir
• Konvensyanın üzvləridir
• Komitənin üzvləidir

68. İəİT çərçivəsində Keçid İqtisadiyyatlı Avropa Ölkələri ilə əməkdaşlıq Mərkəzi yaradılmışdır:

• 1998-ci ildə
• 1997-ci ildə
• 1992-ci ildə
• 1991-ci ldə
√ 1990-cı ildə

69. Asiya, Afrika və Latın Amerikasının iri regional banklarının formalaşması neçənci illərdən başlayıb

√ 1960
• 1980
• 1940
• 1950
• 1970

70. Katibliyin şöbələrinə daxildir

• gəmilərin təhlükəsizliyi;
• hüquqi məsələlər və beynəlxalq əlaqələr;
• konfranslar;
√ hamısı
• dəniz mühiti;

71. Katiblik neçə şöbədən ibarətdir

√ 6
• 26
• 36
• 46
• 16

72. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO) nın əsas məqsədi

√ dənizdə, dəniz naviqasiyasında təhlükəsizliyə aid məsələlərdə standart və normaların qəbul edilməsinə köməklik göstərilməsi, dənizlərin
gəmilərdən çirklənməsinin qarşısının alınması və bu cür çirklənmə ilə mübarizə, bu məsələlərlə əlaqədar hüquqi məsələlərə baxılması;

• aviasiya rabitəsi sistemlərinə rəhbərlik
• tövsiyələr və praktiki tədbirlər işləyib hazırlamaq
• heç biri
• inkişaf etməkdə olan ölkələə mülki aviasiyanın inkişafı sahəsində yardım

73. İMOnun tərkibində neçə komitə fəaliyyət göstərir



• 16
√ 5
• 30
• 31
• 29

74. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO)nın məqsədlərinə daxildir

• meteorologiya informasiyası ilə sürətli mübadilə üçün sistemlərin yaradılması
• meteoroloji müşahidələrə yardım və bu müşahidələrin nəticələrinin və statistik göstəricilərin vahid nəşrinin təmin edilməsi
• meteorologiyanın aviasiyada, gəmiçilikdə, kənd təsərrüfatında tətbiqinin genişləndirilməsi
√ hamısı
• meteorologiyadan su resursları problemlərinin və digər sahələrdə problemlərin həllində istifadə

75. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO) nə məqsədlə yaradılıb

√ meteoroloji tədqiqatlar sahəsində  əməkdaşlığa yardım məqsədilə
• beynəlxalq mülki aviasiyanın problemlərinin öyrənilməsi, onun üçün beynəlxalq norma və qaydaların müəyyən edilməsi məqsədilə
• maliyyə məsələlərini həll etmək məqsədilə
• hamısı
• beynəlxalq aviaxətlərdə uçuşların təhlükəsizliyinə dəstək verilməsi məqsədilə

76. İCAO-nun tərkibində neçə komitə var

• 5
• 9
• 11
• 13
√ 7

77. İCAOnun komitələrinə daxil deyil

√ beynəlxalq hava konvensiyaları
• heç biri
• texniki əməkdaşlıq
• kadrlar
• avianaviqasiya xidmətlərinin birgə dəstəklənməsi

78. İCAO-nun icraedici orqanı neçə ölkənin nümayəndəsindən ibarət Şuradır?

• 40
• 37
√ 33
• 50
• 30

79. İCAO-nun ali orqanı təşkilatın fəaliyyət prinsiplərini müəyyən edən, büdcəsini qəbul edən, texniki, iqtisadi və hüquqi fəaliyyətə nəzarət
edən:

√ Assambleyadır
• Konvensiyadır
• Komitədir
• Təşkilatdır
• Qrupdur
• Şuradır

80. İCAO-nun məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil:

• bütün dünya üzrə beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması



• mülki təyyarələrin istehsalı və istifadəsinin dəstəklənməsi, beynəlxalq mülki aviasiya üçün aviaxətlərin, aeroportların və areonaviqasiya
avadanlığının yaradılması;

• dünya əhalisinin təhlükəsiz, müntəzəm, səmərəli və qənaətcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi;
• prosedur formallıqlarının (gömrük, immiqrasiya və sanitar tələbləri) ixtisarı ilə beynəlxalq hava daşımalarına dəstək verilməsi;
√ tibb və səhiyyə sahəsində təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi

81. UPU-nun funksiyalarına aid deyil

• poçt xidmətlərinin səmərəli işini təmin etməklə xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına dəstək;
• beynəlxalq poçt xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• üzv-ölkələrin ehtiyac duyduğu poçt xidməti sahəsində texniki yardım göstərilməsində iştirak
√ tibb və səhiyyə sahəsində təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi
• üzv-ölkələrin poçt xidmətlərinin rəqabət qabiliyətlərini dəstəkləməklə beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi;

82. Ümumdünya Poçt İttifaqı (UPU) hansı konvensiyaya uyğun yaradılıb

• Madrid
√ Bern
• Amsterdam
• Rottderdam
• Roma

83. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD)nun məqsədləriə aiddir

√ ərzaq istehsalının artırılmasına yönəlmiş layihə və proqramların maliyyələşdirilməsi;
• BMT, onun ixtisaslaşmış təşkilatları, dövlət səhiyyə orqanları, həmkarlar ittifaqları və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq;
• sazişlərin bağlnaması və normativ və töviyələrin işlənməsinə yardım;
• beynəlxalq standartların işlənməsi və tətbiqində   əməkdaşlıq;
• beynəlxalq səhiyyə sahəsində koordinasiya, üzv-ölkələrə məsləhətlər verilməsi;

84. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD) neçənci ildə yaradılıb

√ 1977
• 1979
• 1976
• 1975
• 1978

85. Baş direktor tərəfindən rəhbərlik edilən katiblik neçə departamentə malikdir

• 4
• 8
√ 7
• 9
• 10

86. FAO-nun neçə regional bölməsi vardır

√ 5
• 12
• 10
• 11
• 9

87. Baş direktor tərəfindən rəhbərlik edilən katiblik departamentinə aşağıdakılardan hansı aid deyil

• kənd təsərrüfatı
• meşəçilik
√ hüquq
• inkişaf



• balıqçılq

88. Şuranın ixtisaslaşmış komitələrinə daxil deyil

• kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə
√ maliyyə üzrə
• balıqçılıq məsələləri üzrə
• meşəçilik məsələləri üzrə
• kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə

89. Şuranın tərkibnə neçə ixtisaslaşmış komitə daxildir?

• 3
√ 5
• 6
• 7
• 4

90. Şuranın tərkbinə neçə baş komitə daxildir?

• 2
• 4
• 5
• 6
√ 3

91. FAO konfransın adından fəaliyyət göstərən rəhbər orqan:

• Komitədir
• Təşkilatdır
√ Şuradır
• heç biri deyil
• Konfransdır

92. Beynəlxalq əmək Təşkilatı neçənci ildən BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı statusuna malikdir?

• 1956
√ 1946
• 1954
• 1976
• 1996

93. Beynəlxalq əmək Təşkilatı – BəT (İLO) hansı  müqavilə əsasında yaradılıb?

√ Versal
• İnsan haqqları və ətraf mühitin qorunması
• İşçilər haqqında
• Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
• Uşaq hüquqlarının qorunması haqqında

94. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)nun funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil

• kənd təsərrüfatına kapital qoyuluşlarına, resurslardan daha rasional istifadəyə yardım;
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatı məhsulunun artırılmasına yardım;
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə texnologiyaların ötürülməsinə yardım.
• kənd və meşə təsərrüfatının bütün sahələrində texniki yardım göstərilməsi;
√ ərzaq istehsalının artırılmasına yönəlmiş layihə və proqramların maliyyələşdirilməsi;

95. Beynəlxalq əmək Təşkilatı – BəT (İLO) neçənci ildə yaranıb



√ 1919
• 1920
• 1916
• 1990
• 1980

96. ÜəP-in əsas rolu nədən ibarətdir

• fövqəladə yardımın koordinasiyasını həyata keçirməkdən
• xüsusi Komitə tərəfindən bəyənilmiş layihələrin reallaşdırılmasından
• inkişaf layihələrinin dəstəklənməsindən
• donor-ölkələrdən əmtəə, xidmət formasında könüllü yardımları qəbul etməkdən
√ adambaşına gəlirin səviyyəsi aşağı olan və ərzaq resurslarında kəskin çatımazlıq hiss edən ölkələrə yardım göstərməkdən

97. İnvestisiyaların İnkişafı Fondu (UNCDF) neçənci ilde yaradılıb

• 1973
• 1975
√ 1966
• 1967
• 1979

98. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) neçənci ildə yaradılıb

• 1949
• 1959
• 1979
• 1980
√ 1945

99. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları qrupuna aiddir:

• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası – BMK (İFC);
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı – BYİB (İBRD);
• Ümumdünya ərzaq Proqramı – ÜƏP (WFP)
√ Beynəlxalq əmək Təşkilatı – BƏT (İLO);
• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası – BİA (İDA);

100. BMT-nin fondları,proqramları və işçi orqanları qrupundakı mesələlər ilə məşğul olan təşkilatlara aid deyil

• investisiyaların İnkişafı Fondu (UNCDF);
• layihələrə xidmət üzrə orqan (UNOPS);
√ Ümumdünya Poçt İttifaqı (UPU);
• BMT-nin İnkişaf Proqramı – BMTİP (UNDP);
• BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı – YUNKTAD (UNCTAD);

101. BMT-nin fondları, proqramları və işçi orqanları qrupundakı məsələlər ilə neçə təşkilat məşğuldur

• 5
• 3
• 6
• 2
√ 7

102. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları və BMT ilə əlaqədar qeyri-hökumət təşkilatları neçə qrupa bölünür

√ 3
• 5
• 6
• 2



• 4

103. BMT-nin fondları, proqramları və işçi orqanlarına aid deyil

• İnvestisiyaların İnkişafı Fondu (UNCDF).
• BMT-nin ətraf Mühit üzrə Proqramı – YUNEP (UNEP).
• Ümumdünya ərzaq Proqramı – ÜƏP (WFP).
√ Narkotika Vasitələrinə Nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura (İNCB);
• BMT-nin İnkişaf Proqramı – BMTİP (UNDP).

104. BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aid deyil:

√ Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU);
• YUNKTAD/ÜTT-nin Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (İnternational Trade centre UNCTAD/WTO);
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO);
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO).
• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA);

105. İlkin orqanın fəaliyyətin nəyə əsasən yönəlir

√ təşkilatın gələcək orqanlarının prosedur qaydaları layihələrinin işlənməsinə, mənzil-qərargahın yaradılmasına, gündəlikdə duran
məsələlərə aid sənədlərin və tövsiyələrin hazırlanmasına

• təsis sənədinin qəbuluna;
• beynəlxalq müqavilənin bağlanmasına
• beynəlxalq müqavilə və ya yaradılan təşkilatın nizamnaməsinə
• beynəlxalq təşkilatın sturkturunun formalaşdırılmasına

106. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların çoxtərəfli tənzimlənmə sferasına əsasən təsnifi üzrə  qruplarına aid deyil:

√ regional iqtisadi təşkilatlar
• dünya təsərrüfatının tənzimlənməsi sistemində regional iqtisadi təşkilatlar
• sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlar
• beynəlxalq təsərrüfat əlaqələrinin inkişafına yardım edən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və birlikləri
• iqtisadi və sənaye əməkdaşlığını və dünya təsərrüfatının sahələrini tənzimləyən beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

107. Beynəlxalq təşkilatların tətbiq meyarlarına daxil deyil

• üzvlüyün xarakterinə və iştirakçıların hüquqi təbiətinə görə
• iştirakçıların dairəsinə görə
• səlahiyyət dairəsinə görə
• üzvlükdə iştirak şərtlərinə görə
√ orqanın üzv-dövlətlərinin mövqelərinin razılaşdıırlmasına görə

108. Beynəlxalq təşkilatların hüquqi təbiəti nə ilə müəyyən edilir

√ müqavilə əsasına malik ümumi məqsədlərin, prinsiplərin, səlahiyyətlərin və üzv-dövlətlərin maraqlarının mövcudluğu ilə
• təsis sənədlərinin qəbulu ilə
• təşkilatın struktrunun formalaşması ilə
• beynəlxalq əməkdaşlığın forması ilə
• Baş orqanların çağrılması və onların fəaliyyətə başlaması ilə

109. Üstmilli təşkilatların xüsusiyyətlərinə aid deyil:

• beynəlxalq təşkilatın konstitusiyaya görə, dövlətin daxili işinə aid olan məsələlərə qarışmaq hüququ;

• təşkilatın öz qərarları ilə üzv-dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərinin üzərinə öhdəlik qoymaq və onları bu öhdəlikləri yerinə yetirməyə
məcburetmə hüququ

• bu məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə təşkilatın üzv-dövlətlər üçün məcburi olan qaydalar müəyyən etmək və bu qaydaların yerinə
yetirilməsinə nəzarət və məcburetmə mexanizmi yaratmaq səlahiyyəti

√ təşkilatlarda konkret məsələlər istisna olaraq yalnız beynəlxalq təşkilatın ixtiyarına verilməsi

• qaydaların müyəən edilməsi və onlara əməl edilməsi üzrə qeyri-nümayəndəlik orqanlarına, yəni beynəlxalq qulluqçulara geniş
səlahiyyətlərin verilməsi



110. Beynəlxalq tənzimlənmənin əsas istiqamətlərinə daxil deyil:

• iqtisadi və sənaye əməkdaşlığı;
• dünya ticarəti sahəsində əməkdaşlıq;
• investisiyalar sahəsində əməkdaşlıq;
√ qlobal problemlərin öyrənilməsi üzrə əməkdaşlıq
• nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq;

111. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların həm qlobal, həm də regional səviyyələrdə məqsəd və funksiyalarına aid deyil:

• beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ən vacib problemlərinin öyrənilməsi və onlar üzrə tədbirlərin qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi;

√ ayrı-ayrı regionlar çərçivəsində iqtisadi inteqrasiyaya obyektiv meyllə şərtlənən dövlətlərin makroiqtisadi razılaşdırılması və
koordinasiyası.

• texnoloji və iqtisadi tərəqqiyə yardım göstərilməsi üçün özəl kapitala əlavə olaraq vəsaitin ayrılması;
• dünya təsərrüfat əlaqələrinin tənzimlənməsi sahəsində qətnamələrin və tövsiyələrin qəbul edilməsi.
• dövlətlər arasında ticarət maneələrinin aradan qaldırılmasına və geniş əmtəə mübadiləsinin təmin edilməsinə köməklik göstərmək;

112. Beynəlxalq tənzimlənmənin əsas vəzifələrinə aid deyil

• dünya iqtisadiyyatının inkişafında və valyuta-maliyyə sferasında sabitliyin təmin edilməsi;
• ölkələr arasında müxtəlif formalarda iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
• özəl sahibkarlığın inkişafına yardım göstərilməsi
• konkret ölkədə və ya dünya bazarında böhrandan çıxış üçün konkret tədbirlərin qəbul olunması və həyata keçirilməsi;
√ valyutaların sabitliyinin təmin edilməsi

113. NAFTA-ya neçə dövlət daxildir?

• 1
√ 3
• 4
• 5
• 2

114. Afrika Meşə Materialları İstehsalçısı Ölkələrinin Assosiasiyası (OAB)-na daxil deyil?

• Zair
• Konqo
• Keniya
√ Pekin
• Nigeriya

115. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına aid deyil

• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı – BƏT (İLO)
√ BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı – YUNKTAD (UNCTAD)
• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD).
• BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı – YUNESKO (UNESCO).
• BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)

116. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Direktorlar Şurasının heç bir vaxt əldən verə bilməyəcəyi
səlahiyyətləri arasında sayıla bilməz ?

• Yeni üzvlər qəbul etmək və üzvlüyə qəbul şərtlərini müəyyənləşdirmək
√ Nizamnamə dəyişikliyi edilməsinə qərar vermək
• Üzvlərin hansı direktor tərəfindən təmsil ediləcəyini təyin etmək
• Hər hansı bir üzvün üzvlüyünü dayandırmaq
• Kapitalı artırmaq və ya azaltmaq

117. BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupuna aid deyil:



• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik - MAQATE
√ Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı
• Narkotika Vasitələrinə Nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura

118. Hansı təşkilat xüsusi sektor tərəfindən reallaşdırılan layihələrin əlavə maliyyələşdirilməsinə kömək edir?

√ Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• AYİB
• BVF
• ÜTT
• NAFTA

119. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının funksiyalarına aid deyil?

