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1. Bunlardan hansı ən çox beynəlxalq iqtisadiyyat nəzəriyyəsinə təsir etmir

• proteksionizm
• valyuta məzənnəsi
√ Çin ilə ikitərəfli ticari əlaqələr
• tədiyyə balansı
• beynəlxalq kapital bazarı

2. NAFTA nə zaman yaradılmışdır

• 1993
• 1995.0
• 1991.0
• 1996.0
√ 1994.0

3. Ticarət modellərinə aid olmayanını seçin

• Yeni ticarət modeli
• Standart Ticarət Modeli
• Rikardo modeli
• Hekşer-Ohlin
√ Markoviç modeli

4. Ticarət prosesinə təsir edən digər faktorları seçin

• məsafə
• sərhədlər
• coğrafiya
√ hamısı
• mədəni yaxınlıq

5. Tarixən ən çox ticarət olunan məhsullar hansılardır

• sənaye məhsulları
• istehsalatda istifadə olunan dəzgahlar
• xidmətlər
√ kənd təsərrüfatı və mineral məhsullar
• neft və qaz

6. ABŞ-ın iki yaxın qonşu ölkəsinin ABŞ ilə ticarətinin Avopanın eyni miqyaslı iqtisadiyyatları ilə müqayisədə çoxdur

• hamısı
• Avropa ölkələrinin ÜMM ilə əlaqədardır
• Cazibə modelinin proqnozları ilə uzlaşmır
• həmin ölkələrin ÜMM ilə əlaqədardır
√ Cazibə modelinin proqnozları ilə uzlaşır

7. Hal-hazırda Çinin ixrac etdiyi məhsullar

• kənd təsərrüfatı məhsullarını
• hamısını
• silahları
• xidmətləri
√ sənaye məhsullarını

8. I Dünya Müharibəsindən öncəki dövrdə Birləşmiş Krallıq əsasən ixrac edirdi



√ sənaye məhsullarını
• hamısını
• xidmətləri
• kənd təsərrüfatı məhsullarını
• silahları

9. I Dünya Müharibəsindən öncəki dövrdə ABŞ əsasən ixrac edirdi

• xidmətləri
• silahları
• hamısını
√ kənd təsərrüfatı məhsulları daxil olmaqla əsas məhsulları
• sənaye məhsullarını

10. Hal-hazırki post-sənayeləşmiş iqtisadiyyatlarda xidmət sektorundakı beynəlxalq ticarət

• nisbi olaraq durğunluq içindədir
• dünya ticarətinə hakimlik edir
• xüsusi önəmə malik deyil
• 30% paya sahibdir
√ qlobal ticarətin artan vacib komponentidir

11. Cazibə modelinə əsasən ticarətin həcmi nə ilə birbaşa əlaqədardır

• ÜMM
• mədəni qohumluq
• Məsafə
√ ÜDM
• Ehtiyat fondları

12. ABŞ-ın 5 ən böyük ticarət partnyoru ölkələr qrupuna aid olmayanı seçin

• Kanada
• Yaponiya
• Meksika
√ Avstraliya
• Çin

13. Bugün ticarətin ən böyük hissəsini hansı məhsullar təşkil edir

• xidmətlər
• neft məhsulları
√ sənaye məhsulları
• kənd təsərrüfatı məhsulları
• mineral məhsullar

14. Ticarətə müsbət təsir edən önəmli faktorlardan birini seçin

• resursların aktiv istehsal olunması
• müqayisəli üstünlüyə malik məhsulları istehsal etmək
√ texnologiyanın tətbiqi
• bir sahədə ixtisaslaşmaq
• hamısı

15. Cazibə modelinə əsasən iki ölkə arasındakı ticarətin mümükünlüyünə təsir edən xüsusiyyət hansıdır

• mədəni qohumlu
• tarixi əlaqələr
• müxtəlif məhsulların istehsalı
• ortaq valyutanın olması



√ onlar arasındakı məsafə

16. Cazibə modeli izah edir ki, niyə

• Valyuta məzənnələri arasındakı dəyişikliklər
• Kapitalla zəngin ölkələr kapital yönümlü məhsullar ixrac edir
• neft resursları ilə zəngin ölkələr ancaq neft ixrac edir
• Avropa ölkələri ən çox təbii resurslara istiqamətlənmiş iqtisadiyyat qurur
√ İsveçrə və Almaniya arasındakı ticarət İsveçrə və İspaniya arasındakı ticarəti üstələyir

17. Dünyada istehsal olunan mal və xidmətlərin təqribən neçə faizi başqa ölkələrə ixrac olunur?

• 0.1
• 0.95
• 0.8
√ 0.3
• 0.2

18. Avropa ölkələrinin bir çoxunun ortaq valyutası olan Avro nə zaman təqdim olunub

• 1990-cı ildən əvvəl
• Neft böhranı dövründə
• Böyük Depresiya dövründə
√ 2000-ci ildən əvvəl
• 1980-ci ildən əvvəl

19. Beynəlxalq ticarət ilə beynəlxalq valyuta arasındakı fərqin bütövlükdə aydın şəkildə olmamasının səbəbi

• ticarət modelləri real və ya barter əməliyyatlatlarına yönəlir
• heç biri
• ticarət hesablarındakı real inkişafın monetar təsirləri yoxdur
• tədiyyə balansı real ölçüləri ehtiva edir
√ beynəlxalq ticarətin böyük hissəsini monetar əməliyyatlat əhatə edir

20. Beynəlxalq monetar analiz bu istiqamətlərə yönəlir

• beynəlxalq iqtisadiyyatın beynəlxalq investisiya tərəfi
• Mərkəzi Banklarla beynəlxalq kooperasiyalar arasındakı məsələlər
• beynəlxalq iqtisadiyyatın real tərəfləri
• beynəlxalq iqtisadiyyatın beynəlxalq ticarət tərəfi
√ valyuta məzənnəsi olmaqla beynəlxalq iqtisadiyyatın monetar tərəflərini

21. Dünyada ən çox istifadə olunan valyuta hansıdır

√ ABŞ dolları
• Avstraliya dolları
• Avro
• İsveçrə frankı
• Türk lirəsi

22. Tədiyyə balansı neçə hissədən ibarətdir

• 3.0
• 2.0
• 6.0
√ 4.0
• 5.0

23. Dövlət siyasətinin ticarətə olan təsirlərinə aiddir



• tariflər
• kvotalar
• kreditlər
• ixrac subsidiyaları
√ hamısı

24. Beynəlxalq iqtisadiyyat iki mühüm hissəni özündə cəmləşdirir

• inkişaf etmiş və az inkişaf etmiş
• heç biri
• makro və mikro
√ beynəkxalq ticarət və beynəlxalq makroiqtisadi siyasət
• monetar və fiskal siyasət

25. Beynəlxalq iqtisadiyyatın öyrənmə sahələrinə aiddir

• Ticarətdən əldə olunmuş qazanclar
• Valyuta məzənnələrinin müəyyən edilməsi
• Tədiyyə balansı
√ Hamısı
• Ticarət modelləri

26. Xarici ticarət həddlərinin uzun müddətdə zəif inkişaf etmiş ölkələrin əlehinə dəyişəcəyini irəli sürən fikir aşağıdakılardan hansıdır?

• Engel qanunu
√ Singer-Prebiş tezisi
• Hekşer-Olin teoremi
• Leontyev paradoksu
• Ribçinski teoremi

27. Ölkə valyutası devalvasiya olduqda hansı baş verər?

• Istehsal sabit qalar, dövriyyədə olan pul kütləsi azalar
√ Istehsal artar, dövriyyədə olan pul kütləsi artar
• Istehsal aşağı düşər, dövriyyədə olan pul kütləsi azalar
• Istehsal artar, dövriyyədə olan pul kütləsi azalar
• Istehsal aşağı düşər, dövriyyədə olan pul kütləsi artar

28. Mərkəzi Bankın öhdəliklərinə aiddir

• Bankların depozitləri, xarici valyuta ehtiyatları
√    Dövriyyədə olan milli valyuta və bankların depozitləri
• Xarici dövlət istiqrazları
• Dövriyyədə olan milli valyuta, bankların mərkəzi bankda depozitləri, xarici dövlət istiqrazları
•   Dövriyyədə olan milli valyuta, yerli istiqrazlar

29. Xarici valyuta svapları nədir?

• Valyutanın spot məzənnə ilə satışı
√ Valyutanın spot məzənnə ilə satışı və forvard məzənnə ilə alışını təsdiq edən müqavilə
• Valyutanın spot və forvard məzənnə ilə satışı
• Heç biri
• Valyutanın forvard məzənnə ilə alışı

30. Xarici valyuta ticarətinin ən çox edildiyi mərkəzi seçin

• Nyu York
√ London
• Sinqapur
• Tokyo



• Frankfurt

31. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur

• Ölkə valyutasının dəyərinin düşməsi xarici vətəndaşlar üçün onun satdığı məhsulları daha baha edər
√ Ölkə valyutasının dəyərinin düşməsi xarici vətəndaşlar üçün onun satdığı məhsulları daha ucuz edər
• Ölkə valyutasının dəyərinin düşməsi yerli vətəndaşlar üçün onun satdığı məhsulları daha baha edər
• Ölkə valyutasının dəyərinin düşməsi yerli və xarici vətəndaşlar üçün onun satdığı məhsulları ucuzlaşdırar
• Ölkə valyutasının dəyərinin düşməsi yerli vətəndaşlar üçün onun satdığı məhsulları daha ucuz edər

32. Dollar/funt məzənnəsi 1.50 olarsa, Nyukasl şəhərində qiyməti 50 Britaniya funt olan köynəyi almaq üçün nəqədər dollar tələb olunar?

√ 75 dollar
• 80 dollar
• 50 dollar
• 60 dollar
• 70 dollar

33. Dollar/funt məzənnəsi 1.25 olarsa, Nyukasl şəhərində qiyməti 50 Britaniya funt olan köynəyi almaq üçün nəqədər dollar tələb olunar?

• 50 dollar
√ 62.5 dollar
• 70 dollar
• 40 dollar
• 60 dollar

34. Pulun dəyərini sürətlə itirməsilə nəticələnən yüksək səviyyəli və nəzarətdən çıxmış inflyasiya forması necə adlanır?

• Superinflyasiya
√ Hiperinflyasiya
• Maqinflyasiya
• Heç biri
• Staqflyasiya

35. Fİkirlərdən hansı daha doğrudur

• Pul təklifinin müvəqqəti artımı ölkə valyutasının dəyərinin xarici valyutalara nəzərən uzun müddətli dövrdə aşağı düşməsinə səbəb
olacaqdır

√ Pul təklifinin daimi artımı, uzun dövrdə ölkə valyutasının dəyərinin xarici valyutalara nəzərən aşağı düşməsinə təsir göstərəcəkdir
• Pul təklifinin daimi artımı, qısa dövrdə ölkə valyutasının dəyərinin xarici valyutalara nəzərən yüksəlməsinə təsir göstərəcəkdir
• Heç biri
• Pul təklifinin daimi artımı, uzun dövrdə ölkə valyutasının dəyərinin xarici valyutalara nəzərən yüksəlməsinə təsir göstərəcəkdir

36. Pul təklifinin artım səviyyəsində davamlı dəyişiklik

• Uzun dövrdə tədricən qiymətlərin artımına, və nominal pul təklifinin həcminə təsir göstərərək faizləri artırır
√ Uzun dövrdə tədricən qiymətlərin artımına, və real pul təklifinin həcminə təsir göstərərək faizləri artırır
• Uzun dövrdə tədricən qiymətlərin artımına, və nominal pul təklifinin həcminə təsir göstərərək faizləri azaldar
• Dərhal real pul təklfinin həcminə təsir göstərərək faizləri aşağı salar
• Uzun dövrdə tədricən qiymətlərin artımına, və real pul təklifinin həcminə təsir göstərərək faizləri azaldar

37. Pul təklifinin dəyişməsinin təsirinə aid ola bilər

• Uzun dövrdə faiz dərəcələrini və məhsul istehsalının səviyyəsinin dəyişməsinə
√ Uzun dövrdə faiz dərəcələri və məhsul istehsalı səviyyəsinə təsir göstərməyəcək
• Uzun dövrdə məhsul istehsalının səviyyəsinin dəyişməsinə
• Heç biri
• Uzun dövrdə faiz dərəcələrinin dəyişməsinə

38. Pul təklifinin daimi artımı nəyə səbəb olar



• Qiymətlərin proporsional səviyyədən çox artımına
√ Qiymətlərin proporsional olaraq artımına
• Uzun dövrdə qiymətlərin sabit qalmasına
• Heç biri
• Qiymətlərin proporsional səviyyədən az artımına

39. ABŞ-da pul təklifinin azalmasının avro/dollar məzənnəsinə təsiri

• Dolların avroya nəzərən dəyəri aşağı düşər
√ Dolların avroya nəzərən dəyəri yüksələr
• ABŞ pul təklifinin azalmasının avro/dollar məzənnəsi üzərində təsiri olmaz
• ABŞ pul təkifinin azalması faizlərin aşağı düşməsinə, və dolların avroya nəzərən dəyərinin yükəlməsinə təsir göstərər
• Avronun dollar dəyəri yüksələr

40. Avrozonada pul təklifinin azalmasının avro/dollar məzənnəsi üzərində təsiri nə olar?

• Avronun dollara nəzərən dəyəri aşağı düşər
√ Avronun dollara nəzərən dəyəri yüksələr
• Pul təklifinin dəyişməsinin bu məzənnə üzərində təsiri olmaz
• Avrozonada pul təklifinin azalması faizlərin aşağı düşməsinə, və avronun dollar nəzərən dəyərinin yüksəlməsinə təsir təsir göstərər
• Dolların avroya nəzərən dəyəri yüksələr

41. Doğru olan fikri seçin

• ABŞ-da genişləndirilmiş monetar siyasət dolların avroya nəzərən dəyərini yüksəldəcək, Avrozona pul bazarındakı tarazlığa təsir
göstərməyəcək

√ ABŞ-da genişləndirilmiş monetar siyasət dolların avroya nəzərən dəyərini aşağı salacaq, Avrozonada pul bazarındakı tarazlığa isə təsir
göstərməyəcək

• ABŞ-da genişləndirilmiş monetar siyasət dolların avroya nəzərən dəyərini aşağı salacaq, Avrozonada pul bazarında avronun təklifini
artıracaq

• ABŞ-da genişləndirilmiş monetar siyasət dolların avroya nəzərən dəyərini aşağı salacaq, Avrozonada pul bazarında avronun məcmu
tələbini  artıracaq

• ABŞ-da genişləndirilmiş monetar siyasət dolların avroya nəzərən dəyərini yüksəldəcək, Avrozonada pul bazarında avronun təklifini
artıracaq

42. Doğru fikri seçin

• Avrozonada genişləndirilmiş monetar siyasət avronun dollara nəzərən dəyərini yüksəldəcək, ABŞ-da pul bazarındakı tarazlığa təsir
göstərməyəcək

√ Avrozonada genişləndirilmiş monetar siyasət avronun dollara nəzərən dəyərini aşağı salacaq, ABŞ-da pul bazarındakı tarazlığa isə təsir
göstərməyəcək

• Avrozonada genişləndirilmiş monetar siyasət avronun dollara nəzərən dəyərini aşağı salacaq, ABŞ-da pul bazarında dolların təklifini
artıracaq

• Avrozonada genişləndirilmiş monetar siyasət avronun dollara nəzərən dəyərini aşağı salacaq, ABŞ-da pul bazarında dolların məcmu
tələbini  artıracaq

• Avrozonada genişləndirilmiş monetar siyasət avronun dollara nəzərən dəyərini yüksəldəcək, ABŞ-da pul bazarında dolların təklifini
artıracaq

43. Yanlış fikri seçin

• Faiz dərəcələri artdıqca pula olan məcmu tələb azalacaqdır
√ Milli gəlirin artması faiz dərəcələrinin azalmasına təsir göstərəcəkdir
• Pul təklifinin həcminin artması ölkə valyutasının dəyərini aşağı salacaqdır
• Hamısı doğrudur
• Faiz dərəcələrinin yüksəlməsi ölkə valyutasının dəyərini artıracaqdır

44. Doğru fikri seçin

• Pul təklifinin artması faiz dərəcələrinin yüksəlməsinə təsir göstərər
√ Pul təklifinin artması ölkə valyutasını dəyərinin yüksəlməsinə təsir göstərər
• Pul təklifinin həcminin dəyişməsinin valyuta məzənnələri üzərində təsiri yoxdur



• Doğru fikir yoxdur
• Pul təklifinin artması ölkə valyutasını dəyərinin aşağı düşməsinə təsir göstərər

45. Ölkənin pul təklifinin həcminin artmasının ola biləcək nəticəsini seçin

• Faiz dərəcələri yüksələr
• Ölkə valyutasının dəyəri yüksələr
• Ölkə valyutasının dəyəri dəyişməz
√ Ölkə valyutasının dəyəri aşağı düşər
• Heç biri

46. Ölkənin pul təklifinin həcmini azaltmasının ola biləcək nəticəsini seçin

• Ölkə valyutasının dəyəri aşağı düşər
√ Ölkə valyutasının dəyəri yüksələr
• Faiz dərəcələri aşağı düşər
• Heç biri
• Ölkə valyutasının dəyəri dəyişməz

47. Əgər pul təklifinin artıqlığı varsa, hansı baş verər

• Faiz dərəcləri yüksəlir
√ Faiz dərəcləri aşağı düşər
• Heç biri
• İstiqrazların qiymətləri aşağı düşər
• Faiz dərəcləri dəyişməz

48. Pul təklifinin funksiyasına aiddir

• Horizontal qrafiki var, çünki pul təklifini Mərkəzi Bank müəyyən edir
√ Vertikal qrafiki var, çünki verilən qiymətlər şəraitində pul təklifinin həcmini Mərkəzi Bank müəyyən edir
• Vertkal qrafiki var, çünki pul təklifi artdıqca faizlər yüksəlir
• Heç biri
• Horizontal qrafiki var, çünki pul təklifini pulun tələbi müəyyən edir

49. Məcmu pul tələbənin funksiyasına- L(R,Y) – aid olanı seçin

• Funskiyanın qrafiki yuxarıya doğru istiqamələnir çünki faiz dərəcələri aşağı düşdükcə iqtisadiyyatda pula tələb artır
√ Funksiyanın qrafiki aşağıya doğru istiqamətlənir çünki faiz dərəcləri aşağı düşdükcə iqtisadiyyatda pula tələb artır

• Funksiyanın qrafiki faiz dərəcəsini göstərən oxa parallel vertical düz xəttdir, çünki faiz dərəcələrinin dəyişməsi pula olan tələbə təsir
göstərmir

• Heç biri
• Funksiyanın qrafiki aşağıya doğru istiqamətlənir çünki faiz dərəcləri aşağı düşdükcə iqtisadiyyatda pula tələb azalır

50. Məcmu pul tələbini ifadə edən formulanı seçin

• MD=PxL(R)
√ MD=PxL(R,Y)
• MD=PxL(Y)
• Heç biri
• MD=L(R,Y)

51. Fikirlərdən hansı daha doğrudur

• pul təklifinin artırılması faiz dərəcələrini qısa dövrdə artırar
√ pul təklifinin artırlması faiz dərəcələrini qısa dövrdə azaldar
• Pul təklfinin artırılması faiz dərəcələrini uzun dövrdə azaldar
• Heç biri
• Pul təklifinin artırılması faiz dərəcələrini bütün dövrlərdə azaldar



52. Fikirlərdən hansı doğrudur

• Pul təklifi artıqlığı varsa faiz dərəcələri yüksələr, pul tələbi artıqlığı varsa  faiz dərəcələri aşağı düşər
• Heç biri
• Pul təklifi və pul tələbi artıqlığı varsa faiz dərəcələri yüksələr
√ Pul təklifi artıqlığı varsa faiz dərəcələri aşağı düşər, pul tələbi artıqlığı varsa  faiz dərəcələri yüksələr
• Pul təklifi və pul tələbi artıqlığı varsa faiz dərəcələri aşağı düşər

53. Məcmu pul tələbi nədən asılıdır?

• Faiz dərəcələri
√ Hamısı
• Real milli gəlir
• Heç biri
• Qiymət səviyyəsi

54. Fərdin likvidliyə olan ehtiyacı nə zaman artar?

• Fərdin apardığı əməliyyatların ümumi dəyəri düşərsə
√ Fərdin apardığı əməliyyatların ümumi dəyəri qalxarsa
• Fərdin istehlak tələbi azalarsa
• Hamısı
• Fərd yeni ATM kartı əldə edərsə

55. Fərdlərin aktivlərə olan tələbinə nə təsir edir?

• Aktivlərin risklilik həcmi
√ Aktivin digər aktivlərlə müqayisədə gözlənilən gəlirliyi
• Hamısı
• Heç biri
• Aktivlərin likvidliyi

56. Pulun funksiyalarına hansı aiddir

• Dəyər saxlama
√ Hamısı
• Ödəmə aləti
• Heç biri
• Ölçü vahidi

57. Amerikan vətəndaşı Yapon maşını alır. Ödəməni NyuYorkadakı bank hesabından çeklə edir. Bu əməliyyat ABŞ tədiyyə balansında
necə qeyd olunar

• Kapital hesabında kredit, maliyyə hesabında debet
√ Cari hesabda debet kimi, maliyyə hesabında kredit kimi
• Cari hesabda debet, kapital hesabında kredit
• Heç biri
• Kapital hesablnda debet, maliyyə hesabında kredit

58. ABŞ Argentinanın 10 000 dollar borcunu bağışlayır. ABŞ tədiyyə balansında nece qeyd olunar bu əməliyyat

• Maliyyə hesabında, ABŞ idxalı kimi
√ Maliyyə hesabında, ABŞ aktiv ixracı kimi
• Cari hesabda, ABŞ aktiv ixracı kimi
• Cari hesabda, debet işarə ilə
• Cari hesabda, Argentina maliyyə transferi

59. Tədiyyə balansının tərkib hissələrini tam olaraq qeyd edin

• Maliyyə hesabı və kapital hesabı



√ Cari hesab, maliyyə hesabı, kapital hesabı və balanslaşdırıcı maddələr
• Cari hesab və maliyyə hesabı
• Cari hesab, maliyyə hesabı və kapital hesabı
• Maliyyə hesabı, kapital hesabı, balanslaşdırıcı maddələr

60. Beynəlxalq əməliyyatlar tədiyyə balansında necə qeyd edilir?

• Bir dəfə ya debit ya da kredit kimi
√ İki dəfə, həm debit, həm kredit kimi
• Bir dəfə kredit kimi
• Üç dəfə, debit, kredit və öhdəliklər kimi
• Bir dəfə debit kimi

61. Qapalı iqtisadiyyat üçün milli gəlir bərabərliyini yazın. C-istehlak, İ-investisiya,S-yığlm, T-vergi, G-dövlət xərcləməsi, EX- ixrac, İM-
dxal, CA- cari hesab

• Y=C+İ+G+CA
√ Y=C+İ+G
• Y=C+S+T+CA
• Y=C+İ+G+İM
• Y=C+İ+G+EX

62. Açıq iqtisadiyyat üçün milli gəlir bərabərliyini yazın. C-istehlak, İ-investisiya,S-yığlm, T-vergi, G-dövlət xərcləməsi, EX- ixrac, İM-
dxal, CA- cari hesab

• Y=C+İ+G+EX
√ Y=C+İ+G+CA
• Y=C+İ+G+İM
• Y=C+İ+G
• Y=C+S+T+CA

63. CA (cari hesab) bərabərdir

• Y-(C-İ+G)
√ Y-(C+İ+G)
• Y-(C+İ-G)
• Heç biri
• Y-C+İ+G

64. Aşağıdakə bərabərlikdən hansı daha doğrudur. CA (cari hesab), EX (ixrac), İM (idxal)

• CA=EX+İM
√ CA=EX-İM
• CA=EX=İM
• Heç biri
• CA= İM-EX

65. Doğru cavabı seçin

• Açıq iqtisadiyyatda yığım və investisiyanın səviyyəsinin bərabər olması
√ Qapalı iqtisadiyyatdan fərqli olaraq açıq iqtisadiyyatda yığım və investisiyanın bərabər olmaması
• Qapalı iqtisadiyyatdan fərqli olaraq açıq iqtisadiyyatda yığım və investisiyanın bərabər olması
• Heç biri
• Qapalı iqtisadiyyatda yığım və investisiyanın səviyyəsinin bərabər olmaması

66. ABŞ-a aid etmək olar

• Cari hesabda profsitin olmasını
√ Cari hesabda defisitin olmasını
• Cari hesabda profsitin yoxsa defisitin olmasını müəyyən etmək çətindir



• Heç biri
• Cari hesabın balanslı olmasını

67. ÜDM nəyi ölçür?