• kənd təsərrüfatına kapital qoyuluşlarına, resurslardan daha rasional istifadəyə yardım;
• kənd və meşə təsərrüfatının bütün sahələrində texniki yardım göstərilməsi;
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə texnologiyaların ötürülməsinə yardım.
√ bütün dünya üzrə beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması;
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatı məhsulunun artırılmasına yardım;

120. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondunun məqsədlərinə aiddir?

√ ərzaq istehsalının artırılmasına yönəlmiş layihə və proqramların maliyyələşdirilməsi;
• üzv-ölkələrin ehtiyac duyduğu poçt xidməti sahəsində texniki yardım göstərilməsində iştirak
• bütün dünya üzrə beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması;
• İqtisadi böhranları aradan qaldırmaq;
• poçt xidmətlərinin səmərəli işini təmin etməklə xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına dəstək;

121. NAFTA-nın lider dövləti :

• Yunanıstan
• Tailand
• Braziliya
• Ingiltərə
√ ABŞ

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

• BVF
• Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı
√ İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
• BYİB
• ÜTT

123. Ticarət və tariflər üzrə Beynəlxalq Sazişin əvəzinə hazırda hansı beynəlxalq təşkilat fəliyyət göstərir?

• BYİB
• BVF
• BMT
• Aİ
√ ÜTT

124.  Bonny Light  hansı OPEK üzv dövlətinə daxildir?

√ Nigeriya



• Liviya
• Küveyt
• Kanada
• Türkiyə

125. . BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı aşağıdakılardan hansıdır?

√ FAO
• UNİDO
• MAQATE
• YUNKTAD
• YUNESKO

126. BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı hansıdır?

• UNİDO
• MAQATE
• OPEK
• YUNKTAD
√ YUNESKO

127. Ümumdünya Poçt İttifaqının funksiyalarına aid deyil?

• poçt xidmətlərinin səmərəli işini təmin etməklə xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına dəstək;
√ bütün dünya üzrə İnternetlə təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması;
• üzv-ölkələrin ehtiyac duyduğu poçt xidməti sahəsində texniki yardım göstərilməsində iştirak
• beynəlxalq poçt xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• üzv-ölkələrin poçt xidmətlərinin rəqabət qabiliyətlərini dəstəkləməklə beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi;

128. Aşağıdakılardan hansı Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatıdır?

• YUNKTAD
√ UNİDO
• MAQATE
• BYİB
• OPEK

129. Avropa Şurası nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1949
• 1885
• 1998
• 2004
• 1919

130. Regional banklara aid deyil?

√ Karib İnvestisiya Fondu;
• Afrika İnkişaf Bankı;
• Mərkəzi Afrika dövlətlərinin İnkişaf Bankı;
• Karib İnkişaf Bankı;
• Avropa İnvestisiya Bankı;

131. Aşağıdakılardan hansı Asiya və Sakit okean dövlətlərinin regional iqtisadi təşkilatlarına aid deyil?

• Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu;
• Cənubi Asiyanın Regional Əməkdaşlıq Assosiasiyası;
• Asiya İnkişaf Bankı.



√ Ərəb Valyuta Fondu;
• Cənubi Sakit Okean Forumu;

132. Beynəlxalq Valyuta Fondu neçə ölkəni birləşdirir?

√ 188
• 101
• 17
• 33
• 200

133. OPEK-in baş iqamətgahı hansı şəhərdədir?

√ Vyana
• Moskva
• Tallin
• Riqa
• London

134. Aşağıdakılardan hansı ÜTT-nin səfilidir?

• MAQATE
• OPEK
√ GATT
• BMT
• YUNKTAD

135. MAQATE :

√ Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
• Neft ixrac edən ölkələr birliyi
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı
• İslam Konfransı Təşkilatı

136. İnkişafa Yardım Komitəsinin funksiyalarına daxil deyil

• üzv-ölkələrə yradım göstərilməsi məsələlərinə və siyasətinə baxmaq
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə təqdim ediləcək lazımi resurs həcmini təmin etmək
• ölkələrə onların dayanıqlı inkişaflarını təmin etmək üçün dəstək vermək
• dünya iqtisadiyyatında iştirak üçün potensial yaratmaq

√ inkişaf etməkdə olan ölkələrə borclar, subsidiyalar və digər maliyyə vəsaitlərinin təqdim edilməsi üzrə üzv-ölkələrin hökumətlərinə
məsləhətlər vermək, onlara texniki yardım göstərmək

137. İəİT çərçivəsində fəaliyyət göstərir

√ Nüvə Enerjisi Agentliyi – NEA (NEA)
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO)
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO)
• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA)
• Beynəlxalq Energetika Agentliyi – BEA (İEA)

138. Nüvə Enerjisi üzrə Avropa Agentliyi adı altında yaradılıb

√ Nüvə Enerjisi Agentliyi – NEA (NEA)
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO)
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO)
• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA)



• Beynəlxalq Energetika Agentliyi – BEA (İEA)

139. Üzvlükdə iştirak şərtlərinə görə beynəlxalq təşkilatlar bölünürlər:

√ açıq və qapalı
• açıq,qapalı,natamam
• məcburi və könüllü
• məcburi və qapalı
• güclu və zəif

140. BMT-nin İnkişaf Proqramı:

√ BMTİP
• İCAO
• İMO
• ÜTT
• BVF

141. Afrika Bankının tərkibində hansı fond fəaliyyət göstərir?

√ Nigeriya İnam fondu
• Burundi inam fondu
• CAR inam dondu
• Seneqal inam fondu
• Konqo inam fondu

142. Afrika İnkişaf Bankının tərkibinə neçə dövlət daxildir?

√ 77
• 68
• 72
• 74
• 66

143. OPEC-in ali orqanı nə hesab edilir

√ Konfrans
• Agentlik
• İqtisadi təşkilat
• Komitə
• Şura

144. OPEC-in məqsədləri:

√ hamısı
• üzv-ölkələrin maraqlarının müdafiəsi üçün daha səmərəli kollektiv və fərdi vasitələrin müəyyən edilməsi
• neft istehsalçısı ölkələri üçün sabit gəlirlərin təmin edilməsi ilə onların maraqlarının qorunması
• istehlakçı ölkələri neftl səmərəli, müntəzəm və rentabelli təchiz etmə
• üzv-ölkələrin neft siyasətlərinin əlaqələndirilməsi və unifikasiyası

145. Neft İxracatçısı Ölkələrinin Təşkilatı (OPEC) harada yaradılıb

• Amterdam
• İstanbul
• Roma
• London
√ Bağdad

146. Mərkəzi Afrika Dövlətlərinin inkişaf bankının əsas məqsədi:



• Üzv ölkələrin iqtisadi və social inkişafına köməklil etmək
• Texniki-iqtisadi hesablamaları maliyyələşdirmək
• Sənaye, kənd təsərrüfatı, energetika, elmi tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsi
√ Sadalananlardan hamısı doğrudur
• Iqtisadi inteqrasiyanın inkişafına dair layihələrin maliyyələşdirilməsi

147. Cənubi Afrika İnkişaf Birliyi neçənci ildə yaranıb?

• 1974
• 1990
• 1975
• 1978
√ 1992

148. Cənubi Afrika İnkişaf Birliyinə hansı dövlət daxil deyil?

• Tanzaniya
• Mozambik
• Zambiya
√ Mərakeş
• CAR

149. Qərbi Afrikanın İqtisadi və Valyuta İttifaqının əsas məqsədi:

• Ümumi tarif dərəcələri tətbiq etməklə ümumi bazaar yaradılmasına yol açmaq
• Milli iqtisadi siyasəti əlaqələndirmək
√ Sadalananlardan hamısı doğrudur
• Heç biri doğru deyil
• Insanların sərbəst hərəkətinə zəmin yaratmaq

150. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə məhsuldar özəl sektor investisiyalarını təşviq etmək və inkişaf etdirmək məqsədilə 1955-ci ildə qurulmuş
Dünya Bankı Qrupuna üzv qurum hansıdır ?

• Beynəlxalq İnkişaf Birliyi Beynəlxalq
• Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyi
• İnvestisiya Anlaşmazlıqlarının Həlli Beynəlxalq Mərkəzi
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
√ Maliyyə Korporasiyası

151. MDB sahələrarası əməkdaşlıq orqanları hansılardır?

√ Dövlətlərarası Bank
• Iqtisadi məhkəmə
• Müdafiə nazirləri şurası
• Sərhəd Qoşunları Komandanlığı şurası
• Parlamentlər arası Assambleya

152. İəİT çərçivəsində bir neçə avtonom təşkilatlara aid deyil:

• Beynəlxalq Energetika Agentliyi – BEA (İEA)
• Təhsil sahəsində Tədqiqatlar və Yeniliklər Mərkəzi – TTYM
• İƏİT-in İnkişaf Mərkəzi
√ Nəqliyyat sahəsində Tədqiqat Mərkəzi
• Nüvə Enerjisi Agentliyi – NEA (NEA)

153. Afrika İqtisadi Komissiyasının əsas məqsədi:

• Dünya ölkələrinin iqtisadi və sosial inkişafına kömək etmək
√ regionda iqtisadi və texniki inkişafa şərait yaradana bilən siyasət işləyib hazırlamaq



• Hərbi problemlər üzrə tədqiqat aparılmasını genişləndirmək
• Sadalananlardan hamısı aiddir
• Dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına köməklik etmək

154. Asiya İnkişaf Bankı neçənci ildə yaradılıb?

√ 1974
• 1968
• 1970
• 1964
• 1972

155. BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı – YUNKTAD (UNCTAD)neçənci ildə yaranıb

• 1983
• 1954
• 1980
• 1963
√ 1964

156. NAFTA regional iqtisadi blokuna hansı ölkə daxil deyil :

• ABŞ
√ Argentina
• Meksika
• sadalananlardan hamısı
• kanada

157. MERKOSUR- iqtisadi inteqrasiya qruplaşmasına daxil deyil:

• Argentina
• Paraqvay
√ Venesuela
• uruqvay
• Braziliya

158. BMT ilə  əlaqəli avtonom təşkilatlar deyil.

• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA).
• YUNKTAD/ÜTT-nin Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (İnternational Trade centre UNCTAD/WTO)
• Ümumdnya Ticarət Təşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO).
√ Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO)

159. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)nın məqsədlərinə daxildir

√ bütün növ telekkomunikasiyaların istifadəsi üçün beynəlxalq əməkdaşlığın dəstəkənməsi və genişləndirilməsi,texniki vasitələrin
inkişafına və onların optimal istismarına dəstək.

• beynəlxalq aeronaviqasiya üçün normalar qəbul olunması
• aeronaviqasiya məsələləri üzrə informasiyanının toplanması
• uçuş qaydalarının hazırlanması
• maliyyə məsələlərini həll edilməsi

160. Ümumdünya ərzaq Proqramı – ÜəP (WFP) neçənci ildə yaranıb

• 1960
√ 1962
• 1978
• 1963
• 1967



161. BMT-nin ətraf Mühit üzrə Proqramı – YUNEP (UNEP) neçənci ildə yaranıb

√ 1972
• 1977
• 1970
• 1960
• 1974

162. BİT- lərin yaranmasının I mərhələsi hansı illəri əhatə edir?

• 1944-1945
√ 1945- 1950
• 1945-1970
• 1944-1970
• 1945-1948

163. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar hansı funksiyaları yerinə yetirir?
1.nəzarət         2.tənzimləyici       3.  dəstəkləyici     4. əməli

• 1;2;3
√ 1;2;4
• 2;3
• 2;3;4
• 1;3

164. Aşağıdakı variantlardan hansında BMT- nin iqtisadi fəaliyyətinin əsas istiqaməti əks olunmayıb?

• bütün ölkələr üçün ümumi olan qlobal iqtisadi problemlərin həlli;
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin təsərrüfat artımına dəstək;
• regional iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli
√ müharibə şəraiti yaratmaq
• müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə malik ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığına dəstək;

165. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının əsas məqsədinə nə aiddir?

√ Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək
verir və gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması məqsədilə səylər göstərir

• Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən
edir və mülki aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru rolunda çıxış edir.

• Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır

• Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım
təqdim edir.

• Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir.

166. Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) əsas məqsədi nədir?

• Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək
verir və gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması məqsədilə səylər göstərir

• Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən
edir və mülki aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru rolunda çıxış edir.

√ Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır

• Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım
təqdim edir.

• Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir.

167. Dünya Bankı qrupunun funksiyaları hansıdır?



• Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək
verir və gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması məqsədilə səylər göstərir

• Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən
edir və mülki aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru rolunda çıxış edir.

• Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır

√ Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım
təqdim edir.

• Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir.

168. 24 oktyabr tarixinin BMT günü adlandırılması nə ilə əlaqələndirilir?

• San- Fransisko konfransının keçirilməsi
• Dumbarton-Oks konfransının keçirilməsi
• Tehran konfransını keçirilməsi
• Heç biri
√ BMT nizamnaməsinin qüvvəyə minməsi

169. BMT- nin yaranmasına əsas səbəb nə idi?

• İEOÖ- lərə uzunmüddətli kreditlərin verilməsi
• Bütün gəlirləri bərabər bölüşdürmək
√ 2- ci Dünya müharibəsindən sonra zəifləmiş və iqtisadiyyatı çökmüş dövlətlərə yardım etmək
• İEÖ- lərə kreditlərin verilməsini təmin etmək
• Vahid dünya bazarını formalaşdırmaq

170. Azərbaycan neçənci ildə BMT- yə üzv olmuşdur?

• 1991
• 1993
• 1994
• 1995
√ 1992

171. BMT –nin  Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə aid deyil?

• ABŞ
• Rusiya
• Çin
• Fransa
√ Almaniya

172. Aşağıdakılardan hansı BMT – nin orqanlarına aid deyil?

• BMT-nin Baş Məclisi
• Təhlükəszilik Şurası
√ Mülki Aviasiya Təşkilatı
• Beynəlxalq Məhkəmə
• İqtisadi və Sosial Şura

173. BMT- nin maliyyələşməsi ən çox hansı ölkələrin payına düşür?

√ ABŞ, Yaponiya, Almaniya
• Meksika,İtaliya, Fransa
• Kanada, Fransa, Çin
• ABŞ, Yaponiya, Kanada
• Çin, İspaniya,Kanada

174. Aşağıdakılardan hansı BMT- nin xüsusi proqramlarına aiddir?



• BMT-nin Qaçqın və Məcburi köçkünlərlə bağlı proqram
• BMT-nin uşqaqlarla bağlı xüsusi proqramı
√ Hamısı
• BMT-nin Təhsil proqram
• BMT-nin Kənd Təsərrüfatı üzrə xüsusi proqramı

175. Aşağıdakılardan hansı BMT- nin ixtisaslaşmış təşkilatlarındandır?

• Dünya Bankı
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• Mülki Aviasiya Təşkilatı
√ Hamısı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu

176. BMT- nin qərargahı hansı ölkədə yerləşir?

• Böyük Britaniya
• Çin
• Yaponiya
• İtaliya
√ ABŞ

177. Aşağıdakı ölkələrdən hansı BMT- nin üzvü deyil?

• Malta
• ABŞ
√ Vatikan
• Azərbaycan
• Kuba

178. Aşağıdakılardan hansı BMT – nin məqsədlərinə aid deyil?

• müхtəlif ölkələrin rаzılаşmаsı üzrə; bu məqsədlərə çаtmаğа yönəldilmiş mərkəzi оrqаnın funksiyаlаrının yеrinə yеtirilməsi
• Bеynəlхаlq iqtisаdi təşkilаtlаr bütün insаnlаrа hеç bir fərq qоymаdаn аzаdlıq, insаn hüquq lаrınа hörmət və оnun gеnişləndirilməsi
• bеynəlхаlq humаnitаr, mədəni, sоsiаl, iqtisаdi хаrаktеrli  prоblеmlərin həllində bеynəlхаlq əməkdаşlığı həyаtа kеçirmək,

• münаqişələrin sülh yоlu ilə tənzimlənməsi və kоllеktiv tədbirlər qəbul     еtməklə bеynəlхаlq sülhün və təhlükəsizliyin qоrunub
sахlаnmаsı;

√ İEÖ- lərə humanitar yardım

179. BMT-nin Nizamnaməsi neçənci ildə qüvvəyə mindi?

• 1945 iyulun 26-sı
• 1945 oktyabrın 30-u
• 1944 iyulun 26-sı
√ 1945 oktyabrın 24-ü
• 1945 oktyabrın 26-sı

180. BMT-nin Nizamnaməsi neçənci ildə imzalandı?

• 1944 iyulun 26-sı
• 1945 iyulun 25-i
• 1944 iyunun 26-sı
• 1945 iyunun 26-sı
√ 1945 iyulun 26-sı

181. Aşağıdakılardan hansı BMT- nin əsas istiqamət üzrə iş proqramına aiddir?

• humanitar məsələlər
√ hamısı



• sülh və təhlükəsizlik
• inkişaf
• iqtisadi və sosial məsələlər

182. BMT- nin neçə ixtisaslaşmış təşkilatı var?

√ 14
• 7
• 24
• 10
• 28

183. Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım
təqdim edir?

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
√ Dünya Bankı Qrupu

184. Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir?

• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
√ Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı

185. Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir?

• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
√ BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

186. əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir?

√ Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

187. Katiblik neçə departament və idarədən ibarətdir ?

• 16
• 10
• 20
• 12
√  14

188. Baş Məclisin, Təhlükəszilik Şurasının və digər orqanların göstərişlərinə uyğun olaraq, təşkilatın əməliyyat və inzibati işini həyata keçirir
?

• heç biri doğru deyil
√ Katiblik



• Beynəlxalq məhkəmə
• Qəyyumluq Şurası
• İqtisadi və Sosial Şura

189. Hər bir qəyyumluq altında olan ərazinin əhalisinin siyasi, iqtisadi, sosial tərəqqisinə və təhsil sahəsində tərəqqisinə aid anket tərtib edir?

• heç biri dogru deyil
• Təhlükəsizlik Şurası
• Beynəlxalq Məhkəmə
√ Qəyyumluq Şurası
• İqtisadi və Sosial Şura

190. Neçənci ildən etibarən bütün qəyyumluq altında olan ərazilər özünüidarəetməyə keçmiş və ya müstəqillik qazanmış, və ya qonşu
müstəqil dövlətlərə birləşmişlər?

• 1995
• 1991
• 1992
• 1993
√ 1994

191. İqtisadi və Sosial Şuranın həll etdiyi iqtisadi və sosial məsələlərə aşağıdakılardan hansı aiddir ?

√ sadalananların hamısı
• maliyyə resurslarının mobilizasiyası və istifadəsi məsələləri
• regional əməkdaşlıq məsələləri
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatlarında dövlət və kooperativ sektorlarının rolu və nisbətinin təhlili
• ərzaq probleminin müxtəlif aspektləri

192. İqtisadi və Sosial Şuranın həll etdiyi iqtisadi və sosial məsələlərə aşağıdakılardan hansı aiddir ?

• demoqrafik problemlər və əhali məntəqələrinin problemləri
• sosial-iqtisadi statistika və onun harmonlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi məsələləri
• ərzaq probleminin müxtəlif aspektləri
• təbii resurslardan rasional istifadə məsələləri
√ sadalananların hamısı

193. İqtisadi və Sosial Şuranın həll etdiyi iqtisadi və sosial məsələlərə aşağıdakılardan hansı aiddir ?

√ sadalananlarn hamısı
• dünyada iqtisadi və sosial vəziyyət, fundamental icmallar və analitik materialların hazırlanması
• ətraf mühitin müdafiəsinin aktual problemləri
• beynəlxalq ticarətin vəziyyəti və inkişafı
• iqtisadi və elmi-texniki sahələrdə inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım proqramları

194. BMT sisteminin insan və maliyyə resurslarının təxminən 70%-i sərəncamındadır?

• Qəyyumluq Şurasının
• Təhlükəsizlik Şurasının
√ İqtisadi və Sosial Şuranın
• Beynəlxalq Məhkəmənin
• heç biri dogru deyil

195. BMT-nin 14 ixtisaslaşmış təsisatının, 10 funksional komissiyasının və regional komissiyanın işini koordinasiya edir, BMT-nin 11 fond
və proqramlarından hesabat alır və BMT sisteminə daxil olan təşkilatlara və üzv dövlətlərə tövsiyələr verir ?

• Təhlükəsizlik Şurası
• heç biri dogru deyil



• Beynəlxalq Məhkəmə
• Qəyyumluq Şurası
√ İqtisadi və Sosial Şura

196. İqtisadi və Sosial Şuranın neçə üzvü hər üç il müddətinə seçilir?

• 10
• 22
√ 18
• 20
• 15

197. İqtisadi və Sosial Şura neçə üzvdən  ibarətdir?

• 50
• 58
• 56
√ 54
• 53

198. Beynəlxalq iqtisadi və sosial problemlərin müzakirəsi və bu sahədə yeridilən siyasətə münasibətdə tövsiyələrin işlənməsi üçün əsas
forum rolunu oynayır?

√ İqtisadi və Sosial Şura
• Beynəlxalq məhkəmə
• heç biri dogru deyil
• Qəyyumluq Şurası
• Təhlükəsizlik Şurası

199. BMT və bu sistemə daxil olan təşkilatların iqtisadi və sosial sahələrdə fəaliyyətini tənzimləyir ?

• Təhlükəsizlik Şurası
• heç biri dogru deyil
• Beynəlxalq məhkəmə
• Qəyyumluq Şurası
√ İqtisadi və Sosial Şura

200. Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı?

• Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya
tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir

• Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına
dəstək verir

• Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

√ Texniki yardım və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, kadrların hazırlanması yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına
dəstək verir

201. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu?

• Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya
tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir

• Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid
məsələlərdə əməkdaşlığın inki.afına dəstək verir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

√ Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur



202. Ümumdünya əqli Mülkiyyəti Təşkilatı?

√ Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid
məsələlərdə əməkdaşlığın inki.afına dəstək verir

• Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya
tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına
dəstək verir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

203. Dünya Bankı Qrupu?

√ Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım
təqdim edir

• Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına,
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir

• Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir

• Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

204. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı?

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına,
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir

√ Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir

• Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

205. BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı?

• Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur

• Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

√ Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına,
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir

206. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı?

• Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

• Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid
məsələlərdə əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir

√ Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir

207. Beynəlxalq əmək Təşkilatı ?



√ Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

• Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid
məsələlərdə əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir

• Texniki yardım və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, kadrların hazırlanması yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına
dəstək verir

208. BMT çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq orqanları sisteminin əsas struktur bölmələri hesab edilir?

• Beynəlxalq Məhkəmə, Qəyyumluq Şurası, Təhlükəsizlik Şurası
• Təhlükəsizlik Şurası, İqtisadi və Sosial Şura, Qəyyumluq Şurası
√ Baş Məclis, İqtisadi və Sosial Şura, Katiblik
• Baş Məclis, Təhlükəsizlik Şurası, Katiblik
• Katiblik, Beynəlxalq Məhkəmə, İqtisadi və Sosial Şura

209. BMT-nin iqtisadi fəaliyyəti özündə hansı əsas istiqaməti əks etdirir ?

• bütün ölkələr üçün ümumi olan qlobal iqtisadi problemlərin həlli
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin təsərrüfat artımına dəstək
• regional iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli
• müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə malik ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığına dəstək
√ sadalananların hamısı

210. Birləşmiş Millətlər?

• həyat səviyyəsinin artırılmasına, əhalinin tam məşğulluğuna, iqtisadi və sosial tərəqqi və inkişaf şəraitinə dəstək verirlər

• iqtisadi, sosial, səhiyyə və yanaşı sahələrdə beynəlxalq problemlərin həllinə; mədəniyyət və təhsil sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığa
dəstək verirlər

• heç biri doğru deyil
√ sadalananların hamısı doğrudur

• irqinə, cinsinə, dilinə və ya dini mənsubiyyətinə fərq qoyulmadan bütün insanların əsas hüquq və azadlıqlarına hamılıqla hörmət
edilməsinə və riayət edilməsinə dəstək verirlər

211. BMT sisteminə daxildir?

√ BMT-nin özü, BMT-nin sülhün dəstəklənməsi üçün həyata keçirdiyi əməliyyatlar, həmçinin Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu
istisna olmaqla ixtisaslaşmış təsisatlar

• Heç biri doğru deyil
• BMT özü
• BMT-nin sülhün dəstəklənməsi üçün həyata keçirdiyi əməliyyatlar
• Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu istisna olmaqla digər ixtisaslaşmış təsisatlar

212. Aşağıdakılardan hansı BMT-nin funksional komitəsidir?

• Əhalinin yerləşdirilməsi və inkişaf üzrə komissiya
• İnsan haqları komissiyası
√ Sadalananların hamısı
• Sosial inkişaf komissiyası
• Statistika komissiyası

213. Aşağıdakılardan hansı BMT-nin daimi komitəsidir?

• Proqramlar və koordinasiya Komitəsi
• Hökumətlərarası təşkilatlrla danışıqlar Komitəsi
• Qeyri-hökumət təşkilatları Komitəsi
• Əhali məntəqələri üzrə komissiya
√ Sadalananların hamısı



214. Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən
edir və mülki aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru rolunda çıxış edir?

√ Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı
• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı

215. Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına,
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir?

• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
√ BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu

216. Ümumdunya Səhiyyə Təşkilatı neçənci ildə fəaliyyətə başlayıb?

• 1958
• 1947
• 1946
√ 1948
• Doğru variant yoxdur

217. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondunun məqsədlərinə aiddir?

• ərzaq istehsalının artırılmasına yönəlmiş layihə və proqramların maliyyələşdirilməsi
• aclıq və yoxsulluğun aradan qaldırılması üşün göstərilən səylərə dəstək, əhalinin daha yoxsul təbəqələrinə yardım göstərilməsi
• Heç biri aid deyil

• Fondun inkişaf etməkdə olan üzv-ölkələrinə ərzaq istehsalının artırılması və qidalanma səviyyəsinin yüksəldilməsində yardım üçün
əlavə vəsaitlərin mobilləşdirilməsi

√ Hamısı aiddir

218. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı –FAO neçənci ildə yaradılıb?

• 1949
• 1946
• doğru variant yoxdur
• 1944
√ 1945

219. BMT-nin ətraf Mühit Üzrə Programı –YUNEP neçənci ildə yaradılıb?

• 1970
• Doğru variant yoxdur
√ 1972
• 1966
• 1973

220. BMT-nin Inkişaf  Proqramı aşağıdakılardan hansıları özündə birləşdirir?

• Ətraf mühit üzrə program və İnvestisiyaların inkişafı fondu
• Hamısı düzdür
• Doğru variant yoxdur
• Ümumdünya ərzaq programı və İnvestisiyaların inkişafı fondu
√ Xüsusi fond və genişləndirilmiş texniki yardım proqramı

221. Beynəlxalq təşkilatların təşkilati strukturunu formalaşdırır?



• beynəlxalq müqavilənin bağlanması
• beynəlxalq təşkilatın hüquqi təbiətinin müəyyən edilməsi
• baş orqanların çağrılması və onların fəaliyyətə başlaması
• beynəlxalq təşkilatın sturkturunun formalaşdırılması
√ beynəlxalq təşkilatların orqanları

222. Beynəlxalq təşkilatın təşkilati strukturunun formalaşdırılması nə ilə başa çatır?

• beynəlxalq müqavilənin bağlanması
• beynəlxalq təşkilatın sturkturunun formalaşdırılması
• beynəlxalq təşkilatların orqanlarının yaradılması
• beynəlxalq təşkilatın hüquqi təbiətinin müəyyən edilməsi
√ baş orqanların çağrılması və onların fəaliyyətə başlaması

223. Təsis sənədinin adı aşağıdakı kimi ola bilər?

• qətnamə
• status
• protokol
√ nizamnamə
• auksion

224. Dövlətlərarası təşkilatın yaradılmasının ən çox yayılmış üsulu hansıdır?

• doğru cavab yoxdur
• beynəlxalq təşkilatın hüquqi təbiətinin müəyyən edilməsi
• baş orqanların çağrılması və onların fəaliyyətə başlaması
• beynəlxalq təşkilatın sturkturunun formalaşdırılması
√ beynəlxalq müqavilənin bağlanması

225. Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatın yaradılma mərhələlərinə aiddir?

• təsis sənədinin qəbulu
• baş orqanın üzvlərinin seçilməsi
• baş orqanın çağrılması
• təşkilatın strukturunun formalaşdırılması
√ hamısı aiddir

226. Beynəlxalq təşkilatların neçəsi hökümətlərarası təşkilatlardır?

√ 300-dən çoxu
• 200-ə qədəri
• Doğru variant yoxdur
• 700-ə yaxın
• 500-dən çoxu

227. Beynəlxalq təşkilatlar sistemində neçə təşkilat mövcuddur?

• 2500-ə qədər
• Doğru variant yoxdur
√ 4000-dən çox
• 3000-dən az
• 5000-dən çox

228. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların siyasi-təşkilati normalarına aiddir:

• nizamnamə
√ hamısı aiddir
• qərarların qəbul edilməsi qaydası



• üzvlük
• prosedur

229. YUNKTAD-ın əsas vəzifələrinə aid deyil:

• beynəlxalq ticarətin inkişafına dəstək
√ regional iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli
• BMT sisteminin iqtisadi inkişaf sahəsində digər təşkilatlarının fəaliyyətinin koordinasiyasında iştirak
• müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində tövsiyələrin verilməsi
• dövlətlər arasında bərabərhüquqlu əməkdaşlığın təmin edilməsi

230. BMT-də hər bir dövlətin üzvlük haqqı necə müəyyən edilir:

• əhalisinin sayına görə
• ərazisinin sahəsinə görə
√ dünya iqtisadiyyatında malik olduğu yerə görə
• hərbi gücünə görə
• iqtisadi gücünə görə

231. BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təsisatlarına aiddir:

• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST)
√ Hamısı aiddir
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT)
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
• BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı

232. BMT-nin funksional komissiyalarına aiddir:

• Sosial inkişaf komissiyası
• İnsan haqları komissiyası
• Statistika komissiyası
√ hamısı aiddir
• Əhalinin yerləşdirilməsi və inkişaf üzrə komissiya

233. İqtisadi və Sosial Şuranın sessiyaları müvafiq olaraq hansı şəhərlərdə keçirilir:

√ Nyu-York, Cenevrə
• London, Cenevrə
• Madrid, Strazburq
• Berlin, Çikaqo
• Paris, London

234. Təhlükəsizlik Şurasının ümumi funksiyalarına aiddir:

• BMT-nin yeni üzvlərinin qəbulu
• baş katibin namizədliyi üzrə tövsiyələr verir
√ Hamısı aiddir
• üzvü olmayan dövlətlərin Beynəlxalq Məhkəmənin Statusunda iştirakı şərtlərini müəyyən edir
• strateji ərazilərin idarəedilməsinə nəzarəti həyata keçirir

235. Təhlükəsizlik Şurasının neçə üzvü var:

√ on beş
• on üç
• səkkiz
• beş
• on altı

236. Baş Məclisin qərar qəbul etdiyi məsələlərə aiddir:



• Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlərinin seçilməsi
√ Hamısı aiddir
• BMT-yə yeni üzvlərin qəbul olunması
• Qəyyumluq Şurasının üzvlərinin seçilməsi
• İqtisadi və Sosial Şuranın üzvlərinin seçilməsi

237. Ilkin mərhələdə əməkdaşlığın əsas sahələrinə aiddir:     1. rabitə    2. nəqliyyat     3. müstəmləkələrlə münasibətlər     4. səhiyyə     5. elm
və mədəniyyət

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

238. İlk beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar nə vaxt yaradılmışdır:

√ XIX əsrin sonlarında
• XX əsrin 30-cu illərində
• XX əsrin ortalarında
• XX əsrin əvvəlində
• XX əsrin ortalarında

239. Şimali  Amerika  Azad  Ticarət  Zonası (NAFTA)-ya  neçə  dövlət  daxildir?

• 7
• 17
• 34
• 15
√ 3

240. Şimali  Amerika  Azad  Ticarət  Zonası  (NAFTA)-nın  ilk  təməli  neçənci  ildə   qpyulub?

• 2010
√ 1965
• 1994
• 1947
• 1989

241. BMT-nin  yaradılması  barədə  nizamnamə  təsdiq  edilib:

• 24 sentyabr 1946
√ 24 oktyabr 1945
• 26  iyun 1945
• Heç biri
• 23  avqust 1945

242. BMT-nin  iqtisadi  və  sosial  şurası  nə  vaxt  yaradılıb  və  neçə  üzvü  var?

• 1947, 27
√ 1946, 54
• 1945 ,54
• Heç  biri
• 1986, 168

243. İqtisadi  inkişaf  və  əməkdaşlıq  təşkilatının  iqamətgahı  harada  yerləşir?