• Ölkə daxilindəki xidmətlərin səviyyəsini
√ Ölkə daxilində istehsalın səviyyəsini
• Heç biri
• Hamısı
• ÜMM-un amortizasiyasını

68. Aşağıdakılardan hansı ÜMM-a daxil etmək mümkündür?

• Istifadə olunmuş dərsliyin satışı
√ Heç biri
• Ev tikintisində istifadə olunmuş daşın satışı
• Hamısı
• İstifadə olunmuş evin satışı

69. Ölkənin ümum milli məhsulu (ÜMM) nədir?

• Müəyyən dövrdə ölkə ərazisində istehsal olunan son məhsul və xidmətlərin bazar dəyərinin məcmusu
• Müəyyən dövrdə ölkənin istehsal amillərinin istehsal etdiyi aralıq məhsul və xidmətlərin bazar dəyərinin məcmusu
• Müəyyən dövrdə ölkənin istehsal amillərinin istehsal etdiyi məhsulların bazar dəyərinin məcmusu
√ Müəyyən dövrdə ölkənin istehsal amillərinin istehsal etdiyi son məhsul və xidmətlərin bazar dəyərinin məcmusu
• Müəyyən dövrdə ölkə ərazisində istehsal olunan məhsulların bazar dəyərinin məcmusu

70. İnvestisiyalara mübahisələrin həll edilməsi üzrə Beynəlxalq mərkəzin fəaliyyət göstərməsinin əsas və başlıca məqsədləri bundan
ibarətdir:

• çıxarma və emaledici sənayesinə öz maliyyə vəsaitləri hesabına investisiyaların həyata keçirilməsi
√ arbitraj hüququ və qanunvericilik məsələləri üzrə tədqiqatların həyata keçirilməsi
• fərdi investorların axtarışı və risklərin idarə olunmasında yardımların göstərilməsi
• şirkətlərə kreditlərin təqdim edilməsi yolu ilə inkişaf edən ölkələrdə xüsusi sektorun maliyyələşdirilməsi
• investisiyaların yerləşdirilməsi üzrə şirkətlərə texniki və məsləhət vermə xidmətlərin göstərilməsi

71. İnvestisiyalara mübahisələrin həll edilməsi üzrə Beynəlxalq mərkəzin əsas və başlıca məqsədləri bundan ibarətdir:

• inkişaf edən ölkələrdə istehsal sferasına yönəldilən investisiyalara təminatların təqdim edilməsi

√ ölkələrin hökumətləri və xarici investorlar arasında yaranan ziddiyətlərin arbitraj qaydasında həll edilməsi üzrə vasitəçilik xidmətlərin
təqdim olunması

• qeyri-kommersiya risklərdən sığortalanmanın və təkrar sığortalanmanın həyata keçirilməsi
• investisiya layihələrin işlənib hazırlanmasına və həmin layihələrin ölkələrin tələbatlarına uyğunluğunun təmin edilməsinə yardım
• inkişaf edən ölkələrə xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə texniki yardımın həyata keçirilməsi

72. İnvestisiyalara təminat verilməsi üzrə beynəlxalq agentliyin fəaliyyətinin əsas və başlıca məqsədləri bundan ibarət deyil:

• inkişaf edən ölkələrdə istehsal sferasına yönəldilən investisiyalar üçün təminatların təqdim olunması
√ inkişaf edən ölkələrdə şirkətləri kreditlərin təqdim edilməsi yolu ilə xüsusi sektorun maliyyələşdirilməsi
• qeyri-kommersiya risklərdən sığortalanmanın və təkrar sığortalanmanın həyata keçirilməsi
• investisiya layihələrin işlənib hazırlanmasına və həmin layihələrin ölkələrin tələbatlarına uyğunluğunun təmin edilməsinə yardım
• inkişaf edən ölkələrə xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə texniki yardımın həyata keçirilməsi

73. Aşağıda sadalananlardan ticarət kreditini yanlış xarakterizə edən nədir:

• pərakəndə satış zamanı ticarət kreditindən istifadə olunması da istisna edilmir
√ ticarət krediti veksel adlandırılan borc intizamı əsasında verilir

•
əmtəə malını əldə edən sahibkar tədarükçü ilə bağlanılmış kontrakta (müqaviləyə) uyğun olaraq, əldə olunmuş əmtəə malının dəyərini
əmtəə şəklində təqdim edilmiş kreditə görə hesablanan faizlərin müəyyən müddət ərzində ödənilməsi şərti ilə ona (tədarükçüyə)
qaytarılmasını öhdəsinə götürür

• ticarət krediti bundan ibarətdir ki, sahibkar əmtəə malını ödənişin təxirə salınması şərti ilə əldə edir



• ticarət kreditindən daha çox əmtəə malını topdan  əldə edən alıcılar istifadə edirlər

74. İqtisadi mühitin xarici dəyişilən makroiqtisadi faktorlara aid deyil:

• xarici ticarət və tədiyyə balanslarının vəziyyəti
√ vergi qoyuluşu səviyyəsi
• valyuta məzənnələri
• kapital əmtəələrin idxalat-ixracat azadlığı dərəcəsi
• dünya bazarlarındakı konyunktura

75. İqtisadi mühitin daxili dəyişilən makroiqtisadi faktorlara aid deyil:

• inflyasiya və işsizlik səviyyəsi
√ xarici ticarət və tədiyyə balansların vəziyyəti
• kreditlərin əldə edilməsinin mümkünlüyü və asanlığı
• vergi qoyuluşu səviyyəsi
• daxili milli məhsul və capital qoyuluşların dimanikası

76. Xarici borc kapitalının cəlb olunması və qızıl valyuta ehtiyatları hesabına ödəniş balansının mənfi qalığının sistematik olaraq örtülməsi:

• likvidliyin böhranı
√ ödəniş balansının böhranı
• valyuta böhranı
• istehsalçı böhranı
• alıcılıq qabiliyyətinin böhranı

77. Hansı dövrdə tsiklik işsizlik < 0 olur?

• tənəzzül və canlanma dövründə
√ canlanma və yüksəliş dövründə
• tənəzzül və durğunluq dövründə
• durğunluq və canlanma dövründə
• yüksəliş və tənəzzül dövründə

78. Hansı dövrdə tsiklik işsizlik > 0 olur?

• depressiya dövründə
√ tənəzzül dövründə
• yüksəliş dövründə
• hamısı düzdür
• canlanma dövründə

79. İqtisadi artım nədə ifadə olunur?

• ÜMM-in dəyərində
√ real ÜMM-in artım tempində
• ÜMM-in mütləq artımında
• neft hasilatının artımında
• əmək haqqının artımında

80. İqtisadi artımın optimal məqsədi:

• müəssisələrin inkişafı
√ bütün əhalinin həyat səviyyəsinin artması
• milli iqtisadiyyatın inkişafı
• geniş təkrar istehsalın sabit artım tempi
• kənd təsərrüfatının inkişafı

81. Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillərinə daxil deyil:



• əsas kapitalın həcmi
√ intensiv artım
• təbii resursların kəmiyyət və keyfiyyəti
• artan resursların səmərəli bölgüsü
• texniki tərəqqi

82. İqtisadi artımın hansı əsas tipləri var?

• ekstensiv tip
• sabit inkiєaf tipi
√ ekstensiv və intensiv tipi
• intensiv tip
• sürətli inkiєaf tipi

83. J.B.Seyin “Bazarlar qanunu”nun əsas mahiyyəti nədir?

• ”bütün alınanlar satılıb və bütün satılanlar alınıb”
√ daxili bazarlarda xaricidəki kimi məhsulllar məhsullarla alınır
• əmtəələrin bazar qiyməti tələb və təklifin təsiri altında əmələ gəlir
• əmtəələrin dəyəri yalnız alıcılar tərəfindən tənzimlənir
• alıcı əmtəənin satıcısına təkcə əmək haqqını deyil, həm də mənfəəti ödəməlidir

84. J.B.Seyin xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki:

• əhalinin sayının dəyişməsi qanunauyğunluqlarını öyrənən ilk adam olmuşdur
√ sərvətin mənbəyini millətin istehsal potensialında görmüşdür
• D.Rikardonun qəbul etdiyi ümumi istehsal böhranının mümkünlüyünü  qəbul etmirdi
• D.Rikardonun qəbul etmədiyi ümumi istehsal böhranının mümkünlüyünü  qəbul edirdi
• satış problemini iqtisadi nəzəriyyənin mərkəzinə qoymuşdur

85. D.Rikardoya görə:

• əgər mənfəət və əmək haqqı qiymətə münasibətə görə birincidirsə, renta isə ona münasıbətdə ikincidir
√ iqtisadi inkişafla gəlirin bölgüsü arasında çox sıx əlaqə vardır

• həqiqi sərvətin hər cür artımı onda tətbiq olunan əməyin miqdarının hər cür artımı, dolayısı torpaqdan əldə olunan rentanın
yüksəlməsinə gətirib çıxarır

• fəhlə və torpaq mülkiyyətçiləri bütün şəraitlərdə ictimai sərvətin artmasında maraqlıdır
• renta qiymət ilə əmək haqqı və mənfəətin fərqidir

86. D.Rikardo vergiqoyma məsələsini nə ilə əlaqədə öyrənmişdi:

• kapital yığımı ilə
√ gəlir bölgüsü ilə
• pulun miqdar nəzəriyyəsi ilə
• əmək-dəyər nəzəriyyəsi ilə
• məhsul istehsalının həcmi ilə

87. A.Smitin əmək-dəyər nəzəriyyəsinin ziddiyyəti ondadır ki:

• O bölgünün cəmiyyətin maddi sərvətinin artması üçün daha əlverişli sosial şəraitin yaratdığını duymuşdur

√ O əməklə kapital arasındakı mübadilə prosesini və əmtəələrin reallaşmasında əmələ gələn gəlirlərin təhlilini əmək-dəyər mövqeyində
apara bilməmişdir

• O dəyərin bilavasitə mənbəyini yalnız bir müəyyən konkret əmək olduğunu göstərmişdir
• O dəyərin mənbəyini, qızıl, gümüş və digər qiymətli metallar istehsalına sərf olunan konkret əməyi, ümumi əmək kimi vermişdir
• O dəyərin mütləq və nisbi formada olduğunu göstərmişdir

88. A.Smit dəyərin ölçüsü kimi nəyi əsas götürmüşdü:

• bütün cəmiyyətin tələbatı ilə bu tələbatı ödəməyə kifayət edən əməyin miqdarı arasındakı nisbət kimi
√ əmtəənin istehsalı üçün zəruri olan iş vaxtını



• əmtəə istehsalına sərf olunan iqtisadi məsrəflərləri
• nemətin iqtisadi faydalılığını
• pis istehsal şəraitində əmtəə istehsalına sərf olunan iş vaxtı ilə

89. Aşağıdakı fikirlərdən hansı fiziokratları xarakterizə edir:

• Onlar bir tərəfdən iqtisadi hadisə və proseslərə analitik yanaşmış,digər tərəfdən təsviredicilik etmişlər
√ Onlar xalis məhsula vergi qoyulmasının tərəfdarı olmuşlar

• Onlar iqtisadiyyatın insanların iradəsindən asılı olmayan obyektiv qanunların fəaliyyət göstərdiyi bir sistem olması haqqında təlim
işləyib hazırlamışlar

• Onlar siyasi iqtisada həm pozitiv və həm də normativ  elm kimi baxmışlar

• Onlar iqtisadi hadisələrə və hər bir tədbirə cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin və millətin sərvətinin inkişafı nöqteyi-nəzərdan
yanaşmışlar

90. Açıq iqtisadiyyatda stabilləşmə siyasətinin strateji məqsədi:

• cari ödənişlərin qalığı – xalis ixrac
√ “ikili tarazlığı” əldə etmək tam məşğulluq şəraitində ümumi tarazlıq
• idxal-ixracın tarazlığı
• əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq mübadiləsi
• statistik hesabat – satış və maliyyə əməliyyatları

91. Ölkənin xalis ixracı, yəni cari əməliyyatlar üzrə mənfi saldo göstərir ki:

• ölkədə xarici investisiyalar azalmışdır
√ ölkədə xarici investisiyalar artmışdır
• ölkənin xarici investisiyalardan əldə etdiyi gəlir
• ölkə xarici investisiyalardan imtina edir
• ölkə xarici investisiyaları planlaşdırır

92. Ölkənin xalis ixracı, yəni cari əməliyyatlar üzrə müsbət saldo göstərir ki:

• ölkə xarici investisiya qoyuduşunu planlaşdırır
√ ölkə xarici ölkələrdə investisiyaların artırıb
• ölkə xarici ölkəyə veriləcək kredit faizini artırır
• ölkəni xaricdən alacağı kredit faizi təmin etmir
• ölkə xarici ölkəyə investisiya qoyuluşunu azaldıb

93. Xiks və Xansen tərəfindən işlənmiş əmtəə və pul bazarının qarşılıqlı asılılıq modeli:

• AD-AS modeli
√ İS-LM modeli
• “gəlirlər-xərclər” modeli
• “məcmu tələb-məcmu təklif” modeli
• “ford mustanq” modeli

94. ÜDM-nin real həcmini müəyyən etmək üçün istifadə olunan qiymət indeksi:

• ÜMM deflyatoru
√ ÜDM deflyatoru
• qiymət deflyatoru
• yığım deflyatoru
• məcmu gəlir deflyatoru

95. Ümumi daxil məhsul hansı qiymətlərlə ölçülür?

• müqayisəli qiymətlər ilə
√ bazar qiymətləri ilə
• istehlakçı qiymətləri ilə
• istehsalçı və istehlakçı qiyməti ilə



• istehsalçı qiymətləri ilə

96. İnvestisiya həcmi ilə ÜDM-in tempinin dəyişməsi arasında nisbət:

• multiplikator
√ akselerator
• gəlirin ümumi səviyyəsi
• investisiya riski
• qiymət indeksi

97. Məcmu təklif nəyin dəyəridir?

• ümumi ictimai məhsulun
√ satışa təqdim edilən bütün son məhsul və xidmətlərin
• yalnız B və C cavabları düzgündür
• düzgün cavab yoxdur
• ümumi daxili məhsulun

98. Aşağıdakılardan valyuta məzənnəsinə təsir edən amillərə aid olmayan hansıdır?

• valyuta siyasəti
√ ölkədə adambaşına düşən ÜDM-in səviyyəsi
• tədiyyə balansının vəziyyəti
• valyuta bazarlarının fəaliyyəti və valyuta möhtəkirlik əməliyyatları
• müxtəlif ölkələrdə faiz dərəcələrindəki fərq

99. Aşağıdakılardan hansı valyuta tənzimləməsi və valyuta nəzarətinin əsas prinsiplərinə aid deyil?

•   rezident və qeyri  rezidentlər valyuta əməliyyatlarını həyata keçirərkən iqtisadi maraq və hüquqlarının dövlət tərəfindən müdafiəsi
√ valyuta münasibətləri iştirakçılarının hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi
• dövlət və onun orqanlarının rezident və qeyri rezidentlərin valyuta əməliyyatlarına yersiz müdaxiləsinə yol verilməməsi
• valyuta tənzimləməsi və valyuta nəzarəti sisteminin vahidliyi
• valyuta tənzimləməsi sahəsində dövlət siyasətinin reallaşdırılmasında iqtisadi vasitələrin prioritetliyi

100. Ticarət siyasətinin alətləri necə tətbiq edilir?

•   birbaşa vasitələrlə
√    qanunvericilik normaları vasitəsi ilə
•   qoşma vasitələrlə
•    qoşma vasitələrlə
•   dolayı vasitələrlə

101. Ticarət rejimi aşağıdakıları ehtiva etmir

• mal və xidmətlərin daxili bazara buraxılmasının tənzimlənməsi
√ xarici mal və xidmətlərin qiymətlərinin formalaşması
• ölkənin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə səmərəli qoşulması
• ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsünün imkanlarından daha çox faydalanması
• milli məhsul və xidmətlərin  xarici bazarlara buraxılması üçün, tətbiq edilən tədbirlər kompleksidir

102. Dünya valyuta bazarında valyuta məzənnəsinin formalaşmasına təsir edən amillərdən hansı uzunmüddətli deyil?

• Ölkədə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi
√ Faiz dərəcəsi
• Ölkənin dünya ticarətində və xarici investisiyalarda yeri və rolu
• Ölkənin ixrac kvotası
• ÜMM-un uzunmüddətli artım tempi

103. Dünya valyuta bazarında valyuta məzənnəsinin formalaşmasına təsir edən amillərdən hansı ortamüddətli deyil?



• ölkənin tədiyyə balansının vəziyyəti
√ ölkədə daxili qiymətlərin artması sürəti, faiz dərəcəsi
• dövlət maliyyəsinin vəziyyəti, ölkədə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi;
• Heç biri
• uzunmüddətli kapitalın hərəkəti balansı

104. Dünya valyuta bazarında valyuta məzənnəsinin formalaşmasına təsir edən amillərdən hansı qısamüddətli deyil?

• əsasən psixoloji amillər
√ hökumətin və bankların müdaxiləsi
• bankirlərin, valyuta vasitəçilərinin fikirləri
• faiz dərəcəsi
• qeyri-dəqiq məlumatlar

105. Ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi ÜDM-in təqribən neçə faizi həddində olduqda, onun açıq iqtisadiyyata malik olduğunu
demək olar?

• 3 – 5%
√ 20 – 25 %
• 10 – 15%
• 1 – 3%;
• 5 – 10%

106. Valyuta məhdudiyyətinin komponentlərinə aid olmayanı göstərin:

• ölkədaxili valyuta əməliyyatları üzərində birbaşa dövlət nəzarəti
√ milli valyutanın dövriyyəyə buraxılması
• valyuta idxalının məhdudlaşdırılması
• regional valyuta əməliyyatları üzərində birbaşa dövlət nəzarəti
• valyuta ixracının məhdudlaşdırılması

107. Azad iqtisadi zonaların ayrı-ayrı növlərini birləşdirən ümumi cəhət hansıdır?

• onların hamısının adada yerləşməsi
• onların hamısının müstəqil dövlət olması
• onların hamısından selektiv vergi tutmaq
• onların hamısının vergilərdən azad olması
√ onların hamısında müxtəlif növ güzəştlərin tətbiq edilməsi

108. Azad iqtisadi zonada tətbiq edilən inzibati güzəştlər dedikdə nə nəzərdə tutulmur?

• müəssisə və firmaların qeydiyyatı prosedurlarının sadələşdirilməsi
√ gömrük rüsumlarının ləğv edilməsi
• azad iqtisadi zonada çalışan işçi qüvvəsinin qonşu bölgələrə gediş-gəlişinə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
• Heç biri
• müxtəlif məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması

109. Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması üçün aşağıdakılardan hansı zəmin yaradan zəruri şərtlər sırasına daxil deyil?

• əlverişli coğrafi vəziyyət, daha əlverişli infrastrukturanın mövcudluğu
√ sosial müavinətlərin verilməsi, iqtisadi proseslərin dövlət tərəfindən sərt tənzimlənməsi
• nisbətən ucuz, lakin yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin olması
• Heç biri
• ümumi siyasi sabitlik

110. Azad iqtisadi zonaların yaradılmasının əsas məqsədlərinə hansı aid deyil?

• məşğulluğun artmasına nail olmaq
√ proteksionizm siyasətini reallaşdırmaq
• həmin zonadan yeni təsərrüfatçılıq metodları təcrübəsini yaymaqda istifadə etmək



• xarici ticarətin həcmini artırmaq
• sənaye ixracına maraq yaratmaq və bunun əsasında valyuta vəsaiti əldə etmək

111. Rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta və ya digər valyuta dəyərliləri ilə əməliyyatlarının qanunvericilik və inzibatçılıq yolu ilə
qadağan edilməsi və ya reqlamentləşdirilməsi necə adlanır?

• Valyuta kursu
√ Valyuta razılaşması
• Valyuta pariteti
• Valyuta saldosu
• Valyuta məhdudiyyətləri

112. Gömrük rüsumlarının müxtəlif dərəcələrinin, bu və ya başqa ölkə ilə, xarici ticarətdə əmtəə təsnifatına uyğun sistemləşdirilmiş siyahısı
necə adlanır?

• Gömrük rejimi
• Gömrük dövriyyəsi.
• Gömrük Məcəlləsi
√ Gömrük tarifi
• Gömrük sistemi

113. Ölçü vahidinə görə, pul həcmi ilə müəyyənləşdirilən rüsumlar necə adlanır

• Konvensiya rüsumları
√ Xüsusi rüsumlar
• Muxtar rüsumlar
• Preferensial rüsumlar
• Advalor rüsumlar

114. Əmtəənin dəyərinə görə faizlə hesablanan rüsumlar necə adlanır?

• Konvensiya rüsumları
√ Advalor rüsumlar
• Preferensial rüsumlar
• Birdəfəlik rüsum
• Muxtar rüsumlar

115. Biri birinə qarşılıqlı ticarət rejimi müəyyənləşdirən ölkələr arasında tətbiq olunan rüsumlar necə adlanır?

• Advalor rüsumlar
√ Konvensiya rüsumları
• Preferensial rüsumlar
• Birdəfəlik rüsum
• Muxtar rüsumlar

116. Tədiyə balansının tənzimlənməsində hansı metoddan istifadə edilmir?

• Mübadilə məzənnəsinin dəyişdirilməsi
√ İnflyasiya
• Mərkəzi Bankın faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi
• Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası
• Deflyasiya

117. Ölkənin bütün rezidentlərinin müəyyən təqvim dövrü ərzində qalan dünya ilə bütün iqtisadi münasibətlərinin, əlaqələrinin və
sövdələşmələrinin maliyyə yekunlarını əks etdirən ikiqat qeyd olunma prinsipi ilə qurulmuş matris cədvəli necə adlanır?

• Dövlət Büdcəsi
√ Tədiyə balansı
• Xarici ticarət balansı
• Xarici ticarət saldosu



• Makroiqtisadi İnkişaf Planı

118. “Tədiyə balansı” bir termin kimi ilk dəfə hansı iqtisadşı tərəfindən dövriyyəyə daxil edilmişdir?