√ Paris
• London



• Heç  biri
• Cenevrə
• Roma

244. Beynəlxalq  Energetika  Agentliyi  nə  vaxt  yaradılıb?

• 1982
• 1961
√ 1974
• 1958
• 1947

245. ATES  nə  deməkdir?

√ Sakit  Okean  İqtisadi  əməkdaşlığı
• Cənubi-Şərqi  Asiya  dövlətləri  birliyi
• Məhsuldarlıq  məsələsi  üzrə  Asiya  təşkilatı
• Cənubi-Şərqi  Asiya  dövlətləri birliyi
• Heç  biri

246. OPEC  neçə  ölkəni  birləşdirir?

√ 12
• 10
• 14
• 16
• 8

247. Beynəlxalq  əmək  TəŞkilatının  iqamətgahı  haradadır?

√ Cenevrə
• Paris
• Heç  biri
• London
• Roma

248. FAO-nun  fəaliyyəti  əsasən  aşağıdakı  mənbələr  hesabına  maliyyələşdirilmir?

• İnkişaf  proqramının  yardımı
√ Hər  il  yeni  layihə  əsasında  ayrılan  maliyyə
• Üzv  olan  dövlətlərin  üzvlük  haqqı
• Üzv  olan  dövlətlərin  trast  fondu
• Ümumdünya  Bankının  ayırmaları

249.

Avropa  İqtisadi  məkanı  aşağıdakılardan  hansıların  qərarı  nəzərə  alınaraq   yaradılıb?
1)Avropa  Azad  Ticarət  Birliyi
2)Avropa  Mülki  Avisasiya  Konfransı
3)Avropa  Nəqliyyat  Nazirlərinin  Konfransı
4)Avropa  İttifaqı

√ 1,4
• 1 ,2
• 1 ,3
• 2,4
• 2, 3

250. İ.ə. və İ.T.-in əsas məqsədlərinə daxil olmuyanı seçin :

• Hamısı aiddir
• Daha effektli əlaqələndirmə metodları işləyib hazırlamaq
• Üzv olan ölkələrdə daha sabit , yüksək iqtisadi artıma nail olmaq



√ İnkişaf etmiş ölkələrə köməklik göstərilməsində fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsini həyata keçirmək
• Ayrı-ayrı ölkələrin sabit iqtisadi və sosial inkişafına köməklik etmək

251. İnvestisiya Təminatı üzrə Beynəlxalq Agentlik hansı halda təminatı öz üzərinə götürmür ?

√ Təbii fəlakətlərin törətdiyi ziyanlar
• Yerli ölkə tərəfindən müqavilənin pozulması
• Mülkiyyətin zəbt edilməsi halları
• Yerli valyutanın dönərli olmaması halları
• Yerli ixtişaşlar üzündən dəyən ziyan

252. İ.T.B.A. :

• İran,Türkiyə,Bolqarıstan,Azərbaycan birliyidir
• Regional təşkilatdır
√ Dünya bankının filialıdır
• B.M.T. sisteminə daxil olmuyan şəxsi agentlikdir
• İqtisadi Tənzimləmə üzrə Bank Agentliyi

253. B.M.K.-nın maliyyə vəsaitlərinin formalaşmasına aid deyil :

• Xidmət haqları
• B.Y.İ.B.-nın maliyyə krediti
√ T.M.K.-lardan alınan vergi
• Səhm satışından olan gəlirlər
• B.Y.İ.B.-nın maliyyə yardımı

254. B.M.K.-nın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aid deyil :

• Ətraf  mühitin mühafizəsinin inkişafı üçün xüsusi maliyyə vəsaitlərinin cəlb olunmasına köməklik etmək
• Üzv olan ölkələrin vergiqoyma sistemində B.Y.İ.B. ilə əməkdaşlıq edir
• İqtisadi inkişafın və iqtisadi siyasətin hazırlanması
√ Üzv olan ölkələrdə xüsusi sahibkarlığı dövlət sahibkarlığı ilə əvəz etmək
• Hamısı aiddir

255. Aşağıdakılardan hansı B.İ.B.-in kredit verdiyi ölkələrdə əsas cəhətlərdən deyil ?

• Ölkənin əsas siyasəti iqtisadi inkişafa istiqamətlənməlidir
• Ölkədə iqtisadi , maliyyə və siyasi sabitlik olduqdauzunmüddətli kredit verilir
√ Ölkə bazar iqtisadiyyatına keçiddədirsə ona kredit verilir
• Ölkədə adam başı gəlirin həcmi 1305 $-dan aşağı olmalıdır
• Ölkəyə kredit verilirsə onun tədiyyə balansının vəziyyəti aşağı olmalıdır

256. B.Y.İ.B.-nin fəaliyyətinə daxil deyil :

• Üzv olan ölkələrə kredit vermək
• İnformasiya mübadiləsi üzrə köməklik
• İnformasiya mübadiləsi üzrə xidmətlər
√ Xüsusi xarici kapital qoyuluşunu yerli dövlət kapitalı ilə əvəz etmək
• İqtisadi siyasət məsələləri üzrə təkliflər hazırlamaq

257. Ümumdünya Bankı qrupuna hansı institut daxil deyil ?

• B.İ.B
√ B.İ.M.
• B.Y.İ.B.
• B.M.K.
• İ.T.B.A.

258. B.V.F.-in əsas məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil ?



√ Üzv olan ölkələrə xarici valyuta şəklində borc və kredit verilməsini yerli valyutalar ilə dəyişdirilməsinin təmin edilməsi
• Üzv olan ölkələrin valyuta siyasətlərini əlaqələndirmək və yaxşılaşdırmaq
• Üzv olan ölkələr arasında çoxtərəfli ödəniş sisteminin təmin edilməsi
• Üzv olan ölkələrdə maliyyə və valyuta məsələlərində məsləhət , yardım edilməsi
• Beynəlxalq valyuta münasibətlərində davranış kodeksinə riayət edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi

259. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı maliyyələşmə prosesini hansı miqyasda aparır?

• Yalnız Avropa miqyasında
• İ.E.Ö. miqyasında
• İ.E.O.Ö. miqyasında
√ Qlobal və regional miqyasda
• Yalnız Qlobal miqyasda

260. OPEK neçənci ildə yaradılıb və bura hansı regionların neftçıxaran ölkələri üzvdür ?

• 1965, Avropa, Şərq ölkələri, PSÖ
√ 1960, Asiya, Afrika, Latın Amerikası
• 1956, QərbiAvropa, Şimal-qərbiAfrika
• Düzgün cavab yoxdur
• 1951, Şərqi Asiya, Cənubi Afrika

261. Ticarət və inkişaf konfransının sessiyaları neçə ildən bir keçirilir və indiyə qədər neçəsi baş tutub ?

• 4 ildən, 6
√ 4 ildən, 11
• 5 ildən, 15
• 4 ildən, 17
• 5 ildən, 9

262. BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransı neçənci ildə yaradılıb və hansı sayda üzvü var ?

√ 1964-cü, 191
• 1972-ci, 174
• 1958-ci, 164
• 1969-cu, 179
• 1954-cü, 182

263.  Dünya iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsi  dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• Amerika Birləşmiş Ştatları
• Xüsusi sahibkarlar
√ Beynəlxalq şirkətlər
• Milli kompaniyalar
• Almaniya Federativ Respublikası

264. II Dünya müharibəsindən sonra Avropanın inkişafına daha çox yardım edən dövlət:

• SSRİ
√ ABŞ
• Kanada
• Çin
• Avstraliya



265.

Düzgün variantı seçin.
1) dünyanın ən nüfuzlu hərbi siyasi təşkilatı

2) ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilat

3) Regional təşkilat
a) ASEAN
b) NATO
c) BMT

• 1-a, 2-b, 3-c
• 1-c, 2-b, 3-a
• 1-a, 2-c, 3-b
√ 1-b, 2-c, 3-a
• 1-b, 2-a, 3-c

266. İEOÖ sırasından ayrılan yeni qruplaşmanı gostərin:

• Avropa İttifaqı ölkələri
√ Yeni sənaye ölkələri
• Cənub ölkələri
• Şimalbirliyi
• Böyük Yeddilik

267. ÜTT-nin fəaliyyət sahələrinə aid olmayanı göstərin:

• ticarət üzrə çoxtərəfli danışıqlar
• üzv olan ölkələrin ticarət siyasətinə nəzarət
• üzvlər arasında ticarət münaqişələrinin tənzimi
√ Heç biri
• təşkilatın hüququ əsaslarlı üzərində nəzarət

268. ÜTT( ümumdünya ticarət təşkilatı) Baş razılaşmanın hüquqi əsası kimi neçənci ildən fəaliyyət göstərir ?

• 1993-cü ilin ortalarından
√ 1995-ci ilin yanvarından
• 1996-cı ilin sonlarından
• Düzgün cavab yoxdur
• 1994-cü ilin sentyabrından

269. Ümumdunya ticarət təşkilatının (ÜTT) yaradılması barədə akt nə vaxt və harada təsdiq edilmişdir ?

• 1993-cü il, Londonda
• 1995-ci il, Berlində
• 1994-cü il Cenevrədə
• 1997-ci il, Torkidə
√ 1994-cü il, Mərakeşdə

270. BMTİP hansı problemlərin həllinə daha çox önəm verir ?

• Informasiya və Kommunikasiyaya
• İnsan hüquqlarının təşviqinə
• Yoxsulluğun azaldılmasına
√ hamısına
• Ətraf mühitin mühafizəsinə

271. BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) neçə uzvü var ?

• 53
√ 48
• 41
• 26



• 34

272. Avropa İqtisadi Komissiyasına neçə Avropa və digər region ölkəsi aiddir ?

√ 30 Avropa ölkəsi, ABŞ, Kanada
• 19 Avropa ölkəsi , Abş, Meksika
• 40-dan artıq Avropa ölkəsi, Kanada
• Düzgün cavab yoxdur
• 25 Şərqi , 7 qərbi, Meksika, Avstraliya

273. Aşağıdakılardan hansı maliyyə təşkilatı deyil ?

• İB
• BİB
• BMK
√ heç biri
• BVF

274. ətraf mühit proqramı hansıdı və neçənci ildən fəaliyyətdədir ?

• YUNESCO- 1969
• BMK- 1957
√ YUNEP-1972
• YUNİDO- 1978
• FAO- 1953

275. Baş məclisdə iqtisadi məsələlərlə hansı qurumlar məşğul olur ?

√ İnvestisiya üzrə komitə
• inzibati və büdcə məsələləri üzrə
• Beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə
• Düzgün variant yoxdur
• Sosial, humanitar, mədəni məsələlər üzrə

276. Hansı Baş məclisdə olan əsas komitələrdən deyil ?

• beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə
• inzibati və büdcə işləri
√ ictimai və özəlləşdirmə uzrə
• hüquq məsələlərinə dair
• iqtisadi və maliyyə məsələləri üzrə

277. BMT sisteminin iqtisadi funksiyaları aid deyil ?

• Ətraf mühitin qorunması
√ Siyasi sahədə hüquq normalarına riayət olunması
• Fövqəladə hallarda humanitar yardım göstərilməsi
• Zəif inkişaf edən dövlətlərə iqtisadi yardım
• Müasir dövrün qlobal iqtisadi problemləri

278. Aşağıdakılardan hansı BİM-in tənzimlənməsində boyük rolu olan ixtisaslaşdırılmış qurumlardan deyil?

√ Atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik (MAGATE)
• İqtisadi sosial şura
• Ümumdunya intelektual mülkiyyəti təşkilatı
• hamısı aiddir
• BMT-nin sənayenin inkişafı üzrə agentliyi

279. BİM-in tənzimlənməsində boyük rolu olan ixtisaslaşdırılmış qurumlar:



• İqtisadi və sosial şura
• Beynəlxalq valyuta fondu
• BMT-nin ərzaq və k/t üzrə təşkilatı
√ hamısı aiddir
• Beynəlxalq inkişaf birliyi

280. BMT-nin nizamnaməsində əsas orqanlar sırasına aiddir :

• Hüquqi-ictimai şura
• Parlament şurası
√ Baş Assambleyası, Təhlükəsizlik şurası
• hamısı
• MAGATE

281. BMT-nin prinsiplərinə aid deyil

• Öz üzvlərinin müstəqil bərabərliyi
• Öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi
• Beynəlxalq münaqişələrin sülh yolu ilə həlli
• Başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq
√ hamısı aiddir

282. BMT-nin vəzifələrinə aid deyil :

√ Şərqlə qərb arasında əməkdaşlığın artırılması
• Dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinin yaradılması
• İqtisadi, sosial, mədəni, humanitar digər sahələrdə problemlərin həlli
• Dövlətlərin müəyyən məqsəd əsasında qüvvələrini birləşdirilməsi
• Kollektiv tədbirlərin sülh yolu ilə həlli

283. Regional əsasda ticarətin liberallaşması genişlənmişdir :

• 1950ci illərin axırları
• 1962-ci ildən etibarən
• 1945ci ildən
• Düzgün variant yoxdur
√ 1940-cı illərdən başlayaraq

284.  Yeddilər qrupu  na daxil olmayan ölkəni seçin :

√ İspaniya
• Fransa
• İtaliya
• Kanada
• Rusiya

285. BİT-lərin qarıya qoyduğu vəzifılər nəyə görə effektli yerinı yetirilə bilmirdi ?

• dövlətlərin inkişaf səviyyəsinə görə
• dar çərçivədə ixtisaslaşma
√ hamısı
• heç biri
• maliyyə və maddi çətinliklər

286. BMT hansı ildə yaradılmışdır və təsisçi dovlətlərin sayı nə qədər idi?

• 1950-ci il, 50 dövlət
• 1940-cı il, 40 dövlət
√ 1945-ci il, 50 dövlət
• 1945-ci il , 45 dövlət



• 1940-cı il 45 dövlət

287. Hazırda dünya miqyasında beynəlxalq təşkilatlarım sayi nə qədərdir?

• 2500
• 4000
• 2795
• 3500
√ 5000-dən artıq

288.

Avropa Birliyinin Strukturuna Aiddir?
1. Hesablama Palatasi
2. Avropa Mərkəzi Bankı
3. İqtisadi və sosial Komitə

• 1,3
• yalnız 3
√ 1,2,3
• 1,2
• 2,3

289. Avropa Valyuta Birliyi ( AVROZONA) aid olan ölkələr?
1. Finlandiya     2. Portuqaliya    3.İspaniya

• 2,3
• 1,3
• yalnız 2
• 1,2
√ 1,2,3

290. Avropa Valyuta Birliyi ( AVROZONA) aid olan ölkələr?
1. Belçika    2. İrlandiya    3. İtaliya

• 1,3
• yalnız 1
• 2,3
√ 1,2,3
• 1,2

291.

Vahid kənd Təsərrüfatı Siyasətinin fundemental prinsiplərinə aiddir?
1. Bazarın Vahidliyi
2. Maliyyə həmrəyliyi
3. Birlik ölkələrində istehsal edilən əmtəələr münasibətdə imtiyazlar.

√ 1,2,3
• 1,3
• 1,2
• yalnız 1
• 2,3

292. Malenaziya Qrupu (MSG) üzv ölkələr?
1. Fici    2. Vanuatu    3. Solomon adları

• 1,3
• yalnız 1
√ 1,2,3
• 2,3
• 1,2

293. ASEAN ölkələrinin Azad ticarət haqqında sazişi üzv ölkələr?
1. Bruney    2. Laos    3. Tailand



√ 1,2,3
• 1,3
• 1,2
• yalnız 1
• 2,3

294. And Ümümu Bazarı(CAN) üzv ölkələr?
1. Kolumbiya     2. Ekvador     3. Venesuela

√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• yalnız 2
• 2,3

295.

MDB-yə üzv ölkələr?
1. Qirğizistan
2. Moldova
3. Tacikistan

√ 1,2,3
• 1,3
• 1,2
• yalnız 3
• 2,3

296. Avropa İqtisadi Birliyinə aid olan ölkələr?
1.İsveç    2. Litva    3. Polşa

√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• yalnız 2
• 2,3

297. Avropa İqtisadi Birliyiə aid olan ölkələr?
1. İspaniya    2. Lüksemburq     3. Yunanıstan

√ 1,2,3
• 1,3
• 1,2
• yalnız 1
• 2,3

298. FAO üzv ölkələrin sayı neçədir?

√ 174
• 220
• 200
• 210
• 145

299.