• Leon Valras
√ Con Stüart Mill
• David Rikardo
• Milton Fridmen
• Vasiliy Leontyev

119. Gömrük birliyinin yaradılmasından dərhal sonra onun bilavasitə nəticəsi kimi meydana gələn iqtisadi nəticələr necə adlanır?

• Makroiqtisadi effektlər
√ Statik effektlər
• Dinamik effektlər
• Azad iqtisadi zona
• Zaman laqı

120. Gömrük birliyinin funksiya göstərməsinin daaha sonrakı mərhələlərində meydana gələn iqtisadi nəticələr necə adlanır?

√ Dinamik effektlər
• Multiplikator effekti.
• Makroiqtisadi effektlər
• Zaman laqı
• Statik effektlər

121. Ölkələrin Avrozonaya daxil edilməsi üçün hazırda tələb olunan meyarlar sırasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Dövlət borcu ÜDM-in 60%-dən çox olmamalıdır
√ ÜDM-in artım tempi 10%-dən az olmamalıdır

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

• Uzunmüddətli faiz stavkaları ən aşağı inflyasiya səviyyəsinə malik olan üç üzv ölkənin orta göstəricisini 2%-dən artıq keçməməlidir
• Dövlət büdcəsinin kəsiri ÜDM-in 3%-dən çox olmamalıdır

122. Xarici ticarətə dair bütün nəzəriyyələri birləşdirən ən ümumi mülahizələrdən biri hansıdır:

• İqtisadiyyatın inkişafı xarici ticarətdən asılı deyil
√ Xarici ticarət bütövlükdə ümumi rifahı yaxşılaşdırır
• Xarici ticarətin saldosu mütləq müsbət olmalıdır
• Xarici ticarət mütləq dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir
• Xarici ticarət yalnız qonşu ölkələrlə aparılmalıdır

123. Ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin masştabının, strukturunun və xarakterinin kəmiyyət və keyfiyyət tərəfləri öz əksini nədə tapır?

• Dövlət büdcəsində
√ Tədiyə balansında
• Gömrük hesabatında
• Ticarətin nomenklaturasında
• Maliyyə hesabatında

124. Bir ölkənin digər ölkələr münasibətdə pul tələbləri və öhdəliklərini, gəlirlərini və ödəmələrini əks etdirən hesabat necə adlanır?

• Ticarət balansı
√ Beynəlxalq hesablar balansı
• Beynəlxalq öhdəliklər
• Beynəlxalq likvidlik
• Beynəlxalq kredit hesabı

125. Beynəlxalq likvidliyin strukturuna aşağıdakı komponentlərdən hansı aid deyil?



• ölkənin rəsmi valyuta ehtiyatları
√ dövriyyədəki pul kütləsi
• BVF-də ehtiyat mövqe
• XİH-də olan hesablar
• rəsmi qızıl ehtiyatları

126. Ölkə və ya ölkələr qrupunun özlərinin qısamüddətli xarici öhdəliklərini yolverilən ödəmə vasitələri ilə təmin etmək imkanları necə
adlanır?

• Beynəlxalq borclanma
√ Beynəlxalq likvidlik
• Beynəlxalq rəqabətqabiliyyətlilik
• Beynəlxalq hesablaşma
• Beynəlxalq ehtiyatlar

127. Valyuta məhdudiyyətləri növlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil:

• valyuta blokadası
√ liberal valyuta siyasəti
• beynəlxalq ödəmələrin, kapital hərəkətinin, gəlirin repatriasiyasının, qızıl və qiymətli kağızların hərəkətinin tənzimlənməsi
• xarici valyutanın və digər valyuta dəyərlilərinin dövlətin əlində təmərküzləşməsi
• xarici valyutanın sərbəst alqı-satqısına qadağa

128. Valyuta məzənnəsinin səviyyəsinə təsir göstərmək üçün istifadə edilən dövlət tədbirlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• valyuta müdaxilələri
√    valyuta sferasının liberallaşdırılması.
• proteksionist tədbirlər
• valyuta dəhlizinin tətbiqi
• diskont siyasət

129. Müasir valyuta bazarları üçün aşağıdakı xüsusiyətlərdən hansı xarakterik deyil?

• Bağlanan sazişlərin ümumi kütləsində transsərhəd əməliyyatların üstünlük təşkil etməsi
√ Əməliyyatların həcminin kəskin azalması
• Valyuta əməliyyatlarında ABŞ dollarının üstünlük təşkil etməsi
• İştirakçıların qlobal əhatəsi
• Əməliyyatların həcminin artması

130. İnkişaf etmiş əsas ölkələrdə valyuta bazarlarının meydana gəlməsi səbəblərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• beynəlxalq hesablaşmaların kredit vasitələrinin geniş yayılması
√ barter əməliyyatlarının həcminin artması.
• cari hesablar üzrə valyuta məhdudiyyətlərinin olmaması
• banklar arasında müxbir münasibətlərin qurulması
• əlaqələri sadələşdirən rabitə vasitələrinin inkişafı

131. İnkişaf etmiş əsas ölkələrdə valyuta bazarlarının meydana gəlməsi səbəblərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müntəzəm inkişafı;
√ bu ölkələrdə maliyyə böhranlarının baş verməsi
• dünya valyuta sisteminin formalaşması, banklar arasında müxbir münasibətlərin qurulması
• beynəlxalq hesablaşmaların kredit vasitələrinin geniş yayılması
• bank kapitalının yüksək dərəcədə təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi

132. Valyuta bazarının konyukturu aşağıdakılardan hansından asılı deyil?

• xarici valyutaya olan tələb və təklifdən; dividendlərin ödənilməsi, borcların, kreditlərin geri qaytarılması üzrə öhdəlikləri olan fiziki və
hüquqi şəxslərdən



√ işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasından
• əmtəə və xidmətlərə görə ödəmələri həyata keçirməli olan və buna görə də xarici valyuta almağa çalışan idxalatçılardan

• fraxta, yüklərin sığorta edilməsinə, broker və bank komissiyalarına görə valyuta əldə etmiş ticarət şirkətlərindən, sığorta
cəmiyyətlərindən və banklardan

• əmtəə və xidmətlərə görə xarici valyuta əldə etmiş və həmin valyutanı realizə etməyə çalışan ixracatçılardan

133. Valyuta bazarına çıxarkən iqtisadi subyektlərin məqsədlərinə hansı aid deyil?

• valyuta məzənnələrində və müxtəlif borc öhdəlikləri üzrə faiz dərəcələrində olan fərqlər formasında gəlirin əldə edilməsi (müəssisələr,
kommersiya bankları);

• beynəlxalq hesablaşmaların fasiləsiz həyata keçirilməsi (müəssisələr, bankların müştəriləri);
• xarici valyuta ehtiyatlarının strukturunun diversifikasiyası və onların artırılması (kommersiya, mərkəzi banklar);
√ əmtəə və xidmətlərin ixracının təşkili
• valyuta siyasətinin həyata keçirilməsi (mərkəzi banklar, xəzinədarlıqlar), valyuta və kredit risqlərindən sığorta;

134. Xarici valyutanın və müxtəlif valyuta dəyərlilərinin alqı-satqısı üzrə əməliyyatlar nəticəsində yaranmış sabit iqtisadi və təşkilati
münasibətlər sistemi necə adlanır?

• Valyuta klirinqi
√ Valyuta bazarı
• Qiymətli kağızlar bazarı
• Valyuta dəhlizi
• Valyuta tənzimlənməsi

135. Valyuta məzənnəsi beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə hansı təsiri göstərmir?

• valyuta məzənnəsi hər hansı bir ölkənin istehsalçılarına əmtəənin istehsal xərclərinin dünya qiymətləri ilə müqayisə etməyə imkan verir
və buna görə də, xarici iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsi zamanı orientir rolunu oynayır

√ Valyuta məzənnəsi subsidiyaların verilməsinə şərait yaradır
• valyuta məzənnəsi dünya istehsalının nəticələrinin ölkələr arasında yenidən bölgüsünə təsir göstərir
• iqtisadi fəaliyyətin maliyyə nəzticələrini proqnozlaşdırmağa imkan verir
• valyuta məzənnəsi ölkənin iqtisadi vəziyyətinə birbaşa təsir göstərir və bu da özünü xüsusilə tədiyə balansının vəziyyətində göstərir

136. Valyuta məzənnəsi aşağıdakı amillərdən hansından birbaşa asılı deyil?

• valyutaların alıcılıq qabiliyyəti
√ ölkədəki vergi yükü
• valyuta bazarının konyukturası
• valyutaya etibarın dərəcəsi
• beynəlxalq ödəmələrin güclənməsi və ya zəifləməsi

137. Valyuta məzənnəsi aşağıdakı amillərdən hansından birbaşa asılı deyil?

• ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri
√ sosial təminatın səviyyəsi
• ölkənin tədiyə balansının vəziyyəti
• faiz dərəclərinin səviyyəsi;
• inflyasiyanın səviyyəsi və inflyasiya gözləntiləri

138. Valyuta əməliyyatlarının növlərinə görə hansı valyuta mövcud deyil?

• Müqavilə qiymətinin valyutası
√ Françayzinq valyutası
• Kredit valyutası
• Klirinq valyutası
• Ödəmə valyutası

139. Statusuna görə valyutaların aşağıdakı növlərindən hansı mövcud deyil?

• milli (ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş pul vahidi, buraxıldığı ölkənin ərazisində qanuni ödəmə vasitəsi);
√ qapalı



• beynəlxalq şərti (XİH)
• regional (avro)

• xarici (digər ölkələrin valyutalarında ifadə olunmuş əskinaslar, monetlər və tələblər, digər ölkələrin ərazilərində qanuni ödəmə
vasitələri);

140. Avrozona ölkələrində hansı tarixdə milli valyutalarla bütün hesablaşmalar dayandırıldı və avro İqtisadi və Valyuta Birliyi çərçivəsində
yeganə qanuni ödəmə vasitəsi oldu?

• 1999-cu il yanvarın 15-dən
√ 2002-ci il iyulun 1-dən
• 2003-cü il dekabrın 25-dən
• 2004-cü il yanvarın 1-dən
• 2000-ci il mayın 10-dan

141. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə ixracatçı üçün valyuta riski nədən ibarətdir?

• milli valyutanın məzənnəsinin aşağı düşməsindən
√ milli valyutanın məzənnəsinin qalxmasından
• ixrac olunan mallara tələbatın artmasından
• xarici valyutanın qiymətinin aşağı düşməsindən
• xarici bazarlarda əmtəələrin qiymətlərinin qalxmasından

142. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə idxalçı üçün valyuta riski nədən ibarətdir?

• milli valyutanın məzənnəsinin qalxmasından
√ milli valyutanın məzənnəsinin aşağı düşməsindən
• xarici valyutanın qiymətinin aşağı düşməsindən
• ixraca tələbin artmasından
• əmtəələrin qiymətlərinin daxili bazarda qalxmasından

143. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə valyuta risklərini məhdudlaşdıran maliyyə əməliyyatlarına hansı aid deyil?

• qiymətlərin milli valyutada fiksasiyası
√ ixracatçılar tərəfindən dempinq qiymətlərinin tətbiqi
• idxalın və ixracın risklərinin qarşılıqlı uzlaşdırılması
• idxalçılar və ixracatçılar tərəfindən öz milli banklarından müəyyən güzəştlərin əldə edilməsi
• əməliyyatların sığortalanması

144. Hökumət ölkənin qızıl-valyuta ehtiyyatlarını artırmaq istəyir. Buna nəyin hesabına nail olmaq olar?

• idxalı artırmaqla
√ ixracı artırmaqla
• daxili bazarı liberallaşdırmaqla
• vergi dərəcələrini artırmaqla
• xaricdən qızıl almaqla

145.
Milli iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabətdən qorunması, o cümlədən daxili bazarın qorunması, yerli istehsalın stimullaşdırılması
məqsədilə ölkəyə idxal olunan mal və xidmətlərə daha yüksək gömrük rüsum və vergilərini tətbiq etməklə dövlətin apardığı siyasət necə
adlanır?

• dempinq
√ proteksionizm
• faktorinq
• françayzinq
• liberalizm

146. Beynəlxalq likvidlik hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

• Likvid ehtiyatların formalaşdırılması vasitəsi
√ Ixracın stimullaşdırılması vasitəsi
• Valyuta müdaxiləsi vasitəsi



• Regional ödəmə vasitəsi
• Beynəlxalq ödəmə vasitəsi

147. Beynəlxalq likvidliyin strukturuna hansı komponent aid deyil?

• Ölkənin rəsmi valyuta ehtiyatları
√ Ölkənin xarici borcunun miqdarı
• BVF-də ehtiyat mövqe
• XİH-də olan hesablar
• Rəsmi qızıl ehtiyatları

148. Hər bir xarici valyuta üzrə tələb və öhdəliklərin nisbəti necə adlanır?

• Valyuta məzənnəsi
√ Valyuta mövqeyi
• Valyuta dönərliliyi
• Valyuta likvidliyi
• Valyuta pariteti

149. Müəyyən bir ölkənin pul vahidinin digər ölkənin pul vahidində və ya beynəlxalq hesablaşma valyuta vahidlərində ifadə edilmiş qiyməti
necə adlanır?

• Valyuta sabitliyi
√ Valyuta məzənnəsi
• Valyuta balansı
• Valyuta mövqeyi
• Valyuta pariteti

150. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş iki valyuta arasında olan nisbət necə adlanır?

• Valyuta məzənnəsi
√ Valyuta pariteti
• Valyuta dönərliliyi
• Valyuta likvidliyi
• Valyuta saldosu

151. Ehtiyat valyutanın təyinatına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• Beynəlxalq tədiyə vasitəsi
√ A.   Inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövriyyə vasitəsi rolunu oynaması.
• Valyuta müdaxilələrinin həyata keçirilməsi vasitəsi
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə xidmət göstərilməsi
• Beynəlxalq ehtiyat vasitəsi

152. Aşağıdakılardan hansı milli valyuta sisteminin tərkib hissəsidir?

• Valyuta-maliyyə münasibətlərini tənzimləyən dövlətlərarası təşkilatlar;
√ Ölkənin valyuta münasibətlərini tənzimləyən və ona xidmət göstərən milli orqanlar
• Valyutaların qarşılıqlı dönərlilik şərtləri
• Milli və kollektiv ehtiyat valyuta vahidləri
• Beynəlxalq valyuta bazarları və dünya qızıl bazarı rejimi

153. Dünya valyuta sisteminin əsas elementləri sırasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

• Rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatlarının tərkibi
• Milli valyuta bazarı və qızıl bazarı rejimi
• Milli valyutanın pariteti və valyuta məzənnəsinin formalaşması mexanizmi
√ Beynəlxalq hesablaşmaların formaları
• Valyuta məhdudiyyətlərinin mövcudluluğu



154. Dünya valyuta sisteminin əsas elementləri sırasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• Milli və kollektiv ehtiyat valyuta vahidləri
• Beynəlxalq hesablaşmaların formaları
• Valyutaların qarşılıqlı dönərlilik şərtləri
√    Milli valyuta bazarının tənzimlənməsi mexanizmi
• Valyuta paritetləri və məzənnələri mexanizmi

155. Aşağıdakılardan hansı milli valyuta sisteminin tərkib hissəsi deyil?

• Milli pul vahidi;
• Valyuta məhdudiyyətlərinin mövcudluluğu
• Rəsmi qızıl- valyuta ehtiyatlarının tərkibi
√ Beynəlxalq ehtiyat valyuta
• Milli valyutanın dönərlilik şərtləri

156. Milli təsərrüfatlar arasında ödəmə və hesablaşma əməliyyatlarını müəyyən edən pul münasibətlərinin məcmusu necə adlanır?

• A.   Beynəkxalq Hesablaşmalar Bankı
• Beynəlxalq kredit sistemi;
• Beynəlxalq ödəniş sistemi
• Beynəlxalq maliyyə institutu
√ Beynəlxalq valyuta münasibətləri

157. XVIII və XIX əsrlərdəki beynəlxalq iqtisadiyyat nəzəriyyələri

• hamısı
• inkişaf etmiş ölkələrin ticarət siyasətinə uyğun gəlmir
• hazırki siyasi analizə uyğun deyil
• müasir riyazi əsaslı nəzəriyyələr tərəfindən o qədər də anlaşılmır
√ bugünkü müasir beynəlxalq iqtisadiyyata yüksək səviyyədə uyğun gəlir

158. Dünya iqtisadiyyatları onların illik adambaşına düşən gəlir səviyyəsinə görə 4 əsas hissəyə bölünür. Bunlardan düzgün olmayanını seçin

• aşağı gəlir
• aşağı orta gəlirli
• yüksək orta gəlirli
√ orta gəlir
• yüksək gəlir

159. Qazaxıstanın pul vahidi hansıdır

• rubl
• frank
• manat
√ təngə
• yien

160. Siz Parisə səyahət edirsiz və turist kimi günorta yeməyi üçün 100$ kredit kart ilə ödəniş edir. Bu ödəniş tədiyyə balansında necə
hesablanılır?

• cari hesab, Fransız xidmət idxalı
• heç biri
• maliyyə hesabı, ABŞ aktiv idxalı
√ maliyyə hesabı, ABŞ aktivlər ixracı
• cari hesab, ABŞ mal ixracı

161. Açıq iqtisadiyyatda, milli qənaət Sp bərabərdir

• I - CA + (G - T)



• I + CA - (G - T)
• I + CA + (G + T)
√ I + CA + (G - T)
• I - CA - (G - T)

162. Qapalı iqtisadiyyatda, milli qənaət Sp bərabərdir

• I - (G - T)
• I + (G - T) + C
• I - (G + T)
√ I + (G - T)
• I + (G + T)

163. İnvestisiya adətən

• istehlak qədər dəyişkəndir
• heç biri
• istehlaka nəzərən az dəyişkəndir
• istehlaka nəzərən ümumi milli məhsulun ən böyük komponentidir
√ istehlaka nəzərən dəyişkəndir

164. 2006-cı ildə ABŞ-ın

• cari hesabda artıqlıq var idi
• heç biri
√ cari hesabında kəsr var idi
• cari hesabda balans var idi
• 2006-cı il hesabatına əsasən müəyyən etmək çətindir

165. Ümumi milli məhsul bu göstəricini ölçməyi nəzərdə tutur

• ölkənin sərhədləri çərçivəsində təqdim olunan xidmətlərin həcmi
• xaricilərdən olan birtərəfli transferlər
• milli valyutanın dəyərsizləşməsini
• hamısı
√ ölkənin sərhədləri daxilində istehsalın həcmi

166. ABŞ özünün ümumi milli məhsulu ilə əlaqədar hesabat verməyə nə zaman başladı

• 1935.0
• 1998.0
• 1941
• 1921.0
√ 1991

167. Ümumi milli məhsulun ən böyük komponenti hansıdır

• investisiya
√ istehlak
• hökumət xərcləri
• hamısı
• ticarət

168. Bir çox makro iqtisadçılara görə

• ümumilli gəlir umumilli məhsulu üstələyir
√ ümumi milli gəlir və umumi milli məhsul eynidir
• ümumilli məhsul umumi milli gəlirdən daha vacibdir
• hamısı
• ümumi milli məhsul ümumi milli gəliri üstələyir



169. Yerli bazar uğursuzluqları arqumenti xüsusən hansı nəzəriyyənin hissəsidir

• birinci ən yaxşı və ya optimal
√ ikinci ən yaxşı
• azad ticarət üçün effektivlik halı
• heç biri
• üçüncü ən yaxşı

170. Bugün ABŞ-ın proteksionist siyasəti əsasən bu sahəyə istiqamətlənir

• yüksək texnologiya sənayelərində
√ intensiv-əmək sənayelərinə
• kapital-intensiv sənayeləri
• heç biri
• kompyuter intensiv sənaye sahəsi

171. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün xasdır

• yerli işçilərarasında məhsuldarlıq böyükdür
√ kənd təsərrüfatl malları və xammal materialları yerli istehsalın böyük bir hissəsini təşkil edir
• hava çirklənməsi az səviyyədədir
• qənaət və investisiya səviyyələri böyükdür
• hamısı

172. Hansı təşkilat beynəlxalq ticarət mübahisələrinin həll olunması prosedurlarını müəyyən edir

• BVF
√ DTT
• Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• AİB
• DB

173. DTT hansı raundun çoxtərəfli ticarət danışıqları əsasında yaranmışdır

• Tokio raundu
√ Uruqvay raundu
• London raundu
• Sidney raundu
• NAFTA raundu

174. Dünya Ticarət Təşkilatı hansı təşkilat əsasında formalaşmışdır

• heç biri
• BMT
√ QATT
• DB
• BVF

175. Median voter nəzəriyyəsi

• ticarət siyasəti məsələsində yaxşı işləyir
√ ticarət siyasəti məsələsində yaxşı işləmir
• hamısı
• ABŞ da geniş formada tətbiq olunmayıb
• qərəzli tarif dərəcələrində nəticəyə çalışır

176. Hansı nəzəriyyə millətlər arasındakı sərvət bərabərsizliklərini yaxşı izah edir

• təbii seçmə



√ hökümət institutları
• heç biri
• hər hansı bir insan nəzarətindən kənarda olan amillər
• korrupsiya səviyyəsi

177. Hansı hadisə 1997 Asiya maliyyə böhranına səbəb oldu

• İndonesiyanın valyutasının devalvasiya olması
√ Tailandın valyutasının devalvasiya olması
• Tailandın öz borclarını ödəyə bilməməsi
• İndoneziyanın öz borclarını ödəyə bilməməsi
• Malayziya valyutasının devalvasiya olması

178. Bunlardan hansı borc maliyyələşməsinə aiddir

• istiqraz və bank maliyyəsi
√ istiqraz, bank, rəsmi maliyyə
• xarici birbaşa və portfel investisiya
• birbaşa investisiya
• istiqraz, bank və portfel maliyyəsi

179. 2013-cü ilə nəzərən inkişaf etmiş ölkələrin dünyanın qalan hissəsinə olan borcu nə qədər böyük olmuşdur

• 350 milyon dollar
√ 7 trilyon dollar
• 3.5 trilyon dollar
• 20 trilyon dollar
• 350 milyard dollar

180. Bunlardan hansı inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusiyyətlərinə aiddir

• aşağı inflyasiya
√ cari balansda kəsir və aşağı milli qanaət
• güclü kredit institutları
• hamısı
• yüksək milli qanaət

181. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr çalışırlar ki

• kapitalın hərəkətini liberallaşdıra bilsin
√ kapital hərəkətinə nəzarət edə bilsin
• 1960-1970-ci illərdə liberallaşdırmaq indi isə nəzarət etmək
• informasiya yoxdur
• 1960-1970-ci illərdə nəzarət etmək indi isə liberallaşdırmaq

182. Bu ölkələrdən hansının 1960-cı ildən bəri böyük artım dərəcəsi var

• ABŞ
√ Cənubi Koreya
• Kolumbiya
• Zimbabve
• Seneqal

183. Dünya gəlir bölgüsünü necə təsvir edə bilərdiz

• müvəqqəti qeyri-bərabər
√ daimi qeyri-bərabər
• tamamilə gözlənilməz
• kifayət qədər bərabər
• heç biri



184. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas problemi nədir

• korrupsiya
√ yoxsulluq
• fonda bazarları
• hamısı
• təbii resurslar

185. Müharibədən sonrakı dövrdə kasıb ölkələr böyüdü

• sürətlə
√ xüsusi bir tendensiya halı tapılmayıb
• eyni qaldı
• ilk olaraq sürətli daha sonra isə yavaş artdı
• yavaş

186. Müharibədən sonrakı dövrdə sənaye ölkələrinin yaşayış standartlarındakı nöqsanlar

• artdı
√ azaldı
• itdi
• heç biri
• eyni qaldı

187. 1960-2010-cu illərdə ABŞ iqtisadiyyatı təxminən neçə faiz böyüdü

• 3%
√ 2.1 %
• 0.05
• 0.04
• 0.01

188. Riçard Baldvinin hesablamasına əsasən avro öz istifadəçilərinin ticarət səviyyəsini

• yalnız 5 faiz qaldırır
√ yalnız 9 faiz qaldırır
• yalnız 12 faiz qaldırır
• 50 faizdən çox qaldırır
• yalnız 30 faiz qaldırır

189. Avropa daxilində əmək mobilliyinin əsas baryeri nədir

• nəqliyyat çatışmamazlığı
√ dil və mədəniyyətdəki fərqlər
• hamısı
• Avropa ölkələrinin tam məşğulluğu
• coğrafi yerləşmə baxımından fiziki baryerlər

190. Ölkənin pul ilə birgə iqtisadi inteqrasiyasının səviyyəsini yaxşı ölçmək üçün

• ölkənin qiymət səviyyəsi
√ ticarrət ilə valyuta ərazisi arasındakı əlaqə hansı ki əmək və kapital miqrasiya edə bilər
• iqrisadi siyasətlərin uyğunluğu
• heç biri
• DD və GG xətlərinin kəsişməsi

191. Avropa Monetar Sisteminə qoşulmaq üçün ölkənin mütləq şəkildə

• dövlət sektorundakı kəsirlər ölkənin ümumi ÜDM-nun 4 faizindən çox olmalı deyil



√ dövlət sektorundakı kəsirlər ölkənin ümumi ÜDM-nun 3 faizindən çox olmalı deyil
• dövlət sektorundakı kəsirlər ölkənin ümumi ÜDM-nun 2 faizindən çox olmalı deyil
• dövlət sektorundakı kəsir 0 faiz olmalıdır
• dövlət sektorundakı kəsirlər ölkənin ümumi ÜDM-nun 1 faizindən çox olmalı deyil

192. Proteksionist siyasət ən çox hansı sahələrdə təmərküzləşir

• yüksək texnologiya sənayelərində
√ kənd təsərrüfatl və geyim sənayesi
• hamısı
• neft sənayesi
• maliyyə sektorunda

193. Bunlardan hansı idxal olunan məhsulun dəyərinin sabit faizini göstərir

• spesifik tarif
√ ad valorem tarifi
• effektiv müdafiə tarifləri
• hamısı
• nominal tarif

194. Beynəlxalq ticarətdə qiymət diskriminasiyasının ən ərtaq forması hansıdır

• qeyri-tarif baryerləri
√ dempinq
• heç biri
• ixrac subsidiyaları
• istehsal boykotları

195. Spesifik faktorlar modelində hansı faktor spesifik olaraq əhəmiyyət kəsb edir

• əmək
√ torpaq
• ərzaq
• texnologiya
• parça

196. Spesisifik faktorlar modelində əmək necə müəyyən edilib

• spesifik faktor kimi
√ mobil faktor kimi
• intensiv faktor kimi
• dəyişkən faktor kimi
• sabit faktor kimi

197. Spesifik faktorlar modeli kimlər tərəfdən inkişaf etdirilib

• Adam Smit və David Rikardo
√ Paul Samuelson və Ronald Jones
• heç biri
• Paul Krugman
• Riçard Nikson və Robert Kennedy

198. Rikardo modelində müqayisəli üstünlük hansı səbəbdən yaranır

• siyasi təzyiq
• heç biri
• milli valyutanın devalvasiya etməsi
√ əmək məhsuldarlığındakı müxtəlifliklər
• miqyas iqtisadiyyatı



199. Birləşmiş Krallı nə zaman Avronu qəbul etməyinə qərar vermişdir

• 1999
√ Birləşmiş Krallıq Avronu qəbul etməyib
• 2005.0
• 2008.0
• 2002.0

200. Avropa Mərkəzi Bankının əsas mərkəzi hansı şəhərdə yerləşir

• Berlin
√ Frankfurt
• Zaqreb
• Milan
• Roma

201. 2014-cü ilin 1 yanvar statistikasına görə Avropa Birliyində neçə ölkə var?

• 20
√ 18
• 25.0
• 29.0
• 22.0

202. Avropa Monetar Sistemi nə qədər istehlakçı üçün valyuta ərazisi yaratdl

• 500 milyon istehlakçı
√ 300 milyon istehlakçı
• 1 milyarda yaxın istehlakçı
• 200 milyon istehlakçı
• 250 milyon istehlakçı

203. Düzgün olanı seçin

• Bütün Avropa ölkələri Avropa Monetar Sisteminin üzvləridir
√ Heçdə bütün Qərbi Avropa ölkələri Avropa Monetar Sisteminin üzvləridir
• 1999-cu ilin yanvar ayında 20 ölkə Avropa Monetar sisteminə üzv olmuşdur
• heç biri
• Bütün Qərbi Avropa ölkələri Avropa Monetar Sisteminin üzvləridir

204. 2007-ci il Avqust ayındakı maliyyə böhranına nə səbəb olmuşdur

• İraqdakı müharibə
√ ABŞ ipoteka bazarı
• heç biri
• texnoloji istiqrazlar
• ABŞ istiqraz bazarları

205. Ofşor banklar hansı təşkilatlarda yer ala bilər

• subsidiya bankları
√ agentlik ofisləri, subsidiya bankları, xarici banklar
• hamısı
• kommersiya bankları
• xarici banklar

206. Yerli ölkənin xaricdə biznes məqsədiyləı fəaliyyət göstərən bankı necə adlanır

• İsveçrə bankları



√ ofşor banklar
• yerli banklar
• heç biri
• beynəlxalq banklar

207. Hansı bank təşkilatları xarici biznesə rəhbərlik edir

• korporasiyalar
√ vasitəçi ofislər, subsidia bankları, xarici filiallar
• dövlət əhəmiyyətli təşkilatlar
• kommersiya bankları
• mərkəzi banklar

208. Beynəlxalq kapital bazarlarında ən çox intervensiya əməliyyatına cəlb olunan institut hansıdır

• bank olmayan maliyyə təşkilatları
√ mərkəzi banklar
• kommersiya bankları
• korporasiyalar
• slğorta təşkilatları

209. Avrovalyutanın əsas ticarət mərkəzi

• Çikaqo
√ London
• Paris
• Frankfurt
• Berlin

210. Qızıl standartlar dövründə ölkələr nəzarət edir

• dəyişkən valyuta məzənnəsini
√ yerli hədəflərə yönələn monetar siyasət
• hamısı
• beynəlxalq ticarətdə risklərdən müdafiə olunmağı
• xarici kapital yerdəyişmələrini

211. Beynəlxalq kapital bazarlarını təsvir etmək üçün ən yaxşı cümlə

• istiqrazların mübadilə olunduğu bazarlar
√ müxtəlif ölkə rezidentlərinin aktivlər üzərindən ticarət etdiyi bazar
• daşınmaz əmlak mübadiləsinin olduğu bazar
• heç biri
• aksiyaların mübadilə olunduğu bazarlar

212. Sabit məzənnə rejimini indiki dünyada uzun müddətli dövrdə saxlamaq mümkündürmü

√ xüsusi hallarda mümkündür əgər ciddi kapital yoxlamaları olarsa
• keçmişdəkinə nisbətən spekulyativ hücumlara daha həssasdır
• faktiki olaraq mümkün deyil
• üstünlük verilir
• heç biri

213. Əgər yerli ölkə daimi fiskal genişlənmə siyasətini davam etdirərsə o zaman bunlardan hansı baş tutmaz

• yerli ölkədə valyuta məzənnələri artar
√ Cari hesablar balansı artar
• yerli ölkənin istehsalı azalar
• heç biri
• yerli ölkənin istehsalı artar



214. Fiskal genişlənmə nədir

• məcmu tələbi azaldır və istehsalın azalmasına səbəb olur
√ məcmu tələbi stimullaşdırır və istehsalın artımına səbəb olur
• məcmu tələbi azaldır və istehsalın artmasına səbəb olur
• hökümət xərclərini azaldır
• məcmu tələbi stimullaşdırır və istehsalın azalmasına səbəb olur

215. Sabit valyuta məzənnələri sistemində

• fiskal siyasət ən effektiv siyasət deyil
√ monetar siyasət ən effektiv siyasət deyil
• monetar və fiskal siyasət hər biri effektiv siyasət hesab olunurlar
• heç biri
• monetar və fiskal siyasət ən effektiv siyasət hesab olunmurlar

216. Dönərli valyuta o valyuta hesab olunur ki rahat formada

• milli valyuta ilə mübadilə edilə bilən
√ xarici valyutalara mübadilə edilə bilən
• yalnız mislə mübadilə edilə bilən
• yerli aktivlərlə mübadilə edilə bilən
• yalnız gümüşlə mübadilə edilə bilən

217. Qızıl standart dövrü

• 1-ci və 2-ci dünya müharibələri dövründə olmuşdur
√ birinci dünya müharibəsinə qədər mövcud idi
• heç biri
• 1814-1865-ci illər dövründə olmuşdur
• 1954-1970-ci illərdə

218. Qızıl standartlar dövründə

• daimi artıqlıq mümkündür
√ daimi artıqlıq mümkün deyil
• daimi defisit mümkün deyil
• heç biri
• daimi defisit mümkündür

219. 1870-1914-cü illərdə Qızıl Standartlar erasında

• Tokio beynəlxalq monetar sistemin əsas mərkəzi idi
√ London beynəlxalq monetar sistemin əsas mərkəzi idi
• Berlin beynəlxalq monetar sistemin əsas mərkəzi idi
• İstambul beynəlxalq monetar sistemin əsas mərkəzi idi
• Paris beynəlxalq monetar sistemin əsas mərkəzi idi

220. Mərkəzi banklar adətən pul bazarlarında intervensiya əməliyyatları həyata keçirirlər. Bu əməliyyat necə adlanır?

• valyuta məzənnələrinin təyinatı
√ üzən idarə olunan
• heç biri
• dəyişkən üzən
• pul müharibələri

221. Merkantilistlərə görə

• gümüş milli sərvətin yeganə mənbəy idi



√ gümüş və qızıl milli sərvətin əsası hesab olunurdu
• qızıl və gümüş milli sərvət üçün vacib deyil
• heç biri
• qızıl milli sərvətin yeganə mənbəyidir

222. Kapital uçuşu

• ehtiyatları artırır
√ ehtiyatları azaldır və devalvasiyaya gətirib çıxardır
• devalvasiya şərait yaratmır
• itkiləri azaldır
• yalnız devalvasiya üçün münbit şərait yaradır

223. Nəyə görə bəzən ölkələr öz valyutalarını devalvasiya edirlər

• devalvasiya yerli məhsulları xarici məhsullara nisbətən daha bahalı edir
√ devalvasiya cari hesabı inkişaf etdirir mərəzi bank tərəfindən saxlanılan xarici ehtiyatları artırır
• hamısı
• devalvasiya yalnız xarici ehtiyatları artırır
• devalvasiya yerli xidmətləri xarici xidmətlərə nisbətən daha bahalı edir

224. Sabit məzənnə şəraiti altında hansı variant daha düzgündür

• Devalvasiya istehsalda azalmaya səbəb ola bilər
√ Devalvasiya istehsalda artıma səbəb olar
• Devalvasiya istehsalatda artıma amma rəsmi ehtiyatlarda azalmaya səbəb ola bilər
• hamısı
• Devalvasiyanın istehsalatda heç biri təsiri olmaz

225. Sabit məzənnə şəraiti altında hansı variant daha düzgündür

• Fiskal siyasət yalnız xarici ehtiyatlara təsir göstərə bilər
• fiskal siyasət yalnız məşğulluğa təsir göstərər
• Fiskal siyasət yalnız istehsala təsir göstərə bilər
√ Fiskal siyasət istehsala, məşğulluğa və xarici ehtiyatlara təsir göstərər
• heç bir dəyişiklik olmaz

226. Sabit məzənnə şəraiti altında hansı variant daha düzgündür

• monetar siyasət yalnız istehsala təsir göstərər
√ monetar siyasət yalnız xarici ehtiyatlara təsir göstərər
• monetar siyasət yalnız pul təklifinə təsir göstərə bilər
• monetar siyasət xarici ehtiyatlara təsir göstərə bilməz
• monetar siyasət yalnız məşğulluğa təsir göstərər

227. Ölkənin valyutası devalvasiya olduğu zaman nə baş verər

• istehsal azalar
√ istehsal və pul təklifi artar
• istehsal azalar pul təklifi artar
• istehsal artar pul təklifi azalar
• pul təklifi azalar

228. Sabit valyuta məzənnələri altında fiskal genişlənmənin daimi effekti nədir

• heç bir dəyişiklik olmayacaq
√ valyuta məzənnəsi azalacaq
• istehsal azalacaq
• valyuta məzənnəsi artacaq
• pul təklifi azalacaq



229. Mərkəzi bankların beynəlxalq  ehtiyatları ibarətdir

• qızıl
√ xarici aktivlər və qızıl
• yerli ativlər və bahalı metalları
• hamısı
• qızıl və gümüş

230. Bunlardan hansı regional valyuda idarə edilməsinə aiddir

• azad ticarət zonaları
√ məzənnə ittifaqları
• valyuta kartel birlikləri
• hamısı
• kommersiya ticarəti üztə sazişlər

231. Mərkəzi Bank pul bazarlarında intervensiya əməliyyatları edirlər. Bu fəaliyyət necə adlanır

• valyuta məzənnələrinin təyinatı
√ idarə olunan üzən
• sabit məzənnə
• heç biri
• valyuta müharibələri

232. Real valyuta məzənnəsindəki artım

• idxalı daha ucuz edir
√ idxalı daha baha edir
• ixracın dəyərini sabit saxlayır
• heç biri
• idxalın dəyərinə təsir etmir

233. Xarici valyuta bazarlarının mərkəzində olan əsas təşkilat

• korporasiyalar
√ kommersiya bankları
• fərdi şirkətlər
• bank olmayan maliyyə təşkilatları
• mərkəzi banklar

234. Bunlardan hansı maliyyə törəmələrinə aid deyil

• forvardlar
√ istiqrazlar
• opsionlar
• heç biri
• fyuçers

235. Xarici valyua ticarətinin ən çox baş verdiyi şəhər

• Tokio
√ London
• Frankfurt
• Ankara
• Nyu York

236. Yaponiya pul vahidi

• Avro



√ Yen
• Funt
• real
• Dollar

237. İlk dəfə 1989-cu ildə hansı mərəzi bank tərəfindən hədəflənmiş inflyasiya dərəcəsi baş tutdu

• Kanada
√ Yeni Zelandiya
• Yaponiya
• Böyük Britaniya
• ABŞ

238. Aşağıda qeyd olunan ölkələrdən hansı inflyasiya hədəflərini elan edib

• Nepal
• Yaponiya
√ Kanada
• ABŞ
• Meksika

239. Zimbabvedə, hökumət hiperinflyasiyanın qarşısını necə alıb

• daxili pul artmını kəskin şəkildə  azaltdı
√ xarici valyutaya keçid, hansı ki durumu nisbətən sabitləşdirdi
• yeni valyuta çap etdi
• böyü həcmdə borclanmaya getdi
• gümüş/qızıl standartlarına geri döndü

240. Pul təklifindəki daimi artımdan sonra

• qısa müddətli dövrdə məzənnə dərəcəsi azalıb
√ qısa müddətli dövrdə məzənnə dərəcəsi artıb
• məzənnə dərəcəsi sabit qalır
• hamısı
• uzun müddətli dövrdə məzənnə dərəcəsi artıb

241. Ən təhlükəli inflyasiya vəziyyəti harada baş verib

• Çili 2012-ci il
√ Zimbabve 2008-ci il
• Almaniya 2013-cü il
• Qərbi Avropa 1980-ci illər
• Şərqi Avropa 1990-cı illər

242. inflyasiyanınyüksək həddi olub idarə edilməsi olduqca çətin olan forması hansıdır

• superinflyasiya
√ hiperinflyasiya
• deflyasiya
• devalvasiya
• staqflyasiya

243. Pul təklifinin artım tempindəki dəyişiklik

• iqtisadiyyatın real istehsalına təsir edər
√ uzun müddətli dövdrdə neyral olmamasına ehtiyac var
• qısa müddətli dövrdə neytral olmağına ehtiyac var
• heç biri
• qısa müddətli dövrdə neytral olur



244. Pul təklifnin səviyyəsinin dəyişməsi nəticəsində

• real istehsal və faiz dərəcələrinin dəyərini uzun müddətli dövrdə artırar
√ real istehsal və faiz dərəcələrinin dəyərlərinə heç bir təsir etməz
• faiz dərəcəsinə uzun müddətli dövrdə heç bir təsir etməsədə amma real istehsala təsir edə bilər
• real istehsala  uzun müddətli dövrdə heç bir təsir etməsədə amma faiz dərəcəsinə təsir edə bilər
• real istehsal və faiz dərəcələrinin dəyərini uzun müddətli dövrdə azaldar

245. Ölkənin pul təklifindəki daimi artım nəyə səbəb ola bilər

• qiymət səviyyəsində daha çox proporsional artıma səbəb ola bilər
√ qiymət səviyyəsinin proporsional artımına səbəb ola bilər
• uzun müddətli tarazlıqda qiymət səviyyəsinin sabitliyini azaldar
• hamısı
• qiymət səviyyəsində daha az proporsional artıma səbəb ola bilər

246. Ölkənin pul təklifindəki azalma nəyə səbəb ola bilər

• onun valyutası xarici valyuta bazarında dəyərdən düşər
√ onun valyutası xarici valyuta bazarında dəyər qazanar
• xarici valyuta bazarındakı digər valyutalara təsir edər
• heç biri
• onun valyutasına xarici valyuta bazarında heç bir təsir olmaz

247. Əgər artıq pul təklifi olarsa o zaman

• faiz dərəcələri artar
√ faiz dərəcələri aşağı düşər
• heç biri
• pul təklifi tarazlığa doğru gedər
• faiz dərəcləri sabit qalar

248. Pul üçün məcmu tələb hansı düstur ilə müəyyən olunur

• Md = L × P(R,Y)
√ Md = P × L(R,Y)
• Md = R × L(P,Y)
• Md = R × L(R, P)
• Md = P × Y(R, L)

249. Aqreqatlaşmış pul nədən asılıdır

• faiz dərəcəsi
√ faiz dərəcəsi, qiymət səviyyəsi, real milli gəlir
• qiymər səviyyəsi
• heç biri
• milli gəlir

250. Pulun xidmətlərinə aid olmayanını seçin

• yüksək likvidli aktiv
√ qiymətli metalın sabit miqdarı üçün geri alınan bir simvol
• dövriyyə vasitəsi
• ödəniş vasitəsi
• dəyər ölçüsü

251. Valyutalar arasındakı məzənnə dərəcəsi asılıdır

• gözlənilən gələcək məzənnə dərəcəsindən



√ həmin valyutalarda olan depozitlər üzərində və gözlənilən gələcək məzənnə dərəcələri üzərində faiz dəcələri qazana bilər
• idxal gəlirlərindən
• heç biri
• milli istehsaldan

252. Nə zamanki dolların nominal faiz dərəcəsi _____, pul tələbi _____, və ümumi qiymət səviyyəsi

• artar, artar, artar
√ artar, azalar, artar
• azalar, azalar, artar
• artar, artar, azalar
• azalar, azalar, azalar

253. Azad ticarət və qloballaşma ümümən inanır ki

• dünyanın iqtisadi zənginliyində heç bir dəyişikliyə səbəb olmayacaq
√ dünya mühitində deqredasiyaya səbəb olacaq
• hər bir ölkəyə öz mədəniyyətlərini ən yaxşı formada qorumalarına kömək edəcək
• iqtisadi inkişaflarda bərabərləşmələrə gətirib çıxaracaq
• hamısı

254. Bir çox inkişaf etmiş ölkələr ticarət sazişlərinə əmək standartlarının daxil olmasına qarşıdır çünki

• onlar inanırlar ki bu səbəb onların milli suverenliyində itkilərə səbəb olacaq
√ onlar inanırlar ki bu məsələ onların daha zəngin bazarlara ixrac etmək bacarıqlarını limitləndirəcək
• hamısı
• öz işçilərinin əmək haqqılarını artırmaq istəmirlər
• çoxmillətli korporasiyalar onları idarə edəcək

255. Bugünkü dünya bazarlarında kasıb inkişaf etmədə olan ölkələr ixracatda ən çox etibar etdikləri məhsullar

• kənd təsərrüfatı məhsulları
√ istehsal olunmuş məhsullar
• heç biri
• yüksək texnoloji məhsullar
• mineral məhsullar

256. Brander-Spenser modeli nəyin varlığını qeyd edir

• təyyarə sənayelərini
√ qeyri-rəqabətli bazarlarda mövcud olan artıq gəlirlər, və ya icarələr
• hamısı
• xarici texnoloji firmalarda təbii üstünlüləri
• yüksək rəqabətli bazarda artıq gəlirləri

257. Brander-Spenser modeli müəyyən sənaye sahələrindəki bazar uğursuzluqlarını nə ilə izah edir

• haqsız rəqabət
√ məhdud rəqabət
• artıq gəlirlərin olmaması ilə
• hamısı
• riskli dağıdıcı rəqabət

258. Ölkələr arasındakı faiz dərəcələrindəki müxtəliflik asılıdır

• real valyuta dərəclərində gözlənilən dəyişikliklərdəki müxtəlifliklərdən
√ gözlənilən inflyasiya dərəcələrindəki müxtəliflikdən və real valyuta dərəcələrindəki gözlənilən dəyişikliklərdən
• nə real valyuta faizlərindəki dəyişikliklərdən nə də inflyasiyada gözlənilən dəyişikliklərdən
• heç biri
• gözlənilən inflyasiya dərəcələrindəki müxtəlifliklərdən



259. Bu nəzəriyyələrdən hansı "Kasıb ölkələrdə qiymət dərəcələrinin niyə aşağı olmasını izah edir"

• yalnız Bhagwati-Kravis-Lipsey
√ Bhagwati-Kravis-Lipsey və Balassa-Samuelson
• yalnız Goldberg-Knetter
• Bhagwati-Kravis-Lipsey və Goldberg-Knetter
• yalnız Balassa-Samuelson

260. Qısa müddətdə

• yerli pul təklifi azaldığı zaman faiz dərəcəsi azala bilər
√ yerli pul təklifi azaldığı zaman faiz dərəcələri arta bilər
• yerli pul təklifinin azalma faizi ilə faiz dərəcəsinin artımı eyni proporsiyada olar
• yerli pul təklifi azaldığı zaman faiz dərəcəsi heç zaman artmır
• yerli pul təklifi azaldığı zaman faiz dərəcəsi sabit qala bilər

261. Dünya Ticarət Təşilatı danışıqları adətən ticarət məhdudiyyətlərində neçə istiqamətə yönəlirlər

• 2.0
√ 3.0
• 1.0
• 5.0
• 4.0

262. Valyuta koridoru nədir

• marjanın satış kursuna faiz nisbətidir
√ Valyuta kursunun təyin olunmuş tərəddüdlərinin məhdudiyyətləri
• üzən məzənnə əsasında formalaşan məzənnədir
• heç biri
• alış-satış kursu arasında olan fərqdir

263. Monetar siyasəti hansı orqan həyata keçirir

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• Maliyyə nazirliyi
• Hesablama Palatası
• Vergilər Nazirliyi

264. Xarici valyuta bazarları iştirakçılarına aiddir

• kommersiya bankları
√ hamısı
• korporasiyalar
• mərkəzi banklar
• bank olmayan maliyyə institutları

265. İxracdan daha az gəlir əld olunan iqtisadiyyata aiddir

• İstehsal < yerli xərclər
√ hamısı
• cari < 0
• ticarət balansı < 0
• ixrac < idxal

266. İxracdan daha çox gəlir əldə olunan iqtisadiyyata aiddir

• istehsal > yerli xərcrlər



√ hamısı
• cari > 0
• ticarət balansı > 0
• ixrac > idxal

267. Xalis xarici sərvətin azaldığı sistemə daxil olanını seçin

• cari < 0
• İstehsal < yerli xərclər
• ixrac < idxal
√ hamısı
• ticarət balansı < 0

268. Xalis xarici sərvətin artdığı sistemə daxil olanını seçin

• istehsal > yerli xərcrlər
• ixrac > idxal
• ticarət balansı > 0
• cari > 0
√ hamısı

269. Milli Hesablar Sisteminə daxil olmayanı seçin

• investisiya
• istehlak
• cari hesablar balansı
√ valyuta
• dövlət satınalmaları

270. Milli Hesablar Sisteminə daxil olanları seçin

• cari hesablar balansı
• istehlak
• investisiya
• dövlət satınalmaları
√ hamısı

271. Alıcılıq qabiliyyəti pariteti altənda hansı bərabərlik doğrudur

• E$/E = PE/PES
• E$/P = PUS/PE
• E$/E = PUS - PE
√ E$/E = PUS/PE
• E$/E = PUS + PE

272. Hekşer-Ohlin modelində qərəzli artım necə baş verir

• texnoloji inkişaf
• istehlakçıların zövqləri
• heç biri
√ istehsalın bir faktorunun inkişafı
• qiymətlərdəki artım

273. İstehsal imkanları həddi nəyi ifadə edir

• Ölkənin sonsuz istehsalını ifadə edir
√ İqtisadiyyatın istehsal edə biləcəyi malların mümkün kombinasiyalarını göstərir
• hamısı
• heç biri
• Ölkənin nə qədər idxaldan asılı olduğunu ifadə edir



274.
İki məhsulun və iki ölkənin təqdim olunduğu Rikardo modelində - iqtisadiyyatda toplam əmək təklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir
istehsal etmək üçün 1 saat və 1 qallon şərab istehsal etmək üçün  saat tələb olunur. Əgər iqtisadiyyatda toplam əmək yalnız şərab
istehsalına cəlb olunsa, o zaman nəticə necə olacaq

• 1000 qallon şərab istehsal olunacaq
√ 500 qallon şərab istehsal olunacaq
• 100 qallon şərab istehsal olunacaq
• heç biri
• 1500 qallon şərab istehsal olunacaq

275.
İki məhsulun və iki ölkənin təqdim olunduğu Rikardo modelində - iqtisadiyyatda toplam əmək təklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir
istehsal etmək üçün 1 saat və 1 qallon şərab istehsal etmək üçün  saat tələb olunur. Əgər iqtisadiyyatda toplam əmək yalnız pendir
istehsalına cəlb olunsa, o zaman nəticə necə olacaq

• 500 pound pendir istehsal olunacaq
√ 1000 pound pendir istehsal olunacaq
• hamısı
• heç biri
• 2000 pound pendir istehsal olunacaq

276.
İki məhsulun və iki ölkənin təqdim olunduğu Rikardo modelində - iqtisadiyyatda toplam əmək təklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir
istehsal etmək üçün 1 saat və 1 qallon şərab istehsal etmək üçün  saat tələb olunur. Bu zaman, ümumi istehsalda toplam əmək sərfiyyatı
nə qədər olacaq

• (2 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (2 x istehsal olunan şərab miqdarı)
√ (1 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (2 x istehsal olunan şərab miqdarı)
• (1 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (1 x istehsal olunan şərab miqdarı)
• hamısı doğrudur
• (2 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (1 x istehsal olunan şərab miqdarı)

277. Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, müqayisəli üstünlüyün ölkələrə verdiyi əsas müsbət tərəf nədən ibarətdir

• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı yalnız böyük ölkə ticarətdən qazanclar əldə edir
√ Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı hər iki ölkə ticarətdən qazanclar əldə edir
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı heç biri ölkə ticarətdən qazanclar əldə edə bilmir
• heç biri
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı yalnız kiçik ölkə ticarətdən qazanclar əldə edir

278. Rikardo modelində əsas göstərici kimi nə göstərilir

• Ölkənin bütün məhsullar üzrə mütləq üstünlüyə sahib olması
√ Ölkənin bir məhsulun istehsalında digər ölkədən nə qədər üstünlüyə sahib olması
• hamısı
• heç biri
• Ölkənin heç bir məhsul üzrə müqayisəli üstünlüyə sahib olmaması

279. David Rikardo Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsini nə zaman iqtisadi elmində irəli sürmüşdür

• 17-ci əsrdə
• 20-ci əsrdə
• 18-ci əsrdə
√ 19-cu əsrdə
• 21-ci əsrdə

280. İki ölkənin biri inkişaf etmiş, digəri isə zəif inkişaf etmiş ölkədirsə, o zaman onların ticarət münasibətlərində hansı ölkə bütün məhsullar
üzrə mütləq üstünlüyə sahib olacaq

• Zəif inkişaf etmiş ölkə
√ İnkişaf etmiş ölkə
• hamısı
• heç biri



• Həm inkişaf etmiş ölkə, həm də zəif inkişaf etmiş ölkə

281. Rikardo modelinə əsasən hansı ölkə müqayisəli üstünlüyə sahib olur

• Digər ölkəyə nisbətdə əmək məhsuldarlığı aşağı olan ölkə
√ Digər ölkəyə nisbətdə əmək məhsuldarlığı yüksək olan ölkə
• Əməyin mobilliyi aşağı olan ölkə
• heç biri
• Əməyin mobilliyi yüksək olan ölkə

282. Rikardo modelinə əsasən, çox kiçik bir ölkə çox böyük bir ölkə ilə ticarət edirsə, o zaman nəticə necə olacaq

• Kiçik ölkədə iqtisadi rifah aşağı düşəcək
√ Kiçik ölkə ticarətdən qazanclar əldə edəcək
• Hər iki ölkə ticarətdən böyük itkilərlə üzləşəcəklər
• Yalnız böyük ölkə qazanclar əldə edəcək
• Böyük ölkədə iqtisadi rifah aşağı düşəcək

283. İngiltərənin bir iş günü ərzində 80 metr parça, 40 litr şərab istehsal edir. Portuqaliya isə bir iş günü ərzində 10 metr parça və 20 litr şərab
istehsalı edir. Müqayisəli isehsal nəzəriyyəsinə görə bu ölkələrdən hansı parça, hansı isə şərab istehsalı üzrə ixtisaslaşacaqlar.

• İngilətərə hər iki məhsul növü üzrə
√ İngiltərə - parça, Portuqaliya isə şərab üzrə
• Portuqaliya - parça, İngiltərə isə şərab üzrə
• heç biri
• Portuqaliya hər iki məhsul növü üzrə

284. Rikardo modelində əmək yeganə fakator olaraq təqdim edildiyi üçün, o zaman bu modeldə istehsal olunan iki məhsul növünə təklif necə
müəyyənləşir

• Əməyin daima sabit  əmək haqqı təklif edən sahəyə hərəkəti ilə
√ Əməyin daha çox əmək haqqı təklif edən sahəyə hərəkəti ilə
• Əməyin daha məhsuldar sahəyə hərəkəti ilə
• heç biri
• Əməyin daha az əmək haqqı təklif edən sahəyə hərəkəti ilə

285. İqtisadiyyatın toplam əmək təklifi nə ilə işarə olunur

• W ilə
√ L ilə
• C ilə
• A ilə
• Q ilə

286. Rikardo modelində istehsal imkanları həddi nəyə görə düz xəttlə ifadə olunur

• Yalnız torpaq faktoru nəzərə alındığı üçün
√ Yalnız əmək faktoru nəzərə alındığı üçün
• Üç istehsal  faktoru nəzərə alındığı üçün
• İstehsal faktorları nəzərə alınmadığı üçün
• Yalnız kapital faktoru nəzərə alındığı üçün

287. Rikardo modelində istehsaldakı limitlər isə hansıı bərabərsizliklə müəyyən edilir

• aLC/aLW  < a*LC/a*LW
√ aLCQC + aLWQW < L
• (L/aLC) / (L*/a*LW )
• aLCQC + aLWQW = L
• aLC/a*LC  <  aLW/a*LW



288. Rikardo modelinin beynəlxalq ticarətdəki rolunu izah etmək üçün neçə faktorlu iqtisadiyyat fərz edilir

• 2 faktorlu iqtisadiyyat
√ Tək faktorlu iqtisadiyyat
• Yalnız torpaq faktorunun mövcud olduğu iqtisadiyyat
• Doğru cavab yoxdur.
• 3 faktorlu iqtisadiyyat

289. Rikardo modelində istehsal imkanları həddi düz xəttlə ifadə olunduğu zaman

• 1-ci növ məhsulun alternativ dəyəri ikinci növ məhsula nəzərən kontant (sabitdir ) ola bilməz
√ 1-ci növ məhsulun alternativ dəyəri ikinci növ məhsula nəzərən kontantdır (sabitdir)
• hamısı
• heç biri
• 1-ci növ məhsulun alternativ dəyəri ikinci növ məhsula nəzərən daima dəyişəndir

290. Rikardo modeli nəyi ifadə edir

• İki ölkə arasındakı ticarət bütün hallarda hər iki ölkəyə qazanc gətirir
• hamısı doğrudur
• İki ölkə arasındakı ticarət yalnız ölkənin birinin mütləq üstünlüyə sahib olduğu halda mümkündür
√ Hər bir ölkə özünün müqayisəli üstün olduğu məhsulu ixrac etdiyi zaman, iki ölkə arasındakı ticarət hər iki ölkəyə fayda gətiti
• İki ölkə arasındakı ticarət ölkələrindən birinə fayda gətirir, digərinə isə ziyan vurur

291. Müqayisəli Üstünlüklər nəzəriyyəsi ilə əlaqəli olaraq Ticarətdən qazanclar əsasən nədən asılıdır

• Göstərilənlərin hamısından
• Heç biri
√ Ticarət partnyorların texnoloji olaraq bir-birindən fərqlənməsindən
• Ticarət olunan məhsullarının sayının ticarət partnyorlarının sayından az olmasından
• Ticarət olunan məhsullarının sayının ticarət partnyorlarının sayından çox olmasından

292. Rikardo modelində istehsalın hansı faktoru tək faktor olaraq göstərilir

• Hamısı
• Kapital
• Torpaq
• Heç biri
√ Əmək

293. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi ilə bağlı ilkin fikirlər kiminlə bağlıdı

• Eli Hekşer
• Adam Smit
• Pol Samuelson
√ David Rikardo
• Bertil Olin

294. İki ölkə arasındakı ticarət hər iki ölkə nə zaman fayda verir?

• Hər iki ölkə ticarətin üstün şərtlərinə malik olduqda
• Bütün cavablar doğrudur
• Hər iki ölkə idxal edilmiş məhsullara görə daha elastik tələbə sahib olduda
• Hər iki ölkə ixrac edilmiş məhsullara görə daha elastik təklifə sahib olduqda
√ Hər iki ölkə özünün müqayisəli üstün olduğu məhsulu istehsal etdiyi zaman

295. İstehsal imkanları həddi nəyi ifadə edir

• Ölkənin nə qədər idxaldan asılı olduğunu ifadə edir
• Ölkənin sonsuz istehsalını ifadə edir



• hamısı
• heç biri
√ İqtisadiyyatın istehsal edə biləcəyi malların mümkün kombinasiyalarını göstərir

296.
İki məhsulun və iki ölkənin təqdim olunduğu Rikardo modelində - iqtisadiyyatda toplam əmək təklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir
istehsal etmək üçün 1 saat və 1 qallon şərab istehsal etmək üçün  saat tələb olunur. Əgər iqtisadiyyatda toplam əmək yalnız şərab
istehsalına cəlb olunsa, o zaman nəticə necə olacaq

• 1000 qallon şərab istehsal olunacaq
• heç biri
• 100 qallon şərab istehsal olunacaq
√ 500 qallon şərab istehsal olunacaq
• 1500 qallon şərab istehsal olunacaq

297.
İki məhsulun və iki ölkənin təqdim olunduğu Rikardo modelində - iqtisadiyyatda toplam əmək təklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir
istehsal etmək üçün 1 saat və 1 qallon şərab istehsal etmək üçün  saat tələb olunur. Əgər iqtisadiyyatda toplam əmək yalnız pendir
istehsalına cəlb olunsa, o zaman nəticə necə olacaq

• 500 pound pendir istehsal olunacaq
• 2000 pound pendir istehsal olunacaq
• heç biri
• hamısı
√ 1000 pound pendir istehsal olunacaq

298.
İki məhsulun və iki ölkənin təqdim olunduğu Rikardo modelində - iqtisadiyyatda toplam əmək təklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir
istehsal etmək üçün 1 saat və 1 qallon şərab istehsal etmək üçün  saat tələb olunur. Bu zaman, ümumi istehsalda toplam əmək sərfiyyatı
nə qədər olacaq

• (2 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (2 x istehsal olunan şərab miqdarı)
• hamısı doğrudur
• (1 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (1 x istehsal olunan şərab miqdarı)
√ (1 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (2 x istehsal olunan şərab miqdarı)
• (2 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (1 x istehsal olunan şərab miqdarı)

299. Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, müqayisəli üstünlüyün ölkələrə verdiyi əsas müsbət tərəf nədən ibarətdir

• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı heç biri ölkə ticarətdən qazanclar əldə edə bilmir
• heç biri
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı yalnız böyük ölkə ticarətdən qazanclar əldə edir
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı yalnız kiçik ölkə ticarətdən qazanclar əldə edir
√ Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin tətbiqi zamanı hər iki ölkə ticarətdən qazanclar əldə edir

300. Rikardo modelində əsas göstərici kimi nə göstərilir

• hamısı
• heç biri
• Ölkənin bütün məhsullar üzrə mütləq üstünlüyə sahib olması
• Ölkənin heç bir məhsul üzrə müqayisəli üstünlüyə sahib olmaması
√ Ölkənin bir məhsulun istehsalında digər ölkədən nə qədər üstünlüyə sahib olması

301. David Rikardo Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsini nə zaman iqtisadi elmində irəli sürmüşdür

• 17-ci əsrdə
• 21-ci əsrdə
• 20-ci əsrdə
• 18-ci əsrdə
√ 19-cu əsrdə

302. İki ölkənin biri inkişaf etmiş, digəri isə zəif inkişaf etmiş ölkədirsə, o zaman onların ticarət münasibətlərində hansı ölkə bütün məhsullar
üzrə mütləq üstünlüyə sahib olacaq

• Zəif inkişaf etmiş ölkə



• heç biri
• hamısı
√ İnkişaf etmiş ölkə
• Həm inkişaf etmiş ölkə, həm də zəif inkişaf etmiş ölkə

303. Əgər bir ölkənin əmək haqqı səviyyəsi digər ölkəyə nəzərən çox yüksəkdirsə, o zaman nəticə necə olacaq

• Ölkənin hər ikisində də istehsalçıların gəlirli bazar tapmağı mümkün deyil
• heç biri
• Hər iki ölkənin ticarətdən bütünlüklə qazanc əldə etməsi mümkün deyil
√ Hər iki ölkə ticarətdən əldə ediləcək adi qazanclara sahib olacaqlar
• Ölkənin hər ikisində də istehlakçıların idxal üzərindən öz mənfəətlərini artırmaları mümkün deyil

304. Nəyə görə iki ölkə və iki məhsulun təqdim olunduğu Rikardo modelində kiçik ölkə böyük ölkəyə nəzərən daha çox ticarətdən qazanc
əldə edir

• Kiçik ölkənin bütünlüklə ixtusaslaşması mümkünlüyü aşağıdır
• hamısı doğrudur
• Böyük ölkənin bu əlaqə üzərində böyük siyasi gücü olduğu üçün
• Kiçik ölkənin bütünlüklə ixtusaslaşması mümkünlüyü yüksəkdir
√ Kiçik ölkənin öz daxili nisbi qiymətinə yaxın və ya bərabər bir qiymətlə ticarət etmə mümkünlüyü daha aşağıdır

305. Rikardo modelinə əsasən hansı ölkə müqayisəli üstünlüyə sahib olur

• Digər ölkəyə nisbətdə əmək məhsuldarlığı aşağı olan ölkə
• heç biri
• Əməyin mobilliyi aşağı olan ölkə
√ Digər ölkəyə nisbətdə əmək məhsuldarlığı yüksək olan ölkə
• Əməyin mobilliyi yüksək olan ölkə

306. Rikardo modelinə əsasən, çox kiçik bir ölkə çox böyük bir ölkə ilə ticarət edirsə, o zaman nəticə necə olacaq

• Böyük ölkədə iqtisadi rifah aşağı düşəcək
• Kiçik ölkədə iqtisadi rifah aşağı düşəcək
• Hər iki ölkə ticarətdən böyük itkilərlə üzləşəcəklər
• Yalnız böyük ölkə qazanclar əldə edəcək
√ Kiçik ölkə ticarətdən qazanclar əldə edəcək

307. İki ölkənin və iki məhsul növünün təqdim olunduğu ticarət modelində Beynəlxalq Ticarət nəyi səciyyələndirər

• Hər iki məhsul növü üzrə məhsuldarlığın yüksəlməsini, lakin hər iki ölkə üzrə istehlakçı rihafının enməsini
• heç biri
• hamısı
√ Hər iki məhsul növü üzrə məhsuldarlığın və hər iki ölkədə istehlakçıların rifahının yüksəlməsini
• Hər iki ölkə üzrə istehlakçı rifahının yüksəlməsini, lakin hər iki məhsul növü üzrə məhsuldarlığın aşağı enməsini

308. İngiltərənin bir iş günü ərzində 80 metr parça, 40 litr şərab istehsal edir. Portuqaliya isə bir iş günü ərzində 10 metr parça və 20 litr şərab
istehsalı edir. Müqayisəli isehsal nəzəriyyəsinə görə bu ölkələrdən hansı parça, hansı isə şərab istehsalı üzrə ixtisaslaşacaqlar.

• Portuqaliya hər iki məhsul növü üzrə
√ İngiltərə - parça, Portuqaliya isə şərab üzrə
• İngilətərə hər iki məhsul növü üzrə
• heç biri
• Portuqaliya - parça, İngiltərə isə şərab üzrə

309. Rikardo modelində əmək yeganə fakator olaraq təqdim edildiyi üçün, o zaman bu modeldə istehsal olunan iki məhsul növünə təklif necə
müəyyənləşir

• Əməyin daima sabit  əmək haqqı təklif edən sahəyə hərəkəti ilə
• heç biri



• Əməyin daha məhsuldar sahəyə hərəkəti ilə
√ Əməyin daha çox əmək haqqı təklif edən sahəyə hərəkəti ilə
• Əməyin daha az əmək haqqı təklif edən sahəyə hərəkəti ilə

310. İqtisadiyyatın toplam əmək təklifi nə ilə işarə olunur

• C ilə
• A ilə
• W ilə
• Q ilə
√ L ilə

311. Rikardo modelində istehsal imkanları həddi nəyə görə düz xəttlə ifadə olunur

• Üç istehsal  faktoru nəzərə alındığı üçün
• İstehsal faktorları nəzərə alınmadığı üçün
• Yalnız torpaq faktoru nəzərə alındığı üçün
• Yalnız kapital faktoru nəzərə alındığı üçün
√ Yalnız əmək faktoru nəzərə alındığı üçün

312. Rikardo modelində istehsaldakı limitlər isə hansıı bərabərsizliklə müəyyən edilir

• (L/aLC) / (L*/a*LW )
• aLCQC + aLWQW = L
• aLC/aLW  < a*LC/a*LW
• aLC/a*LC  <  aLW/a*LW
√ aLCQC + aLWQW < L

313. Rikardo modelinin beynəlxalq ticarətdəki rolunu izah etmək üçün neçə faktorlu iqtisadiyyat fərz edilir

• 2 faktorlu iqtisadiyyat
• Doğru cavab yoxdur.
• Yalnız torpaq faktorunun mövcud olduğu iqtisadiyyat
√ Tək faktorlu iqtisadiyyat
• 3 faktorlu iqtisadiyyat

314. Rikardo modelində istehsal imkanları həddi düz xəttlə ifadə olunduğu zaman

• 1-ci növ məhsulun alternativ dəyəri ikinci növ məhsula nəzərən kontant (sabitdir ) ola bilməz
• heç biri
• hamısı
√ 1-ci növ məhsulun alternativ dəyəri ikinci növ məhsula nəzərən kontantdır (sabitdir)
• 1-ci növ məhsulun alternativ dəyəri ikinci növ məhsula nəzərən daima dəyişəndir

315. Rikardo modeli nəyi ifadə edir

• İki ölkə arasındakı ticarət yalnız ölkənin birinin mütləq üstünlüyə sahib olduğu halda mümkündür
• hamısı doğrudur
• İki ölkə arasındakı ticarət bütün hallarda hər iki ölkəyə qazanc gətirir
• İki ölkə arasındakı ticarət ölkələrindən birinə fayda gətirir, digərinə isə ziyan vurur
√ Hər bir ölkə özünün müqayisəli üstün olduğu məhsulu ixrac etdiyi zaman, iki ölkə arasındakı ticarət hər iki ölkəyə fayda gətiti

316. Müqayisəli Üstünlüklər nəzəriyyəsi ilə əlaqəli olaraq Ticarətdən qazanclar əsasən nədən asılıdır

√ Ticarət partnyorların texnoloji olaraq bir-birindən fərqlənməsindən
• Ticarət olunan məhsullarının sayının ticarət partnyorlarının sayından az olmasından
• Ticarət olunan məhsullarının sayının ticarət partnyorlarının sayından çox olmasından
• Göstərilənlərin hamısından
• Heç biri



317. Rikardo modelində istehsalın hansı faktoru tək faktor olaraq göstərilir

√ Əmək
• Hamısı
• Kapital
• Torpaq
• Heç biri

318. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi ilə bağlı ilkin fikirlər kiminlə bağlıdı

• Pol Samuelson
• Eli Hekşer
• Bertil Olin
√ David Rikardo
• Adam Smit

319. İki ölkə arasındakı ticarət hər iki ölkə nə zaman fayda verir?