Beynəlxalq tənzinlənmə aşağidakı əsas istiqamətlər üzrə həyata keçirilir.
1. iqtisadi və sənaye əməkdaşlığı
2. nəqliyyat sahəsində əməkdaşliq
3. valyuta- maliyyə sferasında əməkdaşliq

√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3
• yalnız 3
• 1,2



300. BMT-nin Atom Enerjisi ezrə Beynəlxalq Agentliyi?

√ MAQATE
• YUNİDO
• FAO
• LAKİK
• AİK

301. Aşagida göstəriləın hansı ASEANa aid deyil?

√ ÇXR
• Sinqapur
• Malaziya
• Tailand
• İndoneziya

302. BMT-nin Ali orqanlarına aid deyil?

√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Qəyyumluq Şurası
• Beynəlxalq Məhkəmə
• Baş Məclis
• Təhlükəsizlik Şurası

303. Beynəlxalq Valyuta Fondunun təsnifatına görə inkişaf etmış ölkələr sirasına aid deyil?

• ABŞ
• Meksika
• Fransa
√ İsveç
• Kanada

304.  Millətlər Liqası  neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1919
• 1939
• 1949
• 1958
• 1929

305. ərəb Məğrib Birliyi Ölkələri Üzv Ölkələr?
1. Liviya    2. Merakeş    3. Tunis

• 1,2
√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3
• yalnız 3

306. Cənubi Şərqi Asiya ölkələrinin Assosiasiyası üzv ölkələr( ASEAN) üzv ölkələr?
1. Bruney     2. Kamboca   3. Tailand   4.  Sinqapur

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



307. MDB üzv ölkələr?
1. Makedoniya    2. Belarus   3. Rusiya   4. Azərbaycan

√ 2,3,4
• 2,3
• 1,3
• 3,4
• 1,2,3,4

308. Cənubi konusun Ümumi Bazarı ( MERCORUS) üzv ölkələr?1. Argentina    2, Paraqvay    3. Uruqvay

√ 1,2,3
• 1,3
• 2,3
• yalniz 2
• 1,2

309. Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyasi (LAİA) üzv ölkələr?
1. Çili     2. Ekvador    3. Peru

√ 1,2,3
• 1,3
• 1,2
• yalnız 1
• 2,3

310. Avrasiya İqtisadi Birliyi (EAEC) üzv ölkələri?
1. Belarus     2. Qazaxıstan    3. Rusiya    4. Litva

√ 1,2,3
• 2,3
• 3,4
• 2,3,4
• 1,2,3,4

311.  ərəb  Ümumi Bazarı  gömrük birliyi dövlətləri?

√ İordaniya
• Oman
• BƏƏ
• Livan
• Küveyt

312. İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) üzv ölkələr?
1. Azərbaycan   2. Türkiyə   3. Pakistan   4, Sinqapur

• 2,3,4
• 1,3
• 1,2,4
√ 1,2,3
• 1,2

313. Şərqi Afrika Koooperisiyasının (EAC) üzv ölkələr?
1. Keniya    2.Tanzaniya    3. Uqanda

• 2,3
• 1,3
√ 1,2,3
• 1,2
• yalnız 3



314. Şimali Amerika Azad Ticarət zonası (NAFTA) üzv ölkələr
1.ABŞ   2. Kanada   3. Meksika

• 2,3
• yalnız 1
• yalnzı 3
• 1,3
√ 1,2,3

315. Mərkəzi Avropa Azad Ticarət Zonası (CEFTA) üzv ölkələr?
1. Avstriya   2. Polşa   3. Çexiya   4. Sloveniya

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

316. Baltika Azad Ticarət Zonasına aid olan ölkə?

√ Estoniya
• hamısı
• Makedoniya
• Finlandiya
• Rusiya

317. Avropa Azad Ticarət Assoisasiyası (EFTA) aid olan ölkələri?
1.İslandiya   2. Norveç    3. Belçika  4. İsveçrə

√ 1,2,4
• 1,2
• 2,3
• 2,3,4
• 1,2,3

318.

 Bütün Amerika üçün Müəssisə  Təşəbüsü teşkilatı aid olan ölkələr
1.ABŞ
2. Kanada
3. Meksika

√ 1,3
• 2,3
• yalnız 1
• yalnız 2
• 1,2,3

319.

OPEC-ə üzvdür.
1. Venesuela
2. Çili
3. Liviya
4. Rusiya

√ 1,3
• 2,3
• 1,2
• yalnız 1
• 2,4

320.

Göstərilən hansı ərəb Neft İxracatçıları ölkələrinin təşkilatına aidiir?
1. Misir
2. İraq
3. Yəmən
4. Suriya



√ 1.2
• 1,3
• 2,3
• 3,4
• 1.4

321.

Göstərilən hansı ölkələr OPEC-in üzvüdür?
1. əlcəzair
2. Azərbaycan
3. Bəə
4. İran

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

322.

Dünya əmtəə bazarlarının tənzimləməsi üzrə hökumətlərarası təşkilatlara aiddir?
1. Beynəlxalq Təşkilatlar
2. Beynəlxalq Təşkilatlar
3. Beynəlxalq Tədqiqat Qrupları
4. Beynəlxalq Məşvərətçi Komitələr

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

323. Avropa Təhlükəsizlik və əməkdaşliq Təşkilatı (ATəT) neçənci ildə yaradılıb?

√ 1975
• 1971
• 1970
• 1974
• 1973

324. Avropa Şurasının neçə üzvü var?

√ 47
• 46
• 44
• 49
• 45

325. Avropa Şurası neçənci ildə yaradılıb?

√ 1949
• 1963
• 1972
• 1947
• 1958

326. BMT-nin Atom Enerjisi ezrə Beynəlxalq Agentliyi?

√ MAQATE
• YUNİDO
• FAO
• LAKİK
• AİK



327. Beynəlxalq Telekomunikasiya İttifaqı neçəni ildə yaradılıb?

√ 1994
• 1996
• 1997
• 1998
• 1945

328. WMO təşkilatı neçənci ildə hansı səbəbələ yaradılıb?

√ 1950. Meteroloji tedqiqatlar sahəsində əməkdaşlıq yardım məqsədi
• 1963 Təhsilə yardım məqsədilə
• 1972 Turizm sektoruna yardım məqsədilə
• Doğru cavab yoxdur
• 1951 Səhiyyəyə yardım məqsədilə

329. Beynəlxalq əmək Təşkilatı neçənci ildən BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı statusuna malikdir?

√ 1946
• 1948
• 1949
• 1953
• 1974

330. WFP-nın əsas rolu?

√ adambaşına gəlirin səviyyəsi aşağı olan və ərzaq resurlarında kəskin çatişmazlıq hiss edilən ğlkələrə yardım etmək
• Beynəlxalq müqavilə imzalamaq
• Səhiyyə sisteminə yardım etmək
• Doğru cavab yoxdur
• maliyyə yardımı etmək

331.
Beynəlxalq Təşkilatlar hansı qruplara bölünür?1.BMT sisteminə daxil olan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
2. BMT sisteminə daxil olmayan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
3. Regional təşkilatlar

√ 1,2,3
• 1,3
• 2,3
• yalnız 3
• 1,2

332.
Göstərilən qaydalardan hansıları Beynəlxalq hökumetıərarası təşkilatın yaradilma qaydalarına aiddir?1. təsis sənədinin qəbulu
2. təşkilatınin strukturunun formalaşdırılması
3. baş orqan çağırılması

√ 1,2,3
• 1,3
• 1,2
• Yalnız 3
• 2,3

333.

Beynəlxalq tənzinlənmə aşağidakı əsas istiqamətlər üzrə həyata keçirilir.
1. iqtisadi və sənaye əməkdaşlığı
2. nəqliyyat sahəsində əməkdaşliq
3. valyuta- maliyyə sferasında əməkdaşliq

√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3
• yalnız 3
• 1,2



334.

Müasir Mərhələrdə beynəlxalq tənzimləməsinin əsas vəzifələri?
1. özəl sahibkarliğin inkişafı yardım göstərmək
2. ölkələr arasında müxtəlif formalarda iqtisadi əməkdaşlıq inkişaf
3. dünya iqtisadiyyatının inkişafı və valyuta maliyyə sferasında sabitliyinin təmin edilməsi.

√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3
• Yalnız 1
• 1,2

335. BMT-nin ətraf Mühit üzrə proqramı nəcə adlanır?

• YUNİDO
• FAO
√ YUNEP
• YUNESCO
• AİK

336.

 Minillik Bəyannamə nin məqsədlərinə aidiir?
1. Ümumi ibtidai təhsilə nail olmaq
2. gender bərabərliyini təmin etmək
3. Uşaq ölümü hallarını azaltmaq
4. Ana sağlamlığının yaxşılaşdırmaq

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

337. BMT-nin Təhsil Elm və Mədəniyyət Məsələləri təşkilatı necə adlanır?

√ YUNESKO
• UNİCEF
• FAO
• YUNİDO
• İSESKO

338. Latın Amerikası və Karib hövzəsi İqtisadi Komissiyası (LAKİK) nə zaman yaradılıb?

√ 1948
• 1947
• 1946
• 1958
• 1949

339. Afrika İqtisadi Komissiyası (AFİK) neçənci ildə yaradılıb?

√ 1958
• 1957
• 1956
• 1961
• 1959

340. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərüffatı Təşkilatı nə zaman yaradılmışdır?

√ 1945
• 1947
• 1948
• 1951



• 1946

341.

BMT-nin əsas orqanları?
1.Baş Məclis
2. Təhlükəsizlik Şurası
3. Dünya Bankı
4. Qəyyumluq Şurası

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

342. BMT-nin neçə üzvü var?

√ 191
• 190
• 205
• 210
• 200

343. BMT günü?

√ 24 oktyabr
• 3 iyun
• 12 aprel
• 11 fevral
• 30 oktyabr

344. BMT TŞ-nın neçə daimi üzvü var?

√ 5
• 7
• 15
• 27
• 10

345. Avropa Kömür və Polad Birliyi (AKPB) yaradılması haqqında Paris müqaviləsi imzalandı?

√ 1951-ci ilin aprelində
• 1929-cu ilin aprelində
• 1923-ci ilin mayında
• 1921-ci ilin noyabrında
• 1950-ci ilin mayında

346. Avropa Kömür və Polad Birliyinin tərkibinə neçə dövlət daxildir?

• 5
• 10
• 3
√ 6
• 7

347. Avropa Kömür və Polad Birliyinin yaradılması məqsədi nədir?

• üzv olan ölkələrin iqtisadi inkişafının daha da yaxşılaşdırılması
• üzv olan ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi
• üzv olan ölkələr arasında ticarət birliyinin yaradılması
• üzv olan ölkələrin qarşılıqlı fəaliyyətinin dərinlik dərəcəsinin genişlənməsi
√ üzv olan ölkələrin ümumi kömür və polad bazarının yaradılması



348. Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (EFTA) yaradılıb?

√ 1960-ci il mayında
• 1923-ci ilin mayında
• 1956-cı ilin oktyabrında
• 1951-ci ilin aprelində
• 1929-cu ilin aprelində

349. Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (EFTA) neçə dövlət tərəfindən formalaşdırılıb?

• 6
• 10
• 4
√ 7
• 5

350. Vahid Kənd Təsərrüfatı Siyasətinin (VKTS) fundamental prinsiplərinə aiddir:

• Birlik ölkələrində ticart münasibətlərinin yaxşılaşdırılması
√ Birlik ölkələrində istehsal edilən əmtəələrlə münasibətdə imtiyazlar
• Birlik ölkələrinin hövqəladə hallarda bir-birlərinin daxili siyasətinə müdaxiləsi
• Birlik ölkələrində mövcud olacaq ərzaq problemlərini minimuma çatdırmaq
• Birlik ölkələrində iqtisadi münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsi

351. Vahid Kənd Təsərrüfatı Siyasətinin (VKTS) fundamental prinsiplərinə aiddir:

• İqtisadi birlik
• Məhsulların eynicinsliyi
• Ölkələrin siyasi birliyi
• Ölkələrin iqtisadi azadlığı
√ Maliyyə həmrəyliyi

352. mikrosəviyyədə baş verən inteqrasiyanın makrosəviyyəyə çatması nə zaman baş verir?

• əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi xarakterli amillərin təsiri altında
• əhəmiyyətli dərəcədə hüquqi xarakterli amillərin təsiri altında
• əhəmiyyətli dərəcədə sosial xarakterli amillərin təsiri altında
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafının artımı zamanı
√ əhəmiyyətli dərəcədə siyasi xarakterli amillərin təsiri altında

353. iqtisadi inteqrasiya prosesləri özündə mikroiqtisadi səviyyəni əks etdirir?

• İnkişaf etməkdə olan bazar təsərrüfatına malik ölkələrdə
√ İnkişaf etmiş bazar təsərrüfatına malik ölkələrdə
• geniş ticarət əlaqələrinə malik ölkələrdə
• qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrə malik Inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
• İnkişaf etməkdə olan keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrdə

354. Kəmiyyət bumu?

• regional qarşılqılı təsərrüfat fəaliyyətinin dərinləşməsidir
• inteqrasiyanın daha inkişaf etmiş kompleks formalarından istifadədir
• yeni regional sazişlərin güzəştli şərtlərlə imzalanmasıdır
• daha çox ölkələr arasında birlik yaratmaq məqsədilə regional sazişlərin imzalanmasıdır
√ mövcud regional sazişlərin yeni şərtlər əlavə edilməklə yenidən imzalanmasıdır

355.  İnteqrasiya bumu nun hansı forması mövcuddur?

• “zaman bumu”



√ “keyfiyyət bumu”
• “dərəcə bumu”
• “ticarət bumu”
• “xüsusi çəki bumu”

356. ÜTT-nin göstəricilərinə əsasən hazırda dünya üzrə fəaliyyətdə olan neçə ticarət-iqtisadi saziş mövcuddur?

• 130
√ 250
• 200
• 170
• 300

357. Müvəqqəti inteqrasiya qruplaşmaları hansı ölkələr üçün səciyyəvidir?

• inkişaf etmiş ölkələr
• yeni sənayeləşmiş ölkələr
√ inkişaf etməkdə olan ölkələr
• dünyanın kasıb ölkələri
• keçid dövrünü yaşayan ölkələr

358. İqtisadçılar inteqrasiyanın daha hansı formalarını göstərirlər?

• iqtisadi və sosial inteqrasiya
• siyasi və tam hüquqi inteqrasiya
• mədəni və iqtisadi inteqrasiya
• iqtisadi-siyasi və hüquqi inteqrasiya
√ tam iqtisadi və siyasi inteqrasiya

359. inteqrasiya təkamülünün beşinci mərhələsində........?

• ümumi bazar yaranır
• azad ticarət zonaları yaradılır
• imtiyazlı ticarət sazişləri imzalanır
√ inteqrasiya iqtisadi birliyə çevrilir
• gömrük birliyi yaradılır

360. inteqrasiya təkamülünün dördüncü mərhələsində.....?

• imtiyazlı ticarət sazişləri imzalandıqdan sonra inteqrasiya edən ölkələr təkcə iqtisadi deyil, həm də qarşılıqlı siyasi inkişaf barədə
razılığa gəlirlər

• ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edən ölkələr əmtəə və xidmətlərin təkc üzv ölkələrdə deyil, həm də ümumi dünya bazarında
reallaşdırılması barədə razılığa gəlirlər

• ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edən ölkələr əmtəə və xidmətlərin təkc üzv ölkələrdə deyil, həm də ümumi dünya bazarında
reallaşdırılması barədə razılığa gəlirlər

• ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edən ölkələr iqtisadi birliyə çevrilir

√ ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edən ölkələr təkcə əmtəə və xidmətlərin deyil, həm də istehsal amillərinin sərbəst hərəkəti barədə
razılığa gəlirlər

361. inteqrasiya təkamülünün üçüncü mərhələsi....?

• inteqrasiyanın iqtisadi birliyə çevrilməsi ilə əlaqədardır
• ümumi bazarın yaradılması ilə əlaqədardır
• azad ticarət zonalarının yaradılması ilə əlaqədardır
√ gömrük birliyinin yaradılması ilə əlaqədardır
• ölkələr arasında imtiyazlı ticarət sazişlərinin imzalanması ilə əlaqədardır

362. inteqrasiya təkamülünün İkinci mərhələsində...?

• ölkələr qarşılıqlı yaxınlaşmaya hələ ilk addımlarını atarkən onlar arasında imtiyazlı ticarət sazişləri imzalanır
• ən yüksək səviyyədə inteqrasiya iqtisadi birliyə çevrilir



• gömrük birliyinin yaradılması ilə əlaqədar ölkə sürətlə inkişaf edir
• ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edən ölkələr istehsal amillərinin sərbəst hərəkəti barədə razılığa gəlirlər
√ ölkələrin inteqrasiyası azad ticarət zonalarının yaradılmasına keçir

363. inteqrasiya təkamülünün birinci mərhələsində

• ölkələrin inteqrasiyası azad ticarət zonalarının yaradılmasına keçir

• ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edən ölkələr təkcə əmtəə və xidmətlərin deyil, həm də istehsal amillərinin sərbəst hərəkəti barədə
razılığa gəlirlər

√ ölkələr qarşılıqlı yaxınlaşmaya hələ ilk addımlarını atarkən onlar arasında imtiyazlı ticarət sazişləri imzalanır
• ən yüksək səviyyədə inteqrasiya iqtisadi birliyə çevrilir
• gömrük birliyinin yaradılması ilə əlaqədar ölkə sürətlə inkişaf edir

364. inteqrasiya tarixən neçə əsas mərhələdən keçməklə təkamül edib?

• 2
• 6
√ 5
• 7
• 4

365. İnteqrasiya..........?

• ölkələrin istehsalçıları arasında artan rəqabəti formalaşdırır
√ adətən xarici investisiya axınına gətirib çıxarır
• adətən miqrasiya axınına gətirib çıxarır
• məşğulluğun artımı və sosial sabitliyə gətirib çıxarır
• üzv ölkələrinin mənafelərini hər zaman öndə tutur

366. Gömrük birliyinin yaranmasının əsas əlaməti nədir?

• inteqrasiya prosesi gedən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin üzv ölkələrin təsiri nəticəsində müsbət artımı
• üzv-ölkələrin qarşılıqlı ticarətləri nəticəsində inteqrasiya prosesi gedən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinin artımı
• üzv-ölkələrin qarşılıqlı ticarətdə tarif və qeyri-tarif maneələrinin aradan qaldırılması
• üzv-ölkələrin istehsal amillərinin sərbəst hərəkəti barədə razılığa gəlmələri
√ üzv-ölkələrin qarşılıqlı ticarətlərində gömrük rüsumlarının ləğv edilməsidir

367. Statik effektlər....

√ gömrük birliyinin yaradılmasından dərhal sonra onun bilavasitə nəticəsi kimi meydana gələn iqtisadi nəticələr
• gömrük birliyinin funksiya göstərməsinin daha sonrakı mərhələlərində meydana gələn iqtisadi nəticələr
• gömrük birliyinin yaradılmasından öncə üzv ölkələrin təsiri nəticəsində meydana gələn iqtisadi nəticələr
• inteqrasiya prosesi gedən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin üzv ölkələrin təsiri olmadan sabit artımı
• inteqrasiya prosesi gedən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin sabit vəziyyətdə artımı

368. Gömrük birliyi nəzəriyyəsinin formalaşması kimin adı ilə bağlıdır?

• J.Monne
• V.Halşteyn
• J.Rueff
• R.Şuman
√ C.Vayner

369. İqtisadi inteqrasiya proseslərinin inkişafının praktiki zərurətinin işlənməsi və əsaslandırılması cəhdlərinə kimin əsərlərində rast
gəlinməyib?

• J.Rueff, R.Şuman
• M.Paniç, E.Benua
• V.Halşteyn
• J.Monne, P.Robson



√ A.Smitt,C.M.Keyns

370. İnteqrasiyanın məqsədlərinə aid deyil?

• İqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinə dəstək
√ Regional təsərrüfat təşkilatlarının yaradılması
• Dünya bazarlarında mövqelərin gücləndirilməsi
• Əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması
• Milli sənayenin gənc sahələrinin dəstəklənməsi

371. İnteqrasiyanın məqsədlərinə aid deyil?

• Masştab iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə
• Ticarət siyasəti vəzifələrinin həlli
• İqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinə dəstək
√ İqtisadiyyatda ticarətin liberallaşdırılması
• Əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması

372. İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şərtlərinə aid deyil:

• İnteqrasiya edən ölkələrin coğrafi yaxınlığı, əksər hallarda ümumi sərhədin və tarixən formalaşmış iqtisadi əlaqələrin mövcudluğu
• İnteqrasiya ölkə iqtisadiyyatları inkişafda olduğu zaman daha müvəffəqiyyətlə inkişaf edir
• İnteqrasiya edən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və bazar yetkinliyi dərəcəsinin yaxınlığı
√ İnkişaf edən ölkələrin iqtisadi, siyasi mühitinin inkişaf etdirilməsi və hövqəladə hallarda özünü müdafiə imkanlarının yaxşılaşdırılması

• Ölkələr qarşısında inkişaf, maliyyələşdirmə, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, siyasi əməkdaşlıq və s. sahələrdə duran iqtisadi və digər
problemlərin ümumiliyi

373. İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şərtlərinə aiddir:

• Qarşılıqlı əməkdaşlıq effekti
• Pareto effekti
√ Domino effekti
• Sevidc effekti
• Qurvid effekti

374. İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şərtlərinə aiddir:

√ Nümayiş effekti
• İnkişaf effekti
• Siyasi-iqtisadi əlaqə effekti
• Qarşılıqlı əməkdaşlıq effekti
• Pareto effekti

375. İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şərtlərinə aiddir:

• İnteqrasiya edən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və bazar yetkinliyi dərəcəsinin yaxınlığı

• Ölkələr qarşısında inkişaf, maliyyələşdirmə, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, siyasi əməkdaşlıq və s. sahələrdə duran iqtisadi və digər
problemlərin ümumiliyi

• İnteqrasiya edən ölkələrin coğrafi yaxınlığı, əksər hallarda ümumi sərhədin və tarixən formalaşmış iqtisadi əlaqələrin mövcudluğu
√ bütün cavablar doğrudur
• İnteqrasiya ölkə iqtisadiyyatları inkişafda olduğu zaman daha müvəffəqiyyətlə inkişaf edir

376. İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şərtlərinə aiddir:

• İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və ölkədəki siyasi mühitin qarşılıqlı vəhdəti
• İnkişafda olan ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və ölkədəki siyasi mühitin qarşılıqlı vəhdəti
• İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin inkişaf etmiş ölkələrinkinə yaxınlığı
• İnteqrasiya edən ölkələrin iqtisadi potensialının inkişaf etmiş ölkələrinkinə yaxınlığı
√ İnteqrasiya edən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və bazar yetkinliyi dərəcəsinin yaxınlığı



377. İnteqrasiya prosesi ümumi sistemin hansı həlqələrini əhatə edir?

√ bazar mübadiləsi, istehsal, qərarların qəbul edilməsi sferası
• istehsal, istehlak, bölgü, mübadilə
• qərarların qəbul edilməsi və icrası sferası
• regional idarəetmə və qərarların icrası sferası
• istehlak, bölgü və yenidən bölgü, regional idarəetmə

378. İqtisadi inteqrasiyanın əsasını təşkil edir?

• dövlətlərarası iqtisadi və siyasi əməkdaşlıqlar
• müstəqil fəaliyyət göstərən subyektlərin dövlətlərarası iqtisadi əməkdaşlıqları
• iqtisadi əməkdaşlıq əsasında fəaliyyət göstərən millətlər təşkilatı
• müstəqil dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlıqları xarici iqtisadi siyasəti
√ müstəqil fəaliyyət göstərən subyektlərin iqtisadi maraqları və beynəlxalq əmək bölgüsü

379. Milli təsərrüfat mexanizmlərinin yaxınlaşmasına, qarşılıqlı uyğunlaşmasına və artımına gətirən, dövlətlərarası sazişlər formasını qəbul
edən və razılaşdırılmış şəkildə dövlətlərarası orqanlar tərəfindən tənzimlənən obyektiv iqtisadi qarşılıqlı təsir prosesidir...

• Beynəlxalq valyuta münasibətləri
• Beynəlxalq bazar
√ Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
• Beynəlxalq millətlər təşkilatı
• Beynəlxalq iqtsadi əməkdaşlıq

380. Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin İmtiyazlı Ticarət Zonasının Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin Ümumi Bazarına çevrilməsi barədə
müqavilə imzalanıb?

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

381. Afrika İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında saziş imzalanıb?

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

382. Qərbi Afrika Dövlətlərinin İqtisadi Birliyinə neçə dövlət daxildir?

• 12 dövlət
• 10 dövlət
√ 16 dövlət
• 15 dövlət
• 14 dövlət

383. MERCOSUR yaradılıb?

• 1990-cı ildə
• 1994-cü ildə
• 1993-cü ildə
• 1992-ci ildə
√ 1991-ci ildə

384. MERCOSUR müqaviləsi nəzərdə tutur?



√ qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasını
• radioaktiv materiallarla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini
• vətəndaşların sağlamlığı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini
• qiymətli metallar ticarəti üzrə tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilməsini
• milli mədəni sərvətin müdafiəsinə yönəlmiş restriktiv tədbirlərin həyata keçirilməsini

385. Aşağıdakılardan hansı Cənubi Amerika regionunda inteqrasiyanın sürətlənmə səbələrindəndir?

• qitənin siyasi həyatında müsbət dəyişikliklər
√ sadalananların hamısı

• bir tərəfdən ticarətdə güclənən rəqabət, digər tərəfdən yeni texnologiyalardan və investisiyalardan istifadə nəticəsində gəlirlərin artımı
daha iri və açıq bazarların yaradılmasına təkan verməsi

• Cənubi Amerika ölkələri tərəfindən 1980-ci illərin sonlarında həyata keçirilən xarici ticarətin liberallaşdırılması
• regionda inteqrasiya mexanizmlərinə radikal surətdə yenidən baxış

386. Asiya-Sakit Okean İqtisadi əməkdaşlıq Forumunun fəaliyyət məqsədidir?

• Ümumdünya Ticarət Təşkilatının normalarına uyğun olaraq qarşılıqlı ticarətdə məhdudiyyətlərin ixtisarı
√ sadalananların hamısı
• üzv-ölkələrin iqtisadi artımına dəstək
• regionda açıq çoxtərəfli ticarət sisteminin inkişaf etdirilməsi və gücləndirilməsi
• əmtəələrlə, xidmətlərlə qarşılıqlı ticarətin və transsərhəd investisiyaların stimullaşdırılması

387. Asiya-Sakit Okean İqtisadi əməkdaşlıq Forumu (APEC) yaradılıb?

• 1990-cı ildə
• 1987-ci ildə
√ 1989-cu ildə
• 1986-cı ildə
• 1988-ci ildə

388. Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin Assosiasiyası – ASEAN yaradılıb?

√ 1967-ci ildə
• 1968-ci ildə
• 1964-cü ildə
• 1965-ci ildə
• 1966-cı ildə

389. Şimali Amerikada inteqrasiya proseslərinin aktivləşdirilməsinə yönəldilmiş ilk rəsmi tədbir hesab edilir?

√ Ebbot planı
• 1959-cu ildə ABŞ və Kanada birgə hərbi istehsal haqqında sazişin bağlanması
• ABŞ-ın Kanada və Meksika ilə ticarət-siyasi birliyinin təşkil edilməsi
• sərbəst ticarət haqqında ABŞ-Kanada sazişi
• 1965-ci ildə bağlanmış avtomobilqayırma  sənayesi məhsulları ilə ticarətin liberallaşdırılması haqqında saziş

390. NAFTA-nın məqsədidir?

• sazişin üstünlüklərinin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi məqsədilə gələcək çoxtərəfli regional iqtisaid əməkdaşlıq üçün çərçivələrin
müəyyən edilməsi

√ sadalananların hamısı
• üzv-ölkələrdə investisiya qoyuluşları üçün imkanların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması
• bu sazişin ticarət mübahisələrinin həllində səmərəli surətdə yerinə yetirilməsi və tətbiqi
• ölkələr arasında ticarətdə maneələrin aradan qaldırılması və əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkətinin stimullaşdırılması

391. NAFTA-nın məqsədidir?

• ölkələr arasında ticarətdə maneələrin aradan qaldırılması və əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkətinin stimullaşdırılması
√ sadalananların hamısı



• bu sazişin ticarət mübahisələrinin həllində səmərəli surətdə yerinə yetirilməsi və tətbiqi
• üzv-ölkələrdə investisiya qoyuluşları üçün imkanların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması
• azad ticarət zonası çərçivəsində rəqabətin ədalətli şərtlərinin müəyyən edilməsi

392. Aşağdakı mərhələlərdən hansı NAFTA çərçivəsində müəyyən edilmiş mübahisələrin həlli mərhələlərindən deyil?

• sadalananların heç biri

• əgər Komissiya da mübahisəni həll edə bilmirsə, o baxılmaq üçün 5 üzvdən ibarət olan və mübahisənin ədalətli tənzimlənməsinə
zəmanət verən xüsusi müətəxəssilər qrupuna göndərilir

• danışıqların birinci raundu ərzində razılığa gəlmək mümkün olmursa, onda iş baxılmaq üçün Azad Ticarət üzrə Komissiyaya göndərilir
• mübahisələrin həlli üçün tərəflər arasında danışıqların aparılması
√ sadalananların hamısı

393. Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası haqqında Saziş (NAFTA) qüvvəyə mindi?

• 1996-cı il 1 yanvar
√ 1994-cü il 1 yanvar
• 1993- cü il 1 yanvar
• 1995-ci il 1 yanvar
• 1992-ci il 1 yanvar

394. Ölkələrin Avrozonaya daxil edilməsi üçün  aşağıdakı meyarlardan hansı əsas hesab olunur?

• İnflyasiya səviyyəsi Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrdən ən aşağı inflyasiya səviyyəsinə malik olan üç üzv ölkənin orta inflyasiya
səviyyəsini 1,5%-i keçməməlidir

• Dövlət borcu ÜDM-nin 60%-dən çox olmamalıdır
√ sadalananların hamısı

• Ən azı iki il ərzində mübadilə kursları mexanizmi ilə nəzərdə tutulmuş valyuta kursunun tərəddüd sərhədlərinə əməl olunmalı, digər
Avropa Birliyi ölkələrinin valyutasına münasibətdə devalvasiya həyata keçirilməməlidir

• Dövlət büdcəsinin kəsiri ÜDM-nin 3%-dən çox olmamalıdır

395. Aşağıdaklardan hansı Avropa Birliyinin məqsədlərindəndir?

• üzv-ölkələr arasında ticarətdə olan məhdudiyyətlərin mərhələ-mərhələ tam aradan qaldırılması
√ sadalananların hamısı
• kənd təsərrüfatı və nəqliyyat sahəsində ümumi siyasətin həyata keçirilməsi
• kapitalın, insanların, xidmətlərin sərbəst hərəkəti üçün məhdudiyyətlərin ləğvi
• üçüncü ölkələrlə ticarətdə vahid gömrük tarifinin müəyyən edilməsi

396. Avropa Birliyi öz başlanğıcını götürüb?

• Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasının yaradılması
• Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarının yaradılması
√ 1951-ci ilin aprelində Avropa Kömür və Polad Birliyinin yaradılması
• Avrasiya İqtisadi Birliyi yaradılması
• Mərkəzi Avropa Azad Ticarət Zonasınn yaradılması

397. Aşağıdakı dövlətlərdən  hansı MDB-yə daxildir ?

√ Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya, Tacikistan
• Avstriya, Belçika, Böyük Britaniya, Danimarka, Almaniya, Yunanıstan, İrlandiya, İspaniya, İtaliya, Lüksemburq, Niderland
• Bəhreyn, Küveyt, Oman, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ
• Argentina, Boliviya, Paraqvay, Uruqvay
• Anqola, Burundi, Cibuti, Eritreya, Efiopiya, Komor adaları, Konqo, Keniya, Madaqaskar, Malavi, Mavritaniya, Misir

398. İnteqrasiya prosesinin birinci  mərhələsində?

√ imtiyazlı ticarət sazişləri imzalanır
• inteqrasiya iqtisadi birliyə çevrilir



• inteqrasiya edən ölkələr təkcə əmtəə və xidmətlərin deyil, həm də istehsal amillərinin – kapital və işçi qüvvəsinin sərbəst hərəkəti
barədə razılığa gəlirlər

• gömrük birliyinin yaradılması
• ölkələrin inteqrasiyası azad ticarət zonalarının yaradılmasına keçir

399. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların çoxtərəfli tənzimləmə sferası üzrə təsnifi prinsipinə görə beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bölünür ?