• Hər iki ölkə ixrac edilmiş məhsullara görə daha elastik təklifə sahib olduqda
• Bütün cavablar doğrudur
• Hər iki ölkə idxal edilmiş məhsullara görə daha elastik tələbə sahib olduda
• Hər iki ölkə ticarətin üstün şərtlərinə malik olduqda
√ Hər iki ölkə özünün müqayisəli üstün olduğu məhsulu istehsal etdiyi zaman

320. Aşağıdakılardan hansı ərzaq və paltarın istehsal olunduğu spesifik faktorlar modelində ərzaq və paltar istehsalı sahəsində qiymətlərin 5
faiz artımının nəticəsi ola bilər?

• real əməkhaqqılar artacaq, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin real gəlirləri dəyişməyəcək
• real əməkhaqqılar, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin real gəlirləri azalacaq
√ real əməkhaqqılar, kapital sahiblərinin real gəlirləri, torpaq sahiblərinin real gəlirləri dəyişməyəcək
• real əməkhaqqılar, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin real gəlirləri artacaq
• real əməkhaqqılar artacaq, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin real gəlirləri azalacaq

321. Paltarın horizontal oxda, ərzağın vertikal oxda işarə olunduğu istehsal imkanları sərhəddində paltarın qiymətinin sabit qalıb, ərzağın
qiymətinin artımı zamanı nə baş verəcək?

• İstehsal imkanları sərhəddi sağa doğru hərəkət edəcək
• Optimal istehsal nöqtəsi dəyişəcək, paltar istehsalı artacaq
• Optimal istehsal nöqtəsi dəyişməyəcək
√ Optimal istehsal nöqtəsi dəyişəcək, ərzaq istehsalı artacaq
• İstehsal imkanları sərhəddi sola doğru hərəkət edəcək

322. Paltarın horizontal oxda, ərzağın vertikal oxda işarə olunduğu istehsal imkanları sərhəddində paltarın və ərzağın qiymətinin eyni
səviyyədə artımı zamanı nə baş verəcək?

• İstehsal imkanları sərhəddi sola doğru hərəkət edəcək
• Optimal istehsal nöqtəsi dəyişəcək, paltar istehsalı artacaq
• Optimal istehsal nöqtəsi dəyişəcək, ərzaq istehsalı artacaq
√ Optimal istehsal nöqtəsi dəyişməyəcək
• İstehsal imkanları sərhəddi sağa doğru hərəkət edəcək

323. Paltarın horizontal oxda, ərzağın vertikal oxda işarə olunduğu istehsal imkanları sərhəddində paltarın qiymətinin artıb, ərzağın
qiymətinin sabit qalarsa, nə baş verəcək?

• İstehsal imkanları sərhəddi sağa doğru hərəkət edəcək
• Optimal istehsal nöqtəsi dəyişəcək, ərzaq istehsalı artacaq
• Optimal istehsal nöqtəsi dəyişməyəcək
√ Optimal istehsal nöqtəsi dəyişəcək, paltar istehsalı artacaq
• İstehsal imkanları sərhəddi sola doğru hərəkət edəcək

324. Ticarətin təsirləri ilə fikirlərdən hansı doğrudur?



• Ticarətin daxildə gəlir bölgüsünə təsiri əhəmiyyətsizdir
• Hamısı
• Heç biri
√ ticarətdən qazananların əldə etdikləri hesabına uduzanların itkilərini kompensasiya etmək mümkündür
• idxalla işsizlik səviyyəsi arasında yüksək korrelasiya aşkar edilmişdir

325. Ticarətin ixrac sektorunda çalışan yerli ixtisaslaşmış işçilər üçün təsirləri nə olacaq?

• hərəkətli faktor olduqlarından artan iş yerləri və artan gəlirlər
• hərəkətsiz faktor olduqlarından azalan iş yerləri və azalan gəlirlər
• heç bir təsir olmayacaq
• hərəkətli faktor olduqlarından, artan iş yerləri və azalan gəlirlər
√ hərəkətsiz faktor olduqlarından, artan iş yerləri və artan gəlirlər

326. Ticarətin idxal sektorunda çalışan yerli ixtisaslaşmış işçilər üçün təsirləri nə olacaq?

• hərəkətli faktor olduqlarından artan iş yerləri və artan gəlirlər
• hərəkətli faktor olduqlarından, artan iş yerləri və azalan gəlirlər
• hərəkətsiz faktor olduqlarından, azalan iş yerləri və artan gəlirlər
√ hərəkətsiz faktor olduqlarından azalan iş yerləri və azalan gəlirlər
• heç bir təsir olmayacaq

327. Buraxılan sözləri tamamlayın
Ticarətdən faydalanan tərəflər  ________ sektorlarındakı ________ faktorlardır.

• İdxal, hərəkətli
• İxrac, hərəkətli
• Heç biri
• İxrac hərəkətsiz (spesifik)
√ İdxal, hərəkətsiz (spesifik)

328. Fikirlərdən hansını ticarətin gəlir bölgüsü üzərində təsirlərinə aid etmək olar?

• iqtisadiyyatın bütün seqmentlərində pozitiv təsiri var
• müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsini təkzib edir
• beynəlxalq ticarətin ölkə üçün səmərəsiz olduğunu ortaya çıxarır
√ ticarətin gəlir bölgüsünə təsiri qısa dövrdə əhəmiyyətlidir
• ticarətin gəlir bölgüsünə təsiri qısa dövrdə əhəmiyyətsizdir

329.
Aşağıdakı cümlədə buraxılan sözləri doğru müəyyən edin.
Spesifik faktorlar modelində, ticarətin hərəkətli faktorun rifahı üzərindəki təsiri ________, ixrac məhsulunun istehsalındakı spesifik
faktor üzərindəki təsri________ , idxal məhsulun istehsalındakı spesifik faktorlar üzərindəki təsiri ________.

• pozitivdir, neqativdir, pozitivdir
• neqativdir, pozitivdir, pozitivdir
• qeyri-müəyyəndir, neqativdir, pozitivdir
• müəyyəndir, neqativdir, pozitivdir
√ qeyri-müəyyəndir, pozitivdir, neqativdir

330.
Kiçik təcrid olunmuş Moribundiya ölkəsində istehsal olunan paltarın nisbi qiyməti 5 vahid ərzağa bərabərdir. Moribundiya daha sonra
beynəlxalq ticarətə qoşulmağa qərar verir. Dünya bazarında paltarın nisbi qiyməti 8 vahid ərzağa bərabərdir. Moribundiya hansı
məhsulu ixrac edəcək və hansı tərəf bundan qazanacaq?

• ərzağı ixrac edəcək, ərzaq sektorunda hərəkətli faktor qazanacaq
• paltarı və ərzağı ixrac edəcək, bu sektorlardakı spesifik faktor qazanacaq
• ərzağı ixrac edəcək, ərzaq sektorunda spesifik faktor qazanacaq
• paltarı ixrac edəcək, paltar sektorunda hərəkətli faktor qazanacaq
√ paltarı ixrac edəcək, paltar sektorunda spesifik faktor qazancaq



331.
Kiçik təcrid olunmuş Moribundiya ölkəsində istehsal olunan paltarın nisbi qiyməti 5 vahid ərzağa bərabərdir. Moribundiya daha sonra
beynəlxalq ticarətə qoşulmağa qərar verir. Dünya bazarında paltarın nisbi qiyməti 3 vahid ərzağa bərabərdir. Moribundiya hansı
məhsulu ixrac edəcək və hansı tərəf bundan qazanacaq?

• ərzağı ixrac edəcək, ərzaq sektorunda hərəkətli faktor qazanacaq
• paltarı və ərzağı ixrac edəcək, bu sektorlardakı spesifik faktor qazanacaq
• paltarı ixrac edəcək, paltar sektorunda spesifik faktor qazancaq
• paltarı ixrac edəcək, paltar sektorunda hərəkətli faktor qazanacaq
√ ərzağı ixrac edəcək, ərzaq sektorunda spesifik faktor qazanacaq

332. Daxildən xaricə istiqamətlənən miqrasiyanın təqdim edildiyi əməyin beynəlxalq hərəkətinin iki ölkə modelinə aid doğru fikri seçin.

• Xaricdə çalışan işçilərin əmək haqqılarında artım baş verir
• miqrasiya ölkələr arasındakı əmək haqqı fərqliliyinin artmasına səbəb olur
• miqrasiyanın qlobal istehsalın həcminə təsiri yoxdur
√ Qlobal məhsul istehsalında artım, ölkələr arasında əmək haqqı fərqliliyinin azalması baş verir
• Daxildəki məhsul istehsalı həcmində artım baş verir

333. Kapitalın paltar istehsalında spesifik, torpağın ərzaq istehsalında spesifik, əməyin isə bu iki sektor arasında hərəkətli olduğu spesifik
faktorlar modelində ərzağın qiymətinin 5 %, paltarın qiymətinin 1 % bahalaşdığı vəziyyətdə hansı bənd doğrudur?

• işçilərin rifahında yüksəliş, kapital sahiblərinin rifahında azalma, torpaq sahiblərinin rifahında yüksəliş
• işçilərin, kapital sahiblərinin, torpaq sahiblərinin rifahı dəyişməyəcək
• işçilərin rifahında azalma, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin rifahında artım
√ işçilərin rifahında qeyri-müəyyən dəyişiklik, kapital sahiblərinin rifahında azalma, torpaq sahiblərinin rifahında yüksəliş
• işçilərin rifahında yüksəliş, kapital sahiblərinin rifahında yüksəliş, torpaq sahiblərinin rifahı dəyişməyəcək

334. Aşağıdakılardan hansı ərzaq və paltarın istehsal olunduğu spesifik faktorlar modelində ərzaq və paltar istehsalı sahəsində qiymətlərin 5
faiz azalmasının nəticəsi ola bilər?

• real əməkhaqqılar, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin real gəlirləri artacaq
• real əməkhaqqılar, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin real gəlirləri azalacaq
• real əməkhaqqılar artacaq, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin real gəlirləri dəyişməyəcək
• real əməkhaqqılar artacaq, kapital sahiblərinin və torpaq sahiblərinin real gəlirləri azalacaq
√ real əməkhaqqılar, kapital sahiblərinin real gəlirləri, torpaq sahiblərinin real gəlirləri dəyişməyəcək

335. Aşağıdakılardan hansı spesifik faktorlar modelində ərzağın və paltarın qiymətinin 5 % artımının nəticəsi olabilər?

• ərzaq sahəsində istehsal artacaq
• hər iki sahədə istehsal azalacaq
• hər iki sahədə əməkhaqqılar azalacaq
√ hər iki sahədə istehsal dəyişməyəcək
• paltar sahəsində istehsal artacaq

336. Aşağıdakılardan hansı spesifik faktorlar modelində ərzağın qiymətinin 5 % faiz bahalaşmasının, paltarın qiymətinin dəyişməz
qalmasının nəticəsi ola bilər?

• ərzaq sahəsində əməkhaqqılar 5 % artır
• heç biri
• ərzağın istehsalı azalar
√ ərzaq sahəsində əməkhaqqı 5 %-dən az artar
• paltarın istehsalı dəyişməz

337. Ərzaq(F) və paltar (C) istehsal olunan spesifik faktorlar modelində optimal istehsal nöqtəsində:

• -MPLF/MPLC=-PF/PC
• Heçbiri
• PC=PF
√ -MPLF/MPLC=-PC/PF
• MPLF=MPLC



338. Ərzaq və paltarın istehsalının olduğu spesifik faktorlar modelində aşağıdakılardan hansı ərzaq sahəsində olan əməyin həcmini artıracaq?

• Hər iki sahədə qiymətlərin yüksəlməsi
• Ərzaq sahəsində əməyin marjinal məhsulunun yüksəlməsi
• Paltarın qiymətinin ərzağa nisbətən artması
• Hər iki sahədə qiymətlər aşağı düşməsi
√ Ərzağın qiymətinin paltara nisbətən artması

339. Spesifik faktorlar modelində əmək bazarı tarazlıqda olduğu zamanı əmək haqqılar:

• qiymətin yüksək olduğu sahədə yüksək olacaq
• qiymətin aşağı olduğu sahədə yüksək olacaq
• idxal sahəsində daha yüksək olacaq
• ixrac sahəsində yüksək olacaq
√ hər iki sahədə bərabər olacaq

340. Ərzaq (F) və paltarın (C) istehsal olunduğu spesifik faktorlar modelində horizontal oxda paltarı, vertikal oxda ərzağı qeyd etsək, istehsal
imkanları sərhəddinin əmsalı aşağıdakılardan hansıdır?

• -MPLC/MPLF
• heç biri
• -PC/PF
√ -MPLF/MPLC
• -PF/PC

341. Spesifik faktorlar modelində ölkənin istehsal imkanları sərhədinin əyri olmasının səbəbi nədir?

√ azalan marjinal faydalar
• artan marjinal faydalar
• Məhdud əmək təklifi
• heç biri
• sabit marjinal faydalar

342. Spesifik faktorlar modelində aşağıdakılardan hansı spesifik faktor kimi təqdim olunur?

• Əmək
• Ərzaq
• hamısı
• paltar
√ Kapital

343. Spesifik faktorlar modelində əmək necə istehsal faktoru kimi təqdim olunur?

• heç biri
• dəyişkən faktor
• spesifik faktor
√ hərəkətli faktor
• intensiv faktor

344. Aşağıdakılardan hansına görə ticarətin gəlirlərin bölgüsünə təsiri meydana çıxır

• varlı ölkələrin kasıb ölkələri istismar etdiyinə görə
• Müxtəlif ölkələr müxtəlif valyutalardan istifadə etdiyinə görə
√ B) Qısa dövrdə bəzi resurslar hərəkətsiz olduğuna görə
• daha güclü ölkələrin ticarət qaydaların müəyyən etdiyinə görə
• heç biri

345. A ölkəsində kapitalın (sərmayənin) qiyməti 20, əməyin (işçi qüvvəsinin) qiyməti 50-dir, B ölkəsində isə kapitalın (sərmayənin) qiyməti
80, əməyin (işçi qüvvəsini) qiyməti isə 60-dır. Hansı ölkədə hansı istehsal faktoru (amili) nisbi olaraq boldur?



• A ölkəsində əmək (işçi qüvvəsi), B ölkəsində isə kapital (sərmayə) qıt istehsal faktorudur
√ A ölkəsində nisbi olaraq kapital (sərmayə), B ölkəsində isə əmək (işçi qüvvəsi) bol olacaqdır
• A ölkəsində kapital (sərmayə), B ölkəsində isə əmək (işçi qüvvəsi) qıt istehsal faktorudur
• Heç biri
• A ölkəsində əmək (işçi qüvvəsi), B ölkəsində isə əmək (işçi qüvvəsi) bol istehsal faktorudur

346. Aşağıdakılardan hansı fərziyyə (şərt) Hekşer-Olin Modelində qəbul olunaraq istifadə edilmişdir?

• Ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal faktorları (amilləri) müxtəlifdir
√ Əmtəə/xidmətlər istehsal faktorları tutumlarına görə qruplaşdırılmaqdadır
• Məşğulluq tam olaraq təmin edilməməkdədir
•   İnflyasiya gözləmələri nəzərə alınmaqdadır
• Ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal faktorları (amilləri) təklifi sabit deyildir

347. A ölkəsində 100 vahid kapital (sərmayə) 200 vahid əmək (işçi qüvvəsi), B ölkəsində 300 vahid kapital (sərmayə) 400 vahid əmək (işçi
qüvvəsi) varsa, fiziki xüsusiyyətlərinə görə hansı ölkədə hansı istehsal faktoru (amili) qıtdır?

• A ölkəsində kapital (sərmayə), B ölkəsində isə kapital (sərmayə) qıt istehsal faktorudur
√ A ölkəsində əmək (işçi qüvvəsi), B ölkəsində isə kapital (sərmayə) qıt istehsal faktorudur
• A ölkəsində kapital (sərmayə), B ölkəsində isə əmək (işçi qüvvəsi) qıt istehsal faktorudur
• Heç biri
• A ölkəsində əmək (işçi qüvvəsi), B ölkəsində isə əmək (işçi qüvvəsi) qıt istehsal faktorudur

348.

Aşağıdakı istehsal faktoru (amili) miqdarlarına görə B ölkəsinin nisbi istehsal faktoru  təchizatı ən doğru hansı variant açıqlamaqdadır?
A ölkəsində kapital (sərmayə) miqdarı, KA=500 vahid
A ölkəsində əmək ( işçi qüvvəsi miqdarı), LA=250 vahid
B ölkəsində kapital (sərmayə) miqdarı, KB=1000 vahid
B ölkəsində əmək ( işçi qüvvəsi miqdarı), LB=400 vahid

• B ölkəsində əmək (işçi qüvvəsi) boldur
√ B ölkəsində əmək (işçi qüvvəsi) qıtdır
• B ölkəsində həm əmək (işçi qüvvəsi), həm də kapital (sərmayə) qıtdır
• B ölkəsində həm əmək (işçi qüvvəsi), həm də kapital (sərmayə) qıtdır
• B ölkəsində kapital (sərmayə) qıtdır

349.
Beynəlxalq ticarətdə payı az olan bir ölkənin istehsal faktorlarından (amillərindən) birinin artması şəraitində, həmin faktorun (amilin)
geniş istifadəsi ilə istehsal edilən mal/xidmətin (sektorun) genişlənəcəyi, bunu müqabilində isə sözügedən faktorun (amilin) daha az
istifadə edildiyi mal/xidmət (sektorun) istehsalının daralacağı tezisi hansı teoremə aiddir?

• Stolper-Samuelson
√ Rıbçinski
• Leontiyev paradoksu
• Hekşer-Olin
• Mütləq üstünlüklər

350. Aşağıdakılardan hansı iqtisadçı Hekşer-Olin Modelini test etməmişdir?

• H.Boven
√ K.Flipp
• R.Stolper
• J.Romalis
• B.Balassa

351. Aşağıdakılardan hansı fərziyyə (şərt) Hekşer-Olin Modelində qəbul olunaraq istifadə edilmişdir?

• Ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal faktorları (amilləri) müxtəlifdir
√ İki mal, iki ölkə və iki istehsal faktoru (amili) əsas götürülür
• Məşğulluq tam olaraq təmin edilməməkdədir
• İnflyasiya gözləmələri nəzərə alınmaqdadır
• Ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal faktorları (amilləri) təklifi sabit deyildir



352.

Aşağıdakı şərtləri nəzərə alaraq KA/LA> KB/LB formulun nəyi izah etdiyini seçin?
KA  - A ölkəsində ki, kapital (sərmayə) miqdarı
LA  - A ölkəsində ki, əmək miqdarı
KB  - B ölkəsində ki, kapital (sərmayə) miqdarı
LB  - B ölkəsində ki, əmək miqdarı
RKA – A ölkəsində ki, kapitala (sərmayeyə) yönəlik ödəmələr
RLA – A ölkəsində ki, əməyə yönəlik ödəmələr
RKB – B ölkəsində ki, kapitala (sərmayeyə) yönəlik ödəmələr
RLB – B ölkəsində ki, əməyə yönəlik ödəmələr

• Qiymət faktoruna görə A olkəsində kapitalın (sərmayənin) nisbi olaraq çox (bol) olması
√ Fiziki xüsusiyyətinə görə A olkəsində kapitalın (sərmayənin) nisbi olaraq çox  olması
• Fiziki xüsusiyyətinə görə B olkəsində kapitalın (sərmayənin) nisbi olaraq çox olması
• A və B ölkələrində  əməyə yönəlik ödəmələrin çox olması
• Qiymət faktoruna görə B olkəsində kapitalın (sərmayənin) nisbi olaraq çox olması

353. Aşağıdakılardan kim “Spesifik Faktor” anlayışını elmi ədəbiyyata gətirmişdir?

• E.Hekşer
√ F.Vayzer
• R.Robinson
• V.Leontiev
• C.Vayner

354. E Hoffmeyer “Leontiyev paradoksu”nun keçərsizliyi hansı istehsal faktorunun (amilinin) nəzərə alınması ilə izah etmişdir.

• ABŞ da təbii resursların ixracının çoxluğu faktoru
√ ABŞ da təbii resursların idxalının çoxluğu faktoru
• ABŞ da sahibkarlıq faktorunun azlığının idxala təsiri
• ABŞ da informasiya faktorunun idxal və ixraca təsiri
• ABŞ da sahibkarlıq faktorunun çoxluğunun ixraca təsiri

355. Aşağıdakılardan hansı Hekşer-Olin Modelinin çatışmamazlığı kimi qəbul edilə bilinər?

• İstehsal faktorlarının (amillərinin) fərqliliyinin nəzərə alınması
√ Eyni məhsulun istehsalı üçün ölkələrdə eyni texnalogiyadan istifadəni nəzərdə tutur
• İstehsal faktorlarının (amillərinin) ölkələr arasında qeyri-bərabərliyinin qəbulu
• İstehsal texnalogiyasının ölkələr arasındakı fərqliliyinin qəbul edilməsi
•   Məhsul istehsalının hansı istehsal faktoru (amil) tutumlu olub-olmadığını təsbit etmək

356.   V.Leontiyev tədqiqatının nəticəsi hansı səbəbdən Leontiyev paradoksu adlanır?

•   ABŞ-ın ixracatının əmək tutumlu, idxalının isə əmək tutumlu olması
√ ABŞ-ın ixracatının əmək tutumlu, idxalının isə kapital (sərmayə) tutumlu olması
• ABŞ-ın ixracatının kapital (sərmayə) tutumlu, idxalının isə əmək tutumlu olması
• ABŞ-ın ixracatının əmək tutumlu, Britaniyanın idxalının isə kapital (sərmayə) tutumlu olması
•   ABŞ-ın ixracatının kapital (sərmayə) tutumlu, idxalının isə kapital (sərmayə) tutumlu olması

357. Aşağıdakılardan hansı Hekşer-Olin Modelinin çatışmamazlığı kimi qəbul edilə bilinər?

• İstehsal faktorlarının (amillərinin) fərqliliyinin nəzərə alınması
√ İki mal, iki ölkə və iki istehsal faktorunun (amilinin) əsas götürülməsi
• İstehsal faktorlarının (amillərinin) ölkələr arasında qeyri-bərabərliyinin qəbulu
• İstehsal texnalogiyasının ölkələr arasındakı fərqliliyinin qəbul edilməsi
• Məhsul istehsalının hansı istehsal faktoru (amil) tutumlu olub-olmadığını təsbit etmək

358. ABŞ da, Hekşer-Olin Teoreminin doğruluğunun test etmək məqsədilə ABŞ xarici ticarət datalarını istifadə edərəkreallaşdırılmış test
aşağıdakılardan hansıdır?

• Tatemonto-İçemura testi
√ Leontiyev testi
• Stolper-Roşkamp testi



• Rıbçinski testi
• Bharadjay testi

359. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin çatışmazlıqlarına aid deyil?

• hipotezlərin homogen məhsullar üzərindən aparılması
√ öncəki hipotezləri nəzərə almamaları
• istehsal faktorlarının statikliyi
• minimum dövlət müdaxiləsi
• azad və ideal rəqabət şəraiti

360. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinə çox faktorlu model yanaşmasını gətirən iqtisadçılar kimlərdir?

• P.Krugman və C.Stiglis
√ E.Xekşer və B.Olin
• J.Sey və F.Kene
• A.Smit və M.Porter
• D.Rikardo və H.Vernon

361.