• Dünya ticarətinin tənzimlənməsi sistemində beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
• İqtisadi və sənaye əməkdaşlığını və dünya təsərrüfatının sahələrini tənzimləyən beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
• Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlar
√ sadalananların hamısı
• Dünya təsərrüfatının tənzimlənməsi sistemində regional iqtisadi təşkilatlar

400. Avropa Şurası aşağıdakı hansı fəaliyyət sferalarını əhatə edir?

• səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, tarixi abidələr, idman, gənclik, yerli və regional idarəetmə
√ sadalananlarn hamısı
• sadalananların heç biri
• hüquqi sahədə əməkdaşlıq
• ətraf  mühit

401. Avropa Şurası aşağıdakı hansı fəaliyyət sferalarını əhatə edir?

• insan haqları
• kütləvi informasiya vasitələri
√ sadalananların hamısı
• sosial və iqtisadi məsələlər
• hüquqi sahədə əməkdaşlıq

402. İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının çərçivəsində yaranan avtonom təşkilatdır?

• Beynəlxalq Energetika Agentliyi
√ sadalananların hamısı
• İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişaf Mərkəzi
• Təhsil sahəsində Tədqiqatlar və Yeniliklər Mərkəzi
• Nüvə Enerjisi Agentliyi

403. İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının əsas funksiyasıdır?

• ölkələrin iqtisadi artımına kömək edən turizmin inkişafının təmin edilməsi
• sadalananların hamısı
√ dünya təsərrüfat sistemində meydana gələn ziddiyyətlərin yumşaldılması məqsədilə üzv-ölkələrin iqtisadi siyasətinin koordinasiyasıdır
• turist xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində texniki yardımın göstərilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin turizm sahəsində maraqlarının qorunması

404. Ümumdünya Turizm Təşkilatının məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• sadalananların heç biri
√ sadalananların hamısı
• ölkələrin iqtisadi artımına kömək edən turizmin inkişafının təmin edilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin turizm sahəsində maraqlarının qorunması
• turist xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində texniki yardımın göstərilməsi

405. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin  funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

• elmi işçilərlə və mütəxəssislərlə mübadilənin və onların hazırlığının dəstəklənməsi
√ sadalananların hamısı

• atom energetikasının inkişafını və atom enerjisinin dinc məqsədlərlə praktiki tətbiqini, həmçinin bu sahədə tədqiqatların həyata
keçirilməsini dəstəkləmək



• nüvə enerjisi sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə materialların, xidmətlərin, avadanlıqların və texniki
vasitələrin təqdim edilməsi

• elmi və texniki informasiya ilə mübadiləyə yardım

406. Narkotika Vasitələrinə Nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura əsas məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• hökumətlərin narkotika vasitələri üzərində nəzarət haqqında müqavilələrə əməl etmələrinə nəzarətin həyata keçirilməsi
√ sadalananların hamısı
• sadalananların heç biri
• icazə verilən psixotrop vasitələrin hərəkətinə nəzarət
• hökumətlərə istifadə etməyə icazə verilən narkotika vasitələrinə ehtiyacların qiymətləndirilməsi

407. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinə aid texniki məsələlər üzrə hökumətlər arasında əməkdaşlığın və informasiya mübadiləsinin həyata
keçirilməsi

√ sadalananların hamısı
• sadalananların heç biri

• hökumətlər tərəfindən beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinə toxunan ayrıseçkilik hərəkətlərinin və həddən artıq məhdudlaşdırıcı tədbirlərin
aradan qaldırılmasına nail olmaq

• dənizdə, dəniz naviqasiyasında təhlükəsizliyə aid məsələlərdə standart və normaların qəbul edilməsinə köməklik göstərilməsi, dənizlərin
gəmilərdən çirklənməsinin qarşısının alınması və bu cür çirklənmə ilə mübarizə, bu məsələlərlə əlaqədar hüquqi məsələlərə baxılması

408. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının məqsədlərinə  aşağıdakılardan hansı daxildir?

• dünya əhalisinin təhlükəsiz, müntəzəm, səmərəli və qənaətcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi
√ sadalananların hamısı aiddir
• beynəlxalq mülki aviasiyanın problemlərinin öyrənilməsi, onun üçün beynəlxalq norma və qaydaların müəyyən edilməsi
• beynəlxalq aviaxətlərdə uçuşların təhlükəsizliyinə dəstək verilməsi
• beynəlxalq hava konvensiyalarının layihələrinin hazırlanması

409. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının məqsədlərinə  aşağıdakılardan hansı daxildir?

√ sadalananların hamısı aiddir
• prosedur formallıqlarının (gömrük, immiqrasiya və sanitar tələbləri) ixtisarı ilə beynəlxalq hava daşımalarına dəstək verilməsi
• dünya əhalisinin təhlükəsiz, müntəzəm, səmərəli və qənaətcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi

• mülki təyyarələrin istehsalı və istifadəsinin dəstəklənməsi, beynəlxalq mülki aviasiya üçün aviaxətlərin, aeroportların və areonaviqasiya
avadanlığının yaradılması

• bütün dünya üzrə beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması

410. Ümumdünya Poçt İttifaqının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir ?

• poçt xidmətlərinin səmərəli işini təmin etməklə xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına dəstək
• üzv-ölkələrin ehtiyac duyduğu poçt xidməti sahəsində texniki yardım göstərilməsində iştirak
• beynəlxalq poçt xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi
• üzv-ölkələrin poçt xidmətlərinin rəqabət qabiliyətlərini dəstəkləməklə beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
√ sadalananların hamısı aiddir

411. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir ?

• beynəlxalq səhiyyə sahəsində koordinasiya, üzv-ölkələrə məsləhətlər verilməsi
• BMT, onun ixtisaslaşmış təşkilatları, dövlət səhiyyə orqanları, həmkarlar ittifaqları və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq
√ sadalananların hamısı aiddir
• beynəlxalq standartların işlənməsi və tətbiqində əməkdaşlıq
• sazişlərin bağlnaması və normativ və töviyələrin işlənməsinə yardım

412. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondunun məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• sadalananların hec biri aid deyil
√ sadalananların hamısı aiddir



• ərzaq istehsalının artırılmasına yönəlmiş layihə və proqramların maliyyələşdirilməsi

• Fondun inkişaf etməkdə olan üzv-ölkələrinə ərzaq istehsalının artırılması və qidalanma səviyyəsinin yüksəldilməsində yardım üçün
əlavə vəsaitlərin mobilləşdirilməsi

• aclıq və yoxsulluğun aradan qaldırılması üşün göstərilən səylərə dəstək, əhalinin daha yoxsul təbəqələrinə yardım göstərilməsi

413. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

• kənd təsərrüfatına kapital qoyuluşlarına, resurslardan daha rasional istifadəyə yardım;
√ sadalananlarn hamısı aiddir
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə texnologiyaların ötürülməsinə yardım
• kənd və meşə təsərrüfatının bütün sahələrində texniki yardım göstərilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatı məhsulunun artırılmasına yardım

414. BMT-nin İnvestisiyaların İnkişafı Fondunun məqsədi?

√ inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafına dəstək məqsədilə onlara yardım və borc formasında əlavə maliyyə mənbələrini təmin
edir

• inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatı məhsulunun artırılmasına yardım məqsədilə yaradılıb
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə texnologiyaların ötürülməsinə yardım məqsədilə yaradılıb

• inkişaf layihələrinin dəstəklənməsi və fövqəladə yardımın göstərilməsi üçün çoxtərəfli ərzaq yardımının göstərilməsi məqsədilə
yaradılıb

• bu fond ətraf mühiin qorunması və yaxşılaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır

415. Aşağıdakı təşkilatlardan hansı BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aiddir?

• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
√ Ümumdünya Turizm Təşkilatı
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu

416. Aşağıdakı təşkilatlardan hansı BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aiddir?

• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

417. Aşağıdakı təşkilatlardan hansı BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aiddir?

• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
√ Narkotika Vasitələrinə Nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

418. Aşağıdakı təşkilatlardan hansı BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aiddir?

√ Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

419. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların çoxtərəfli tənzimləmə sferası üzrə təsnifi prinsipinə görə beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bölünür?

• Beynəlxalq təsərrüfat əlaqələrinin inkişafına yardım edən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və birlikləri
• İqtisadi və sənaye əməkdaşlığını və dünya təsərrüfatının sahələrini tənzimləyən beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
√ sadalananların hamısı



• Dünya təsərrüfatının tənzimlənməsi sistemində regional iqtisadi təşkilatlar
• Dünya ticarətinin tənzimlənməsi sistemində beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

420. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların təşkilati prinsipinə görə beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bölünür?

• BMT sisteminə daxil olan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
√ Sadalananların hamısı doğrudur
• Sadalananların heç biri doğru deyil
• Regional iqtisadi təşkilatlar
• BMT sisteminə daxil olmayan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

421. Dünya təsərrüfat sistemində tənzimlənməni həyata keçirən beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar hansı prinsiplər üzrə təsnifləşdirilir?

√ təşkilati  və çoxtərəfli tənzimləmə sferası üzrə
• heç biri doğru deyil
• hüquqi və siyasi
• siyasi və çoxtərəfli tənzimləmə sferası üzrə
• siyasi və təşkilati

422. Üstmilli təşkilatların məqsədidir?

• sadalananların heç biri
• konkret məqsədlərin əldə edilməsi üçün üzvlərin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərmək
• fiziki və ya hüquqi şəxslərin assosiasiya, federasiya formasında birlikləri yaratmaq
• bir sahədə əməkdaşlığı həyata keçirmək
√ inteqrasiyanı həyata keçirmək

423. Səlahiyyət dairəsinə görə dövlətlərarası təşkilatlar bölünürlər ?

• hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarına
• dövlətlərarası və üstmilli
• universal və regional
• açıq və  qapalı
√ ümumi səlahiyyətli və xüsusi səlahiyyətli təşkilatlara

424. İştirakçıların dairəsinə görə beynəlxalq təşkilatlar bölünür ?

• heç biri doğru deyil
• açıq və  qapalı
• hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarına
√ universal və regional
• dövlətlərarası və üstmilli

425. BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aid deyil:

• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik - MAQATE
√ Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı
• Narkotika Vasitələrinə Nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura

426. Azərbaycan neçənçi illər üzrə Təhlükəsizlik şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir?

• 2009-2010-cu illər üzrə
√ 2012-2013-cü illər üzrə
• 2007-2008-ci illər üzrə
• 2010-2011-ci illər üzrə
• 2008-2009-cu illər üzrə



427. BMT-nin prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• onun bütün üzvlərinin bərabərliyi prinsipi
• bu prinsipləri qəbul etməklə bütün hərəkətlərdə Təşkilatın bütün üzvlərinə köməklik göstərmək prinsipi
• dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi
√ müharibə şəraiti yaranmış ölkələrin qonşu dövlətlərdən hərbi yardım qəbul etməsi prinsipi
• nizamnamə üzrə qəbul edilən öhdəçiliyi vicdanla yerinə yetirmək prinsipi

428. BMT-nin üzvlük haqqının həcmi onun büdcəsinin necə faizi həcmində ola bilər?

√ 0,001%-25%
• 0,05%-25%
• 0,04%-26%
• 0,007%-29%
• 0,001%-35%

429.

Çoxtərəfli tənzimləmə dairəsinə görə beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bölünürlər:
1. regional təşkilatlar;
2. dünya ticarətinin tənzimlənməsi sisteminə daxil olan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar;
3. sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlar;
4. beynəlxalq təsərrüfat əlaqələrinin inkişafına yardım göstərən beynəlxalq qeyri hökümət təşkilat və birlikləri;
5. qapalı təşkilatlar.

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

430. Regional təşkilatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

• ÜTT, Aİ, BMK
√ NAFTA, ASEAN, Aİ
• OPEK, MDB, NATO
• BMT, BMK, BVF
• ASEAN, BMT, ÜTT

431. Beynəlxalq təşkilatlar kompetensiyasına görə bölünürlər:

√ üzv dövlətlər arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sferaları əhatə edən universal təşkilatlar; ancaq bir münasibəti
əhatə edən ixtisaslaşmış təşkilatlar.

• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; regional təşkilatlar
• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; ancaq ilkin təsisçilərin dəvəti ilə üzv olmaq hüququ verən qapalı təşkilatlar.
• dövlətlərarası (hökümətlərarası) təşkilatlar; qeyri-hökümət təşkilatları
• dövlətlərarası təşkilatlar; fövqəldövlət təşkilatları.

432. Beynəlxalq  təşkilatların yaranmasının geniş yayılmış üsulu beynəlxalq müqavilələrin bağlanılmasıdır. Müqavilə təşkilatın təsis sənədi
olub nə cür adlana bilər: 1. nizamnamə; 2. konvensiya; 3. bəyannamə; 4.ticarət sənədləri; 5. status.

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

433.

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların əsas məqsədlərinə nələr aiddir:
1. ölkələrarası sosial-mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsi;
2. inkişaf etmiş ölkələrin maraqlarını müdafiə etmək;
3. iqtisadi maraqlar nəzərə alınmaqla əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini və mexanizmini müəyyən etmək;
4. azad bazar iqtisadiyyatına keçidə kömək məqsədilə bir sıra az inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi inkişafı və yenidənqurmanı  müdafiə
etmək;
5. dünya ticarətini çoxtərəfli,bərabər hüquqlu əsasda genişləndirmək.



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

434. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına hansı aid deyil?

• BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı (UNESCO)
• Dünya Bankı Qrupu (World Bank Group)
• Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF)
√ BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı (UNCTAD)
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı – YUNİDO (UNİDO)

435. BMT-nin prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

√ beynəlxalq münaqişələrin lazım gələrsə hərbi vasitələrlə həll edilməsi prinsipi
• nizamnamə üzrə qəbul edilən öhdəçiliyi vicdanla yerinə yetirmək prinsipi
• beynəlxalq münasibətlərdə bir ölkənin digər ölkəyə güc tətbiq etməsindən imtina etmək prinsipi
• beynəlxalq münasibətlərin sülh vasitəsi ilə həll edilməsi prinsipi
• BMT-nin bütün üzvlərinin bərabərliyi prinsipi

436. BMT-nin qərargahı hansı şəhərində yerləşir?

√ Nyu-York
• Cenevrə
• Vyana
• Vaşinqton
• Paris

437. Çoxtərəfli tənzimləmə dairəsinə görə beynəlxalq iqtisadi təşkilatlara aid deyil.

• iqtisadi, sənaye və dünya təsərrüfatının sahələrini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar.
• dünya təsərrüfatının tənzimlənməsi sisteminə daxil olan regional iqtitsadi təşkilatlar.
• sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlar.
√ verilən cavablardan hamsı aiddir.
• dünya ticarətinin tənzimlənməsi sisteminə daxil olan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.

438. Universal təşkilatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ BMT
• Dünya Bankı
• NATO
• OPEK
• ÜTT

439. Beynəlxalq təşkilatlar iştirakçıların tərkibinə görə bölünürlər:

• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; ancaq ilkin təsisçilərin dəvəti ilə üzv olmaq hüququ verən qapalı təşkilatlar.
√ bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; regional təşkilatlar.
• dövlətlərarası (hökümətlərarası) təşkilatlar; qeyri-hökümət təşkilatları

• üzv dövlətlər arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sferaları əhatə edən universal təşkilatlar; ancaq bir münasibəti
əhatə edən ixtisaslaşmış təşkilatlar.

• dövlətlərarası təşkilatlar; fövqəldövlət təşkilatları.

440. Çoxtərəfli tənzimləmə nəyə təsir göstərir?

• iştirakçı olmayan dövlətlərin daxili işlərinə qarışaraq, beynəlxalq ticarət iqtisadi münasibətlərə dair dövlət qərarlarının daha düzgün
qəbul edilməsinə.



• iştirakçı olmayan dövlətlərin milli suverenliyinə toxunmayaraq yerdə qalan iştirakçı dövlətlərin daxili işlərinə, milli suverenliyinə
müdaxilə edərək, beynəlxalq ticari-iqtisadi və siyasi münasibətlərə dair dövlət qərarlarının daha düzgün qəbul edilməsinə.

√ iştirakçı dövlətlərin milli suverenliyinə toxunmayaraq, beynəlxalq ticarət iqtisadi münasibətlərə dair dövlət qərarlarının daha düzgün
qəbul edilməsinə.