Aşağıdakı şərtləri nəzərə alaraq RKA/RLA< RKB/RLB formulun nəyi izah etdiyini seçin?
KA  - A ölkəsində ki, kapital (sərmayə) miqdarı
LA  - A ölkəsində ki, əmək miqdarı
KB  - B ölkəsində ki, kapital (sərmayə) miqdarı
LB  - B ölkəsində ki, əmək miqdarı
RKA – A ölkəsində ki, kapitala (sərmayeyə) yönəlik ödəmələr
RLA – A ölkəsində ki, əməyə yönəlik ödəmələr
RKB – B ölkəsində ki, kapitala (sərmayeyə) yönəlik ödəmələr
RLB – B ölkəsində ki, əməyə yönəlik ödəmələr

• Fiziki xüsusiyyətinə görə B olkəsində kapitalın (sərmayənin) nisbi olaraq çox olması
√ Qiymət faktoruna görə A olkəsində kapitalın (sərmayənin) nisbi olaraq çox (bol) olması
• Fiziki xüsusiyyətinə görə A olkəsində kapitalın (sərmayənin) nisbi olaraq çox  olması
• Qiymət faktoruna görə B olkəsində kapitalın (sərmayənin) nisbi olaraq çox olması
• A və B ölkələrində  əməyə yönəlik ödəmələrin çox olması

362. Aşağıdakılardan hansıları ilk dəfə Hekşer-Olin modelinin həndəsi izahını vermişlər?

• R.Mandell və P.Samuelson
• P.Samuelson və V.Leontiev
• R.Robinson və V.Leontiyev
√ R.Robinson və K.Lançester
• C.Vayner və K.Lançester

363. XX-əsrin sonlarında dünyada müşahidə olunan əsaslı dönüşlərə aid deyil?

• 70-ci illərin neft böhranı
• əsaslı  geosiyasi dəyişikliklər
• dünya maliyyə sistemində yaşanan anlaşılmamazlıqlar
√ bazarların kontrol altında saxlanılması
• İEÖ arasında rəqabətin kəskinləşməsi fonunda yeni inkişaf paradiqmalarının yayılması

364. Aşağıdakılardan hansı fərziyyə (şərt) Hekşer-Olin Modelində qəbul olunaraq istifadə edilmişdir?

• Məşğulluq tam olaraq təmin edilməməkdədir
• İnflyasiya gözləmələri nəzərə alınmaqdadır
•   Ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal faktorları (amilləri) müxtəlifdir
• Ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal faktorları (amilləri) təklifi sabit deyildir
√ Ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal faktorları (amilləri) homogendir

365. Şərqi Almaniyanın 1961-ci ildə ki, xarici ticarətini test edən və Hekşer-Olin teoreminin sosiyalist iqtisadi sistem üçün keçərli olduöunu
sübut edən (isbatlıyan) test aşağıdakılardan hansıdır?



• Samuelson testi
• Porter testi
• Leontiyev testi
• Rıbçinski testi
√ Stolper-Roskamp testi

366. Fikirlərdən hansı doğru deyil?

• İki ölkə arasında miqyas iqtisadiyyatlarına əsaslanan ticarət hər iki ölkədə qiymətləri aşağı salacaq
√ Monopolistik reqabətli sənayəyə giriş maneəlidir
• Bütün fikirlər doğrudur
• Monopoliya gəlirlərini maksimallaşdırmaq üçün marjinal gəlirin marjinal xərcə bərabər olduğu nöqtədə istehsalı formalaşdıracaq
• Sənaye-daxili ticarət əsasən inkişaf etmiş ölkələr arasında olur

367. Xarici miqyas iqtisadiyyatlarının mövcud olduğu sənayeyə aiddir

• Sənayedə rəqabətli mühitin olması
√ Hamısı
• Heç biri
• Sənayenin miqyasının böyüməsinin xərcləri aşağı salması
• Çox sayda kiçik şirkətlərin olması

368. Bir məhsul miqyas iqtisadiyyatlarının mövcud olduğu monopolistik rəqabətli sənayedə istehsal olunur. Bu sənaye hər iki ölkədə
mövcuddursa, bu ölkələr ticarətə qoşulduğu zaman nə baş verər?

• Məhsulu daha aşağı qiymətə istehsal edən ixrac edəcək
√ Hər iki ölkə məhsulun fərqli formalarını idxal və ixrac edəcəklər
• Müqayisəli üstünlük olmadığından ölkələrdən heç biri ixrac etməyəcək
• Heç biri
• Məhsulun istehsalında intensiv istifadə olunan faktorun nisbi bol olduğu ölkə onu ixrac edəcək

369. İki ölkədə də mövcud olan miqyas iqtisadiyyatlarının müşahidə olunduğu sənaye təsəvvür edin. Hər iki ölkədə istehlakçıların aşağı
qiymətlər və artan seçimlərdən yararlanması üçün nə lazımdır?

• Hər iki ölkə marjinal xərclərini bərabərləşdirməlidir
√ Hər iki ölkə bir biri ilə ticarətə qoşulmalı
• Monopoliyalar daha çox satmaq üçün qiymətləri aşağı salmalı
• Heç biri
• Bir ölkədəki marjinal xərc o biri ölkədəki marjinal gəlirə bərabər olmalı

370. İki ölkədə də mövcud olan miqyas iqtisadiyyatlarının müşahidə olunduğu sənaye təsəvvür edin. Əgər hər iki ölkə ticarətə başlayarsa və
sənaye bir ölkədə cəmlənməsinin nəticələri nə olar?

• Hər iki ölkədə istehlakçılar artan qiymət və azalan seçimlə üzləşəcəklər
√ Hər iki ölkədə istehlakçılar ticarətdən öncəkindən aşağı qiymətlərlə üzləşəcəklər
• İxrac edən ölkədə istehlakçılar artan qiymətlə üzələşəcəklər
• Heç biri
• İdxal edən ölkədə istehlakçılar artan qiymətlə qarşılaşacaqlar

371. Monopolisik rəqabətli sənayeyə aid edilə bilməz:

• Azad girişin olması
√ Bir istehsalçının olması
• İqtisadi gəlir imkanının artıb azalması
• Marjinal xərcin marjinal gəlirə bərabər olduğu nöqtədə istehsal
• Oxşar məhsulların olması

372. Monopolistik rəqabət şəraitində şirkət sayının artmasının nəticəsinə aid edilə bilməz

• İqtisadi gəlir imkanının azalmasına



√ Qiymət artımına
• Bazarda çeşid çoxluğuna
• Rəqabətin artmasına
• Qiymət azalmasına

373. İki ölkə arasındakı ticarət miqyas iqtisadiyyatlarının olduğu şəraitdə, monopolistik rəqabətli şirkətlər tərəfindən aparılarsa:

• Sənayelər-arası ticarət baş tutacaq
√ Sənaye-daxili ticarət baş tutacaq
• Xammal ticarəti aparılacaq
• Heç biri
• Müqayisəli üstünlüyə əsaslanan ticarət baş tutacaq

374. Daxili miqyas iqtisadiyyatlarının olduğu şəraitdə ölkələr arasındakı ticarət hansılara əsaslanar?

• Çoxlu sayda rəqabət edən kiçik şirkətlər
√ Hər iki ölkədəki monopoliyalara
• Az sayda rəqabət edən şirkətlərə
• Heç birinə
• Az sayda oliqopoliya şirkətlərinə

375. Xarici miqyas iqtisadiyyatlarının olduğu şəraitdə ölkələr arasındakı ticarət hansılara əsaslanar?

• Az sayda oliqopoliya şirkətlərinə
√ Çoxlu sayda rəqabət edən kiçik şirkətlər
• Hər iki ölkədəki monopoliyalara
• Heç birinə
• Az sayda rəqabət edən şirkətlərə

376. Aşağıdakılardan hansı şəraitdə ölkələr arasında sənaye-daxili ticarət üstünlük təşkil edəcək?

• Faktor tutumunda böyük fərqliliklər olduğu zaman
√ Faktor tutumunda xırda fərqliliklər olduğu zaman
• Sabit gəlirlər şəraitində
• Heç biri
• Eynicinsli məhsulların istehsalı varsa

377. Qiymət diskriminasiyasının ən geniş yayılmış forması hansıdır?

• Qeyri-tarif bariyerləri
√ Dempinq
• Ticarət razılaşmaları
• Heç biri
• Könüllü ixrac məhdudlaşdırması

378. Beynəlxalq ticarətdə iştirak edən monopoliya şirkətinə aiddir:

• Daxili və xarici bazarda eyni qiymətləri müəyyən edəcək
√ Daxili və xarici bazarlarda marjinal gəliri marjinal xərcə bərabərləşdirəcək
• Yalnız xarici bazarda marjinal gəliri marjinal xərcə bərabərləşdirəcək
• Heç biri
• Iqtisadi gəlir əldə etməyəcək

379. Miqyas iqtisadiyyatlarına əsaslanan beynəlxalq ticarətə hansı aiddir:

• Rikardo modelinin müqayisəli üstünləkləri
√ Heç biri
• Innovasiyaya əsaslanan müqayisəli üstünlüklər
• Keyfiyyət və xidmətə əsaslanan müqayisəli üstünlüklər
• Hekşer-Olin modelindəki müqayisəli üstünlüklər



380. Sənaye-daxili ticarət hansına aiddir?

• Asiya və Afrikanın inkişaf etməkdə olan ölkələri arasında
√ Qərbi Avropanın sənaye ölkələri arasında
• Şİmal-Cənub ticarəti
• Heç biri
• Bütün ölkələr arasında olan ticarətə

381. Monopolistik rəqabətə aiddir:

• Şirkətin qiymət üzərində təsirinin olmaması
√ Fərqləndirilmiş məhsulların istehsalı
• Eyni məhsul istehsal edən şirkətlərin olması
• Heç biri
• Bazarda horizontal tələb funksiyası

382. Birləşmiş Ştatların hər hansı bir məhsulu həm idxal həm ixrac etməsini necə adlandıra bilərik:

• Sənaye-arası ticarət
√ Sənaye-daxili ticarət
• Xarici miqyas iqtisadiyyatı
• Heç biri
• Artan gəlirlər

383. Monopolistik şirkətə aiddir:

• Bazarda formalaşan qiymətlərlə istənilən qədər məhsul sata bilər
√ Məhsulun qiymətin aşağı salaraq satış həcmini artıra bilər
• Hamısı
• Heç biri
• Qiymət üzərində təsiri yoxdur

384. Miqyas iqtisadiyyatlarının olduğu şəraitdə ticarət nəticəsində bazarın böyüməsi:

• Şirkət sayı azalır və hər vahid məhsulun qiyməti azalır
• Şirkət sayı artır və hər vahid məhsulun qiyməti artır
• Heç biri
• Şirkət sayı azalır və hər vahid məhsulun qiyməti artır
√ Şirkət sayı artır və hər vahid məhsulun qiyməti azalır

385. Hansı daxili miqyas iqtisadiyyatlarına aid edilə bilər?

• Mükəmməl rəqabətlilik şəraitində çox kiçik şirkətlərin olması
• Sənaye miqyası böyüdükcə xərclərin aşağı düşməsi
• Şirkətin miqyası böyüdükcə xərclərin artması
√ Rəqabətli şəraitin olmaması
• Heç biri

386. Hansı xarici miqyas iqtisadiyyatlarına aid edilə bilər?

• Böyük monopoliyanın sənayeyə nəzarət etməsi
√ Mükəmməl rəqabətli sənayenin olması
• Mükəmməl rəqabətli sənayenin olmaması
• Heç biri
• Sənaye həcminin xərclərə təsir etməməsi

387. Tarixilik və təsadüf ticarət istiqamətinə hansı şəraitdə təsir göstərə bilir?

• Müqayisəli üstünlüyün olduğu şəraitdə



• Heç bir halda
• Rikardo modelinin müəyyən etdiyi çərçivədə
√ Miqyas iqtisadiyyatları şəraitində
• Hekşer-Olin modelinin müəyyən etdiyi çərçivədə

388. İstehsal amillərini iki dəfə artırdıqda istehsalın həcmi iki dəfədən çox artıqda, istehsalda hansının olduğunu qeyd edilə bilər

• Sənaye-arası ticarəti
• Heç biri
• Sabit gəlirlər
• Azalan gəlirlər
√ Artan gəlirlər

389. Daxili miqyas iqtisadiyyatları nə zaman ortaya çıxır?

• Hər vahid istehsala düşən xərclər sənaye böyüdükcə artırsa
• Heç biri
• Hər vahid istehsala düşən xərclər dəyişmirsə
√ Hər vahid istehsala düşən xərclər şirkətin miqyası böyüdükcə azalırsa
• Hər vahid istehsala düşən xərclər sənayenin miqyası böyüdükcə azalırsa

390. Xarici miqyas iqtisadiyyatları nə zaman ortaya çıxır?

• Hər vahid istehsala düşən xərclər sənaye böyüdükcə artırsa
• Heç biri
• Hər vahid istehsala düşən xərclər dəyişmirsə
√ Hər vahid istehsala düşən xərclər sənayenin miqyası böyüdükcə azalırsa
• Hər vahid istehsala düşən xərclər şirkətin miqyası böyüdükcə azalırsa

391. Hekşer-Ohlin modelində qərəzli artım necə baş verir

• heç biri
• texnoloji inkişaf
• qiymətlərdəki artım
√ istehsalın bir faktorunun inkişafı
• istehlakçıların zövqləri

392. Ticarət hədlərindəki artımın nəticəsində

• ölkənin rifahını azaldır
• ölkənin rifah səviyyəsində dəyişiklik olmur
• ölkədə istehsal prosesi geriləyir
• hamısı
√ ölkənin rifahını artırır

393. İqtisadiyyatın izodəyər xətti üzrə seçimi nədən asılıdır

• bazardakı rəqabətdən
• hamısı
• ixracın həcmindən
√ istehlakçılarının zövqlərindən
• idxalın həcmindən

394. Ölkə parça ixrac etdiyi zaman

• parçanın nisbi təklifi azalar
• hamısı
• parçanın nisbi qiyməti azalar
• parçanın nisbi təklifi artar
√ parçanın nisbi qiyməti artar



395. bir vahidin istehlakının ticarətsizliyi gələcəkdəki vahidlər üçün

• 1-r
• heç biri
• 1*r
√ 1+r
• 1/r

396. Laqeydlilik əyriləri sağa doğru meyl etdiyi zaman nə baş verir

• fərdlər hər iki məhsuldan daha çox sahiblənməyə yönələcəklər
• heç biri
• fərdlər yalnız bir məhsuldan daha az sahiblənməyi istəyəcəklər
√ fərdlər hər iki məhsuldan daha az sahib olmağa yönələcəklər
• fərdlər yalnız bir məhsuldan çox sahiblənməyi istəyəcəklər

397. Parçanın nisbi qiymətindəki artım onun nisbi təklifinə necə təsir edər?

• Parçanın təklifinin ərzağa olan nisbəti parçanın qiymətinin ərzağın qiymətinə olan nisbəti ilə artır.
• Parçanın təklifinin ərzağın təklinə olan nisbəti artır
√ hamısı
• İstehsal Q1 nöqtəsindən Q2 nöqtəsinə keçir
• Parçanın qiymətinin ərzağın qiymətinə olan nisbətinin artması isodəyər xəttini dərinləşdirir

398. Rifah halının yüksəlməsi təməl iqtisadiyyatda hansı effekti xatırladır

• xərc effektidir
• hamısı
√ gəlir effektidir
• idxal effektidir
• istehsaldakı artım effektidir

399. İqtisadiyyatda istehlakın dəyəri

• onun idxalına bərabərdir
• fiziki kapitala bərabərdir
• heç biri
• istehsal faktorlarının dəyişimindən asılıdır
√ onun istehsalının dəyərinə bərabərdir

400. İstehsal imkanları sərhədlərindəki müxtəlifliklərə nə səbəb olur

• torpaq və texnologiya
• hamısı
• əmək bacarıqları
• fiziki kapital
√ əmək xidmətləri

401. Artım neçə səbəbdən qərəzli ola bilər?

• 3.0
• 5.0
• 1.0
√ 2.0
• 4.0

402. İdxal tarifləri nədir

• ixracda tutulan vergidir



• advalor vergidir
• hamısı
√ idxalda tutulan vergilərdir
• idxalı stimullaşdırn vergidir

403. İdxal qərəzli artımın nəticəsində nə baş verir

• 1,2,3
• heç biri
• özünün rifah vəziyyətini artırır
• xarici ölkənin rifah vəziyyətini azaldır
√ ölkənin ticarət şərtlərini yaxşılaşdırır

404. İxrac qərəzli artımın nəticəsində nə baş verir

• heç biri
• 1,2,3
• özünün rifah vəziyyətini azaldır
• xarici ölkənin rifah vəziyyətini artırır
√ ölkənin ticarət şərtlərini azaldır

405. İdxal qərəzli artım nədir

√ ölkənin istehsal imkanları sərhədlərini məhsulun idxalı üzərə genişləndirir
• məhsulun rəqabətqabiliyyətini artırır
• məhsulun istehsal imkanları sərhədlərini məhsulun ixracı üzrə genişləndirir
• heç biri
• məhsulun dəyərini azaldır

406. İxrac-qərəzli artım nədir

• məhsulun istehsal imkanları sərhədlərini məhsulun idxalı üzrə genişləndirir
• hamısı
• məhsulun dünya bazarındakı dəyərini aşağı salır
√ ölkənin istehsal imkanları sərhədlərini məhsulun ixracı üzrə genişləndirir
• məhsulun dəyərini artırır

407. Rikardo modelində nə qərəzli artıma səbəb olur

• bir sektordakı geriləmə
• bir sektordakı qiymətlər
• bir sektordakı istehsal faktorunun inkişafı
• heç biri
√ bir sektordakı texnoloji proqres

408. Qərəzli artım nədir

• nisbi tələbin artmasına səbəb olur
• xüsusən neft sənayesində baş tutur
• heç biri
√ bir sektorda baş tutur və nisbi təklifin dəyişməsinə səbəb olur
• ticarətdə innovasiyanı tələb edir

409. Ticarət şərtlərindəki geriləmə prosesi nəticəsində nə yaranır

• ölkə DTT-ə üzvlüyünü itirir
• ölkənin beynəlxalq investisiyalara yönəlir
• ölkə daha çox ixrac edir
√ ölkənin rifah vəziyyəti gərginləşir
• hamısı



410. Əgər iqtisadiyyatda ticarət prosesi baş tutmursa (parça timsalında)

• ölkənin ixrac idxal prosesləri arasındakı fərqi göstərir
• hamısı
• ölkənin nisbi təklifini müəyyən edir
• ölkənin nisbi tələbini müəyyən edir
√ həmin ölkənin nisbi tələb və təklifini müəyyən edir

411. Fərdlərin zövqləri qrafiki olaraq hansı əyri ilə göstərilir

• istehsal əyriləri
• hamısı
• tələb əyriləri
• istehlak əyriləri
√ laqeydlilik əyriləri

412. Ölkələrin istehsal imkanları həddləri ölkədə nəyi müəyyən edir

• heç biri
• ixrac və idxal gücünü
√ ölkənin nisbi təklif funksiyalarını
• ölkənin tələb funksiyalarını
• ölkənin nisbi tələb funksiyalarını

413. Ticarətin standart ticarət modelinin qurulduğu əlaqələrə aiddir

• dünya nisbi təklifi və dünya nisbi tələbi ilə dünya tarazlığının müəyyənləşdirilməsi
• ticarət şərtlərinin təsiri – ölkənin ixrac qiyməti ilə idxal qiyməti arasında nisbət
• istehsal imkani həddi ilə nisbi təklif əyrisi arasındakı əlaqə
• nisbi qiymət və nisbi tələb arasında əlaqə
√ hamısı

414. Ticarətin standart ticarət modeli neçə əsas əlaqə üzərində qurulur

• 2.0
• 6.0
• 3
• 5.0
√ 4

415. İxrac subsidiyalarının tətbiq olunmasının əsas məqsədi nədir?

• İdxalı tamamilə məhdudlaşdırmaq
• Doğru cavab yoxdur
• Xarici istehsalçılara dəstək olmaq
• İdxal olunan məhsulların miqdarını artırmaq
√ Yerli istehsalçıların ixracatına dəstək olmaq

416. İstehsalçı məhsulun bir miqdarını 5 manata satmağa hazırdır, lakin məhsulun bir miqdarının qiyməti 8 manatdır. Bu halda qalan 3
manatı necə ifadə etmək olar?

• İstehlakçının faydası
• heç biri
• İstehlakçı artıqlığı
• Istehsalçı dəyəri
√ İstehsalçı artıqlığı

417. İstehlakçı məhsulun bir miqdarı üçün 10 manat ödəməyə hazırdır, lakin məhsulun bir miqdarının qiyməti 4 manatdır. Bu halda qalan 6
manatı necə ifadə etmək olar?



• İstehsalçı artıqlığı
• heç biri
• İstehsalçının faydası
√ İstehlakçı artıqlığı
• İstehlakçı dəyəri

418. II dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ABŞ-ın ticarət siyasəti:

• İxrac azalmışdır
√ İxrac və idxalın həcmi artmışdır
• Azad ticarətdən imtina edilmişdir
• heç biri
• ABŞ proteksionist siyasət yürütmüşdür

419. Hökumət idxal məhsullarına tarif tətbiq etdiyi zaman

• Ölkənin istehsalçılarına mənfi təsir göstərir
√ Ölkənin istehlakçılarına mənfi təsir göstərir
• Ölkənin ixracatı azalır
• Heç bir dəyişiklik baş vermir
• Ölkənin istehlakçılarına müsbət təsir göstərir

420. Könüllü ixrac məhdudiyyəti nə deməkdir?

• Ölkənin tamamilə öz ixracatını məhdudlaşdırması
√ Ölkənin könüllü şəkildə öz ixracatının bir qismini məhdudlaşdırması
• Ölkənin daxili bazarı xarici məhsullarla təmin etməsi
• heç biri
• Ölkənin daha çox xarici mıhsullardan asılılığının yaranması

421. İdxal kvotasının tətbiq edilməsinin məqsədləri hansılardır?

• İqtisadi stabilliyi zəiflətmək
√ Ölkənin yerli istehsalçılarını xarici rəqabətdən qorumaq, ölkədə istehsalı stimullaşdırmaq
• Xarici investisiyanı cəlb etmək
• heç biri
• İdxalı artırmaq

422. Dünya bazarında tarazalıq olduğu zaman tələb və təklif arasındakı əlaqə necə dəyişir?

• Dünya üzrə tələb təklifdən yüksək olur
√ Dünya üzrə tələb təklifə bərabər olur
• Tələb və təklif sıfıra bərabər olur
• heç bir dəyişiklik baş vermir
• Dünya üzrə təklif tələbdən yüksək olur

423. Sənayeləşmiş ölkələrdə xammala və yarımfabrikat məhsullarına ya çox aşağı tarif tətbiq edirlər, ya da ümumiyyətcə tətbiq etmirlər.
Nəticə:

• İnkişaf etmiş ölkənin xammal ixrac etmək cəhdlərinə ziyan vurur
√ İnkişaf etmiş ölkənin emal sənayesi məhsullarını ixrac etmək cəhdlərinə ziyan vurur
• İnkişaf etmiş ölkənin emal sənayesi məhsulları ixrac etmək cəhdlərinə kömək edir
• heç bir təsiri yoxdur
• İnkişaf etməkdə olan ölkənin ixracatında heç bir təsiri yoxdur

424. Ticarət siyasəti alətləri neçə hissəyə ayrılır?

• 3 hissəyə
√ 2 hissəyə



• 5 hissəyə
• heç biri
• 4 hissəyə

425. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ticarət baryeri olaraq, tariflərin önəmi:

• Yüksəlməyə başladı
√ Azalmağa başladı
• Daima dəyişərək davam etdi
• heç biri
• Eyni qaldı

426. Kiçik ölkə tarif tətbiq etdiyi zaman:

• Ölkənin istehsalçıları itirən tərəf olurlar
√ Ölkənin idxalçıları itirən tərəf olurlar
• Tələb əyrisi sola doğru dəyişir
• Hamısı
• Hökumətin gəlirləri azalır

427. ABŞ-a idxal olunan məhsullar üzrə tariflər necə dəyişmişdir?

• Konstitusiya ilə qadağan olunmuşdur
√ Son 50 ildə azalmışdır
• 1930-cu ildən bu yana sürətlə azalmışdır
• heç biri
• 1920-ci ildən bu yana davamlı olaraq artmışdır

428. Əgər idxal olunan məhsula 20% advalor tarif tətbiq olunursa, o zaman gömrük dəyəri 800 manat olan məhsula görə nə qədər miqdarda
rüsum tutular?