• iştirakçı dövlətlərin milli suverenliyinə toxunaraq, beynəlxalq ticarət iqtisadi münasibətlərə dair dövlət qərarlarının daha düzgün qəbul
edilməsinə

• iştirakçı dövlətlərin milli suverenliyinə toxunmayaraq, beynəlxalq iqtisadi və siyasi münasibətlərə dair dövlət qərarlarının daha düzgün
qəbul edilməsinə.

441.

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların əsas məqsədlərinə nələr aiddir:
1. siyasi prosesləri tənzimləmək;
2. qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə müvafiq layihələr hazırlamaq;
3. ölkələrin daxili maliyyə probləmlərini ikitərəfli yardım paketləri ayırmaqla aradan qaldırmaq;
4. azad bazar iqtisadiyyatına keçidə kömək məqsədilə bir sıra az inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi inkişafı və yenidənqurmanı  müdafiə
etmək;
5. maliyyə sabitliyini qorumaq.

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

442. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına hansı aid deyil?

• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO)
√ Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA)
• Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO)
• Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF)
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)

443. BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası necə ixtisaslaşmış müəssisəni əlaqələndirir?

• 2
• 9
• 10
√ 14
• 5

444. BMT-nin əsas orqanlarına hansı aid deyil?

• BMT Baş Məclisi
• İqtisadi və Sosial Şura
√ Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş
• Beynəlxalq Məhkəmə
• BMT Təhlükəsizlik Şurası

445. BMT-nin prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• əməkdaşlıq və tərksilah prinsipi
• dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi
√ dövlətlərin BMT-nin razılığı ilə digər dövlətlərə hərbi yardım göstərmək prinsipi
• beynəlxalq münasibətlərin sülh vasitəsi ilə həll edilməsi prinsipi
• xalqların özünüidarə etməsi və bərabər hüquqlu olması prinsipi

446. BMT neçənçi ildə yaradılıb?

• 1948
√ 1945
• 1991
• 1987
• 1944



447.

Çoxtərəfli tənzimləmə dairəsinə görə beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bölünürlər:
1. iqtisadi, sənaye və dünya təsərrüfatının sahələrini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar;
2. dünya ticarətinin tənzimlənməsi sisteminə daxil olan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar;
3. dünya təsərrüfatının tənzimlənməsi sisteminə daxil olan regional iqtitsadi təşkilatlar;
4. siyasi təşkilatlar;
5. universal təşkilatlar.

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

448.

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların əsas məqsədlərinə nələr aiddir:
1. qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə müvafiq layihələr hazırlamaq;
2. maliyyə sabitliyini qorumaq;
3. dünyaya inteqrasiya etmək istəyən ölkələrə yardım göstərmək;
4. siyasi prosesləri nizama salmaq;
5. iqtisadi maraqlar nəzərə alınmaqla əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini və mexanizmini müəyyən etmək.

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

449.

BMT-yə aid olan təşkilatlar aşağıdakı hansı 3 qrupa ayrılır?
1. BMT-yə aid olan təşkilatlar
2. BMT-nin fondları, proqramları və işçi orqanları
3. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları
4. BMT tərkibində müstəqil fəaliyyət göstərən təşkilatlar
5. BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar

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

450.

Təşkilati prinsipinə görə beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bölünürlər:
1. BMT sisteminin beynəlxalq iqtisadi təşkilatları;
2. Dünya Bankına daxil olan təşkilatlar;
3. BMT siseteminə daxil olmayan beynəlxalq iqtsadi təşkilatlar;
4. Sahəvi iqtisadi təşkilatlar;
5. Regional iqtisadi təşkilatlar.

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

451. Beynəlxalq təşkilatlar üzvlükdə iştirak şərtlərinə görə bölünürlər:

• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; regional təşkilatlar.
• dövlətlərarası (hökümətlərarası) təşkilatlar; qeyri-hökümət təşkilatları.

• üzv dövlətlər arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sferaları əhatə edən universal təşkilatlar; ancaq bir münasibəti
əhatə edən ixtisaslaşmış təşkilatlar.

√ bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; ancaq ilkin təsisçilərin dəvəti ilə üzv olmaq hüququ verən qapalı təşkilatlar.
• dövlətlərarası təşkilatlar; fövqəldövlət təşkilatları.

452. Dünya təsərrüfat əlaqələrinin tənzimlənməsi qarşılıqlı iqtisadi strategiyanın işlənib hazırlanmasının forma və metodları neçə inkişaf yolu
keçmişdir?

√ 3



• 1
• 2
• 4
• 5

453. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına hansı aid deyil?

• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO)
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (WTO)
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)
• Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (İCAO)
• Ümumdünya Poçt İttifaqı (UPU)

454. BMT-yə ən çox üzvlük haqqı hansı ölkələr ödəyir?

• Fransa, İtaliya, Kanada
• Böyük Britaniya, ABŞ, Rusiya
• ABŞ, Çin, İspaniya
√ ABŞ, Yaponiya, Almaniya
• Çin, Hindistan, Yaponiya

455. BMT-nin məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• Ümumi məqsədlərə çatmaq üçün millətlərin hərəkətlərini uzlaşdırmaq üçün mərkəz rolunu oynamaq.
• İqtisadi, sosial, mədəni və ya humanitar xarakterli beynəlxalq problemlərin həll edilməsində beynəlxalq əməkdaşlığa nail olmaq.
• Beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq.
√ Beynəlxalq ticarəti tənzimləmək və xüsusilə xammal asılılığı olan ölkələrə yardım göstərmək

• Millətlər arasında, xalqların hüquq bərabərliyi və özünümüəyyənetmə prinsipinə hörmət əsasında dostluq münasibətləri inkişaf
etdirmək.

456. Millətlər liqası necənci ildə yaradılıb?

√ 1919-cu ildə
• 1930-cu ildə
• 1929-cu ildə
• 1908-ci ildə
• 1945-ci ildə

457. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar nəyə deyilir?

• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətlərarası çoxsahəli razılaşdırılmış məqsədi, qeyri daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq
institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətdaxili razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq institutu və
beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

√ Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətlərarası çoxsahəli razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq
institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar TMKlararası çoxsahəli razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq
institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətlərarası birsahəli razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı olmayan, səriştəsi olan beynəlxalq
əməkdaşlıq institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

458.

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların əsas məqsədlərinə nələr aiddir:
1. ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək;
2. siyasi problemləri həll etmək;
3. azad bazar iqtisadiyyatına keçidə kömək məqsədilə bir sıra az inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi inkişafı və yenidənqurmanı  müdafiə
etmək;
4. ölkələrin tədiyyə balansini stabilləşdirmək;
5. dünya ticarətini çoxtərəfli,bərabər hüquqlu əsasda genişləndirmək.

√ 1,3,5
• 1,2,5
• 1,2,4
• 3,4,5



• 1,2,3

459. AİB nə vaxtdan Avropa İttifaqı adlandırılmışdır?

• 1990-ci il 1 yanvar
√ 1994-cü il 1 yanvar
• 1993-cü il 31 dekabr
• 1992-ci il 1 fevral
• 1992-ci il 31 dekabr

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

• NAFTA
• İƏİT
• OPEK
√ ATES
• Aİ

461. OPEK təşkilatının statusu hansına uyğundur?

• Ərzaq təşkilatı
√ Beynəlxalq hökümətlərarası təşkilat
• Hərbi təşkilat
• Universal təşkilat
• Ticarət təşkilatı

462. İşçi qüvvəsinin hərəkətinin tənzimlənməsi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar hansılardır?

• Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı,  Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
√ Beynəlxalq  Əmək Təşkilatı, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta Fondu

463. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı daha necə adlanır?

• Beynəlxalq  Bank
• Regional Bank
• Dövlətlərarası İnkişaf Bankı
√ Dünya Bankı
• İnkişaf Bankı

464. AİB çərçivəsində fəaliyyət göstərən Müvəqqəti Edinburq Kreditləşmə Fondu  neçənci ildə yaradılmışdır ?

√ 1992
• 1990
• 1989
• 1987
• 1985

465. FAO-nun fəaliyyəti aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilir:

• Ümumdünya Bankının ayırmaları
√ Sadalananların hamısı doğrudur
• üzv olan dövlətlərin trast fondu
• üzv olan dövlətlərin üzvlük haqqı
• İnkişaf proqramının yardımı

466. Avropa İttifaqı çərçivəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsində əsas məqsəd nədir ?



• Heç biri
• Sığorta işi və audit sahəsi üzrə qanunvericilik qəbul etmək
• Xarici investisiyalar barədə vahid qayda tətbiq etmək
• Vergiqoyma sistemi üzrə uyğunluq yaratmaq

√ Dövlətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi, sahibkarlığın daha səmərəli aparılması, vahid daxili bazarın, iqtisadi və
valyuta ittifaqlarının, gömrük ittifaqının fəaliyyətinə zəmin yaratmaq

467. İəİT-in əsas məqsədlərinə daxildir:

• inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərilməsi sahəsində fəaliyyətin stimullaşdırılması və koordinasiyası
√ sadalananların hamısı doğrudur
• beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq, dünya ticarətinin çoxtərəfli əsasda inkişafına nail olmaq
• təşkilatda inkişaf edən və etməyən ölkələrin dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişafına yardım etmək

• maliyyə sabitliyinin qorunması ilə üzv ölkələrdə dayanıqlı iqtisadı artımın, məşğullun və həyat səviyyəsinin daha yüksək səviyyəsinə
nail olunması

468. Avropa İnvestisiya Bankı nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1958
• 1965
• 1963
• 1981
• 1972

469. Avropa İnvestisiya Bankı hər bir layihənin dəyərinin neçə faizini maliyyələşdirir?

• 80 %-ə qədər
• 60%-ə qədəri
√ 50 %-ə qədəri
• 40%
• 70 %

470. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına aşağıdakılardan hansı xas deyil?

• Xüsusi sektor tərəfindən reallaşdırılan  layihələrinin əlavə  maliyyələşdirilməsinə kömək edir
• Bütün cavablar doğrudur
• Xarici investorlara qeyri-kommersiya xarakterli siyasi risklərə görə zəmanət verir
√ Xüsusi sektorun layihələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir
• Dünya bazarında ən yüksək reytinqə malik xüsusi istiqrazlar buraxır

471. Avropa İttifaqına 2004-cü ildə daxil olan ölkələr :

√ Kipr,  Malta , Macarıstan
• İtaliya, Hollandiya
• İngiltərə, Danimarka, İrlandiya
• Yunanıstan,  İspaniya
• Rumınya,  Bolqarıstan

472. Azərbaycan Respublikası neçənci ildən FAO-nun üzvüdür?

• 2003
• 1998
• 1999
• 2000
√ 1995

473. FAO-nun konfransı direktoru neçə il müddətinə seçir ?

• 4
√ 7



• 8
• 5
• 9

474.

Avropa Azad Ticarət Birliyinin tərkibinə aşağıdakı qurumlar daxildir:
1)AATB şurası
2)AATB katibliyi
3)AATB müşahidə orqanı
4)BVF
5)Təhlükəsizlik şurası

√ 1; 2; 3
• 1; 3; 4
• 2; 4; 5
• 3; 4; 5
• 1; 3; 5

475. Avropa İttifaqı haqqında müqavilə fəaliyyətə başlamışdır:

• Avroatomun yaradılması müqaviləsinə əsasən
• Qırmızı kitaba müvafiq olaraq
• Roma müqaviləsinə müvafiq olaraq
• Ağ kitaba uyğun olaraq
√ Maastrixt müqaviləsinə müvafiq olaraq

476. Avropa  İttifaqının əsas orqanlarına aid deyildir:

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

477.

YUNKTAD belə təşkilatdır
1) Nümayəndəlik
2) Çoxtərəfli
3) Ticarət-iqtisadi
4) Siyasi
5) Muxtar

• 1,3
√ 2,3
• 1,4
• 2,5
• 3,5

478. Avropa İttifaqı öz fəaliyyətində hansı problemləri ön plana çəkmişdir :

• Valyuta  ittifaqının  formalaşması
√ Bütün cavablar doğrudur
• 1993-cü ildən Aİ-də vahid vətəndaşlığın qəbul edilməsi
• Siyasi ittifaqın formalaşması
• İqtisadi  ittifaqın formalaşması

479. Avropa İnvestisiya Bankı sənaye layihələrinin və infrastrukturun inkişafına nə qədər müddətə borc verir?

√ Sənaye layihələrinə  7-12 ilə;  infrastruktura 20 ilə
• Sənaye layihələrinə  5-12 ilə ; infrastruktura  17 ilə
• Sənaye layihələrinə  8-10 ilə;  infrastruktura  16 ilə
• Sənaye layihələrinə  6-10 ilə ; infrastruktura  15 ilə
• Sənaye layihələrinə 9-12 ilə; infrastruktura 20  ilə



480. Avropa Azad Ticarət Birliyi ilə Avropa İttifaqı arasında Vahid iqtisadi məkan yaradılmasına dair müqavilə bağlanmışdır :

• 1987
• 1989
• 1992
• 1990
√ 1994

481. BMT-nin Uşaq Fondu hansıdır?

√ YUNESEF
• YUNİDO
• BYİB
• YUNESKO
• YUNKTAD

482.

Avropa Azad Ticarət Birliyinin əsas məqsədlərinə hansılar daxildir
 1)İqtisadi fəallığın artmasına yardım etmək
2)Maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi
3)İstehsalın inkişafına yardım etmək
4)İnvestorlara risklərə görə zəmanət vermək
5)Azad ticarət zonasının ərazisində istehsal edilən xammalın təminatında bərabərsizliyin aradan qaldırılması

• 1; 2; 3; 4
• 2; 4; 5
√ 1; 2; 3; 5
• 1; 2; 4
• 2; 3; 4

483. Avropa Azad Ticarət  Birliyinin tərkibinə hansı qurum daxil deyil ?

• AATB şurası
• müxtəlif  komitələr
• AATB katibliyi
√ BVF
• AATB məhkəməsi

484. EKOSOS-un məşğul olduğu məqsədlərə aid deyil:

• Elmi-texniki əməkdaşlıq
• Sənaye əməkdaşlığı
• Əhali məsələləri
√ Hərbi əməkdaşlıq
• Ticarət əməkdaşlığı

485. BMTİP –nin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aiddir:

• Dünya  ölkələrinə iqtisadi yardım göstərilməsi
√ Ətraf mühitə dair proqramlar
• Kadrların hazırlanmasında yardım göstərilməsi
• İqtisadi inkişaf planlarının hazırlanması üzrə işlərin aparılması
• İnkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına yardım

486. Avropa İttifaqının əsas orqanlarına aid deyildir:

• Avroşura
• Avropa İttifaqının Komissiyası
• Avropa Parlamenti
• Avropa məhkəməsi
√ Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı



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

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

488. GAAT-ÜTT-nin tələbi aşağıdakılardan hansıdır?

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

489. GAAT ölkələrinin Uruqvay danışıqları raundunda hansı təşkilatın yaradılmasına qərar verilib?

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

490. Aşağıda sadalananlardan hansı, GAAT/ÜTT-nin əsas funksiyalarına aid deyil:

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

491. Millətlər Cəmiyyəti:

• Maliyyə böhranından dərhal sonra yaradıldı
√ I Dünya müharibəsindən dərhal sonra 1919-cu ildə yaradıldı
• Ticarət mübahisələrini həll etmək üçün yaradıldı
• Hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə yaradıldı
• Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yaradıldı

492. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda qərar qəbul etmək üçün əsas sayılır:

√ səsvermə
• universal xarakter daşımaq
• regional xarakter daşımaq
• bütün dövlətlər tərəfindən tanınmaq
• yardım göstərmək

493.

 Böyük Yeddi liyə daxil olan ölkələr:
1) İspaniya
2) ABŞ
3) Fransa
4) Yaponiya
5) Çin
6) Rusiya

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



494. 1975-ci ildə  Böyük Yeddilər in müşavirəsi deyilən forum  yaradıldı:

• AYİB çərçivəsində
• BVF çərçivəsində
• BMK çərçivəsində
• ÜTT  çərçivəsində
√ İƏİT çərçivəsində

495. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ən iri səhmdarı hansı ölkədir?

• Yaponiya
• Fransa
• İtaliya
√ ABŞ
• Almaniya

496.

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə aiddir:
1) Böyük Britaniya
2) İtaliya
3) Çin
4) Almaniya
5)Fransa

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

497. Qara Dəniz İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil

• Gürcüstan
√ Macarıstan
• Ruminiya
• Rusiya
• Ukrayna

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

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

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

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

500. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqına qəbul olunması tarixi :

• 1992
• 1995
√ 1973
• 1989
• 1986