• 100 manat
√ 160 manat
• 200 manat
• 140 manat
• 150 manat

429. İdxal olunan  məhsula görə 15% vergi tutulması hansı tarif növünə aiddir?

• Spesifik Tarif
√ Advalor tarif
• Hamısı
• heç biri
• Nominal tarif

430. İdxal olunan xüsusi bir məhsulun bir miqdarı üçün 3 manat vergi tutulması hansı tarif növünə aiddir?

• Advalor tarif
√ Spesifik tarif
• hamısı
• heç biri
• Nominal tarif

431. İdxal olunan avtomobilə tətbiq olunan aşağı  tariflər ən çox kimə fayda gətirir?

• İxrac edən ölkənin vətəndaşlarına
√ İdxal edən ölkənin avtomobil istehlakçılarına
• İdxal edən ölkənin avtomobil sənayesində çalışanlara
• heç biri
• Idxal edən ölkənin avtomobil istehsalçılarına



432. Advalor tariflər hansılardır?

• İdxal olunan hər məhsulun bir miqdarına tətbiq olunan vergilərdir
√ Malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanan vergi növüdür
• idxal edilən məhsulun ümumi dəyərinin bir qismini əhatə edən vergi növüdür
• heç biri
• idxal kvotalarıdır

433. Spesifik tariflər hansılardır?

• idxal kvotalarıdır
√ İdxal olunan hər məhsulun bir miqdarına tətbiq olunan vergilərdir
• Malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanan vergi növüdür
• heç biri
• idxal edilən məhsulun ümumi dəyərinin bir qismini əhatə edən vergi növüdür

434. Tariflə ticarət kvotaları arasındakı əsas fərq nədir

• Məhsulun qiymətini yüksəldir
√ Tarif ölkəyə vergidən daxilolmalar qazandırır
• Yerli istehsalçılara kömək edir
• Doğru cavab yoxdur
• Beynəlxalq Ticarəti stimullaşdırır

435. XX əsrin 40-50-ci illərindən sonrakı periodda beynəlxalq iqtisadiyyatda azad ticarətin rolu necə dəyişdi?

• Azaldı
√ Yüksəldi
• Hamısı
• Heç biri
• Sabit qaldı

436. XX əsrin 40-50-ci illərindən sonrakı periodda beynəlxalq ticarətdə proteksionizmin rolu necə dəyişdi?

• Çoxaldı
√ Azaldı
• Uzun illər çoxalaraq davam edib sabit qaldı
• Heç biri
• Sabit qaldı

437. Pulun əsas funksiyalarl hansılardır

• dəyərin ümumi ölçüsü kimi xidmət edir
√ Hamısı
• ümumi tədavül vasitəsi kimi çıxış edir
• ümumi yığım vasitəsi kimi xidmət edir
• ümumi tədiyyə vasitəsi kimi çıxış edir

438. Aşağı inkişafa sahib ölkələr iqtisadiyyatlarında nəyi ən əsas prioritet olaraq qəbul edirlər?

• İnvestisiya siyasəti
√ Sənayeləşmə siyasəti
• Rəqabət siyasəti
• Heç biri
• Rifah siyasəti

439. Dünya Ticarət Təşkilatının ən güclü tərəfi hansıdır?

• Beynəlxalq əmək standartları



√ Beynəlxalq mal ticarətinə aid qaydalar
• Beynəlxalq xidmət xidmət ticarətinə aid qaydalar
• Heç biri
• Beynəlxalq investisiyalara aid qaydalar

440. A və B ölkələri öz aralarında bütün ticarət maneələrini aradan qaldırıblar, lakin bu ölkələr digər ölkələrələ hələ də özlərinin müəyyən
ticarət siyasətlərini davam etdirirlər. A və B ölkələri arasındakı bu inteqrasiya mərhələsi necə adlanır?

• Vahid valyuta zonası
√ Sərbəst ticarət bölgəsi
• Ortaq bazar
• İqtisadi birlik
• Sərbəst bazar

441. Hansı beynəlxalq birlik İkinci dünya müharibəsindəns sonrakı yaxın periodda yaranmamışdır?

• GATT
√ Dünya Ticarət Təşkilatı
• Dünya Bankı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• BMT

442. A ölkəsində X məhsulunun idxal qiyməti 100 manatdır. Hökumət bu məhsulun idxalı zamanı bir miqdarına 15% faiz rüsum tətbiq edir.
Bu rüsum necə adlanır?

• Spesifik
√ Advalor
• Avtonom
• Razılaşdırılmış vergi
• ƏDV

443. İki ölkənin qarşılıqlı danışıqlar sonunda müəyyən etdikləri gömrük tarifləri necə adlanır?

• Tək tərəfli anlaşmalı tariflər
√ Müqaviləli tariflər
• Spesifik tariflər
• Ümumi tariflər
• Avtonom tariflər

444. İxracatçı ölkə tərəfindən öz istəyi ilə ixraca tətbiq edilən məhdudiyyətlər necə adlanır?

• Anlaşmalı məhduiyyətlər
• İxrac tarifləri
• İxrac lisenziyaları
√ Könüllü ixrac məhdudiyyəti
• Müvəqqəti ixrac məhdudiyyətləri

445. İnkişaf etmiş A ölkəsi yüksək texnologiyanı tətbiq edərək istehsal etdiyi X məhsulu sənayesini qorumaq üçün hansı proteksionist
tezisdən istifadə edər?

• Texnoloji inkişaf siyasəti
• Xarici şirkətlərdən qorunma siyasəti
• Rifahın arıtırılması
• Antidempinq
√ Strateji ticarət siyasəti

446. Bir ölkənin müqayisəli üstünlüyə sahib olduğu məhsulları istehsal edib, onun ixracından yüksək gəlir əldə edə bilməsi üçün ən mühim
vasitə hansıdır?

• Proteksionist siyasət
• Kvotaların tətbiqi



• Advalor verginin tətbiqi
• Spesifik rüsumun tətbiqi
√ Sərbəst ticarətin olması

447. İxrac subsidiyalarının tətbiq olunmasının əsas məqsədi nədir?

• Xarici istehsalçılara dəstək olmaq
√ Yerli istehsalçıların ixracatına dəstək olmaq
• İdxalı tamamilə məhdudlaşdırmaq
• Doğru cavab yoxdur
• İdxal olunan məhsulların miqdarını artırmaq

448. Tətbiq olunan tarifin rifaha təsirini düstur şəklində necə ifadə etmək olar?

• İstehsalçının qazancları - Dövlətin qazancları + istehlakçının itkiləri
√ İstehlakçının itkiləri - istehsalçının qazancları - dövlətin qazancları
• İstehsalçının qazancları + Dövlətin qazancları + istehlakçının itkiləri
• Doğru cavab yoxdur
• İstehlakçının qazancları - Dövlətin qazancları + istehlakçının itkiləri

449. İstehsalçı məhsulun bir miqdarını 5 manata satmağa hazırdır, lakin məhsulun bir miqdarının qiyməti 8 manatdır. Bu halda qalan 3
manatı necə ifadə etmək olar?

• İstehlakçı artıqlığı
√ İstehsalçı artıqlığı
• İstehlakçının faydası
• heç biri
• Istehsalçı dəyəri

450. İstehlakçı məhsulun bir miqdarı üçün 10 manat ödəməyə hazırdır, lakin məhsulun bir miqdarının qiyməti 4 manatdır. Bu halda qalan 6
manatı necə ifadə etmək olar?

• İstehsalçı artıqlığı
√ İstehlakçı artıqlığı
• İstehsalçının faydası
• heç biri
• İstehlakçı dəyəri

451. Kiçik ölkədə məhsulun bir miqdarına 10 manat tarif tətbiq edildiyi zaman:

• İdxal edən ölkədə həmin məhsulun qiyməti ən azı 10 manat yüksəlir və ixrac xərcləri aşağı enir
√ İdxal edən ölkədə həmin məhsulun qiyməti ən azı 10 manat yüksəlir və ixrac xərclərində dəyişiklik baş vermir
• İdxal edən ölkənin ixracı artır
• Heç bir dəyişiklik baş vermir
• İdxal edən ölkədə həmin məhsulun qiyməti ən azı 10 manat yüksəlir və ixrac xərcləri yüksəlir

452. Böyük ölkədə idxal olunan məhsula 15 manat tarif tətbiq olunduğu zaman nəticə necə olur?

• İdxal edən ölkədə həmin məhsulun qiyməti ən azı 15 manat yüksəlir və ixrac xərcləri yüksəlir
√ İdxal edən ölkədə həmin məhsulun qiyməti ən azı 15 manat yüksəlir və ixrac xərcləri aşağı enir
• İdxal edən ölkənin ixracı artır
• Heç bir dəyişiklik baş vermir
• İdxal edən ölkədə həmin məhsulun qiyməti ən azı 15 manat yüksəlir və ixrac xərclərində dəyişiklik baş vermir

453. II dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ABŞ-ın ticarət siyasəti:

• İxrac azalmışdır
√ İxrac və idxalın həcmi artmışdır
• Azad ticarətdən imtina edilmişdir
• heç biri



• ABŞ proteksionist siyasət yürütmüşdür

454. Hökumət idxal məhsullarına tarif tətbiq etdiyi zaman

• Ölkənin istehsalçılarına mənfi təsir göstərir
√ Ölkənin istehlakçılarına mənfi təsir göstərir
• Ölkənin ixracatı azalır
• Heç bir dəyişiklik baş vermir
• Ölkənin istehlakçılarına müsbət təsir göstərir

455. Könüllü ixrac məhdudiyyəti nə deməkdir?

• Ölkənin tamamilə öz ixracatını məhdudlaşdırması
√ Ölkənin könüllü şəkildə öz ixracatının bir qismini məhdudlaşdırması
• Ölkənin daxili bazarı xarici məhsullarla təmin etməsi
• heç biri
• Ölkənin daha çox xarici mıhsullardan asılılığının yaranması

456. İdxal kvotasının tətbiq edilməsinin məqsədləri hansılardır?

• İqtisadi stabilliyi zəiflətmək
√ Ölkənin yerli istehsalçılarını xarici rəqabətdən qorumaq, ölkədə istehsalı stimullaşdırmaq
• Xarici investisiyanı cəlb etmək
• heç biri
• İdxalı artırmaq

457. Dünya bazarında tarazalıq olduğu zaman tələb və təklif arasındakı əlaqə necə dəyişir?

• Dünya üzrə tələb təklifdən yüksək olur
√ Dünya üzrə tələb təklifə bərabər olur
• Tələb və təklif sıfıra bərabər olur
• heç bir dəyişiklik baş vermir
• Dünya üzrə təklif tələbdən yüksək olur

458. Sənayeləşmiş ölkələrdə xammala və yarımfabrikat məhsullarına ya çox aşağı tarif tətbiq edirlər, ya da ümumiyyətcə tətbiq etmirlər.
Nəticə:

• İnkişaf etmiş ölkənin xammal ixrac etmək cəhdlərinə ziyan vurur
√ İnkişaf etmiş ölkənin emal sənayesi məhsullarını ixrac etmək cəhdlərinə ziyan vurur
• İnkişaf etmiş ölkənin emal sənayesi məhsulları ixrac etmək cəhdlərinə kömək edir
• heç bir təsiri yoxdur
• İnkişaf etməkdə olan ölkənin ixracatında heç bir təsiri yoxdur

459. Tariflər və kvotalar arasındakı ən önəmli fərq hansıdır?

• heç bir fərqi yoxdur
• Beynəlxalq ticarəti stimullaşdırır
√ Hökumətə əlavə vergi daxilolmaları gətirir
• Yerli istehsalçılara yardım edir
• Məhsulların qiymətini yüksəldir

460. Ticarət siyasəti alətləri neçə hissəyə ayrılır?

• 3 hissəyə
√ 2 hissəyə
• 5 hissəyə
• heç biri
• 4 hissəyə

461. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ticarət baryeri olaraq, tariflərin önəmi:



• Yüksəlməyə başladı
√ Azalmağa başladı
• Daima dəyişərək davam etdi
• heç biri
• Eyni qaldı

462. İxaracatçı ölkədə ixrac subsidiyaları:

• İstehlakçılara kömək edir və ümumilikdə ixracatçı ölkədə iqtisadi rifahı yüksəldir salır
√ İstehlakçılara ziyan vurur və ümumilikdə ixracatçı ölkədə iqtisadi rifahı aşağı salır
• İstehlakçılara kömək edir, lakin ümumilikdə ixracatçı ölkədə iqtisadi rifahı aşağı salır
• heç bir dəyişiklik baş vermir
• İstehlakçılara ziyan vurur, lakin ümumilikdə ixracatçı ölkədə iqtisadi rifahı yüksəldir

463. Kiçik ölkə tarif tətbiq etdiyi zaman:

• Ölkənin istehsalçıları itirən tərəf olurlar
√ Ölkənin idxalçıları itirən tərəf olurlar
• Tələb əyrisi sola doğru dəyişir
• Hamısı
• Hökumətin gəlirləri azalır

464. Əgər məhsul A ölkəsindən kiçik B ölkəsinə idxal olunursa, o zaman B ölkəsində tətbiq edilən tariflərin təsiri necə olur?

• Hər iki ölkədə qiymətlər yüksəlir
• B ölkəsində qiymətlət enir, A ölkəsində isə yüksəlir
• heç bir dəyişiklik baş vermir
• Hər iki ölkədə qiymətlər enir
√ B ölkəsində qiymətlər yüksəlir və A ölkəsində qiymətlərə heç bir təsir olmur

465. ABŞ-a idxal olunan məhsullar üzrə tariflər necə dəyişmişdir?

• Konstitusiya ilə qadağan olunmuşdur
√ Son 50 ildə azalmışdır
• 1930-cu ildən bu yana sürətlə azalmışdır
• 1920-ci ildən bu yana davamlı olaraq artmışdır
• heç biri

466. Əgər idxal olunan məhsula 20% advalor tarif tətbiq olunursa, o zaman gömrük dəyəri 800 manat olan məhsula görə nə qədər miqdarda
rüsum tutular?

• 100 manat
• 150 manat
• 140 manat
• 200 manat
√ 160 manat

467. İdxal olunan  məhsula görə 15% vergi tutulması hansı tarif növünə aiddir?

• Hamısı
• heç biri
• Spesifik Tarif
• Nominal tarif
√ Advalor tarif

468. İdxal olunan xüsusi bir məhsulun bir miqdarı üçün 3 manat vergi tutulması hansı tarif növünə aiddir?

• Nominal tarif
• hamısı



• heç biri
√ Spesifik tarif
• Advalor tarif

469. İdxal olunan avtomobilə tətbiq olunan aşağı  tariflər ən çox kimə fayda gətirir?

• İxrac edən ölkənin vətəndaşlarına
• İdxal edən ölkənin avtomobil sənayesində çalışanlara
√ İdxal edən ölkənin avtomobil istehlakçılarına
• Idxal edən ölkənin avtomobil istehsalçılarına
• heç biri

470. Advalor tariflər hansılardır?

• İdxal olunan hər məhsulun bir miqdarına tətbiq olunan vergilərdir
• idxal kvotalarıdır
• heç biri
• idxal edilən məhsulun ümumi dəyərinin bir qismini əhatə edən vergi növüdür
√ Malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanan vergi növüdür

471. Spesifik tariflər hansılardır?

• Malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanan vergi növüdür
• heç biri
• idxal edilən məhsulun ümumi dəyərinin bir qismini əhatə edən vergi növüdür
• idxal kvotalarıdır
√ İdxal olunan hər məhsulun bir miqdarına tətbiq olunan vergilərdir

472. Daxili bazarda qiyməti 12500 ABŞ dolları olan maşın üçün 8600 ABŞ dollarlıq komplektləşdirici detallar xaricdən idxal olunur.Maşına
30% idxal rüsumu tətbiq edildiyi halda effektiv rüsum dərəcəsi neçə faiz təşkil edəcəkdir?

• 0.765
√ 0.962
• 0.924
• 0.833
• 0.887

473. ABŞ və Avropa İttifaqı arasında azad ticarət zonasının yaradılması haqqında təklif necə adlanır?

• NAFTA-nın yaranması haqqında saziş
√ Transatlantik azad ticarət zonasının yaradılması haqqında saziş
• DTT-nin yaranması haqqında saziş
• Asiya Sakit Oken ticarət birliyi haqqında saziş
• AB-nin yaranması haqqında saziş

474. Tarif daxil edilməsi üzündən malın qiymətinin artması nəticəsində onun daxili istehlakının azalması hansı effekti yaradır?

• Tarifin istehsal effekti
√ Tarifin istehlak effekti
• İxrac effekti
• Təkrar ixrac effekti
• İstehsal imkanları effekti

475. DTT-nin Ən əlverişli rejim prinsipinə uyğun olaraq, bütün ölkələrə yayılma ehtimalı olmadan, ayrı-ayrı ölkələrin bir-birinə təqdim
etdiyi azaldılmış tarif

• Tarif harmonlaşdırılması
√ Tarif preferensiyaları (imtiyazları)
• Tarif məhdudiyyətləri
• Tarif təklifi



• Tarif kvotası

476. Ticarət şərtinin dəyişməsindən irəli çıxan malın ixrac üçün təklifinin dəyişməsi necə adlanır?

• İdxalın elastikliyi
√ İxracın elastikliyi
• Tələbin elastikliyi
• Gəlirin elastikliyi
• XTD elastikliyi

477. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ticarətin ÜTT tərəfindən müəyyən edilmiş əsas prinsiplərinə aid deyil?

• Ən əlverişli şərait rejiminin tətbiqi
√ Zəif inkişaf etmiş ölkələrə güzəştlərin tətbiq olunması
• Qeyri tarif tənzimləmə tədbirlərindən imtina edilməsi
• Ticarət siyasətinin şəffaflığının təmin edilməsir
• Xarici ticarətin tənzimlənməsində tarif metodlarına üstünlük verilməsi

478. Antidempinq rüsumlarının tətbiqində məqsəd nədir?

• Ölkədə ixracın strukturunun təkmilləşdirilməsi
√ Ölkə istehsalçılarının ədalətsiz rəqabətdən müdafiə olunması
• Ölkənin tranzit potensialından effektiv istifadə olunması
• Ölkə istehlakçılarının keyfiyyətsiz məhsullardan qorunması
• Ölkəyə idxalın strukturunun təkmilləşdirilməsi

479. Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlərinə aid deyil?

• Ticarət effekti
√ Satış  effekti
• Gəlir effekti
• Yenidən bölüşdürmə effekti
• İstehlak effekti

480. İxraca nəzarət olunması aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutmur?

• İxracın lisenziyalaşdırılması
√ İxrac qiymətlərinin “könüllü” məhdudlaşdırılması
• İxraca rüsumların tətbiqi
• İxraca vergilərin tətbiqi
• İixracın kvotalaşdırılması

481. Aşağıdakılardan hansı  ixracın stimullaşdırılmasının dolayı vasitələrinə aid deyil?

• Kiçik və orta müəssisələrə maliyyə dəstəyi
√ Birbaşa xarici investisiyaların stimullaşdırılması
• Sərgi, yarmarka fəaliyyətinə yardım göstərən tədbirlər
• İxrac üçün zəruri infrastrukturun yaradılması
• İxracatçılara informasiya-məsləhət dəstəyinin göstərilməsi

482. Aşağıdakılardan hansı  xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin QATS –da müəyyən olunmuş prinsiplərinə aid deyil?

• Xidmətlərlə ticarətin tənzimlənməsində şəffaflıq prinsipi
√ Xidmətlərlə ticarət zamanı ədalətliliyin gözlənilməsi prinsipi
• Xidmətlərlə ticarətin liberallaşdırılması prinsipi
• Ən əlverişli şərait rejiminin tətbiqi prinsipi
• İnhisarçı xidmət göstərənlərin fəaliyyəti prinsipi

483. Aşağıdakılardan hansı  xidmətlərlə ticarətin tənzimlənməsi vasitələrinə aiddir?



• Kvotalaşdırma
√ İnvestisiyalara qoyulan məhdudiyyətlər
• Lisenziyalaşdırma
• Texniki maneələrin tətbiqi
• Antidempinq tədbirləri

484. Daxili bazarda qiyməti 680 ABŞ dolları olan televizor üçün 340 dollarlıq detal xaricdən idxal olunur.Televizora 40% , detallara isə 25
% idxal rüsumu tətbiq edildiyi halda effektiv rüsum dərəcəsi neçə faiz təşkil edər?

• 0.55
√ 0.5
• 0.65
• 0.7
• 0.6

485. Xarici ticarətdə üzv ölkələr arasında yalnız gömrük vergilərinin, ikiqat vergilərin və miqdar məhdudiyyətlərinin ortadan qaldırıldığı
iqtisadi inteqrasiya forması aşağıdakılardan hansıdır?

• Azad Ticarət Zonası
√ Azad Ticarət Sazişi
• Ümumi Bazar
• İqtisadi İttifaq
• Gömrük İttifaqı

486. Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif tədbirlərinin miqdar məhdudiyyətləri qrupuna aid deyildir?

• Könüllü ixrac məhdudiyyətləri
√ İstehsal subvensiyaları
• İdxal kvotaları
• Heç birisi
• Tarif kvotaları

487. Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif tədbirlərinin “inzibati və texniki maneələr yolu ilə məhdudiyyətlər” qrupuna aid edilə bilməz?

• İdxal qadağaları
√ Könüllü ixrac məhdudiyyətləri
• Ölkədaxili istehsal payı məcburiyyəti
• Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ekoloji standartlar
• Sənaye, ticarət və intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması

488. Dünya Ticarət Təşkilatı ilə bağlı aşağıda göstərilənlərdən hansı yalnışdır?

• Daimi katibliyi Cenevrədə yerləşir
√ Üzvləri arasındakı ticarətdə heç bir maneə yoxdur
• Bu gün dünya ticarətinin 90%-ni əhatə edən 150-dən çox ölkə təşkilatın üzvüdür
• Urugvay müzakirələri nəticəsində GATT-ın təməlində qurulmuşdur
• Sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət ticarətinin sərbəstləşdirilməsilə yanaşı, intellektual mülkiyyət hüquqlarını da əhatə edir

489. İdxalı əvəz edən sənayeləşmə strategiyasının yol açdığı əsas problem hansıdır?

• Ölkəyə yad sənaye strukturunun formalaşması (işsizliyin artması)
√ Hamısı
• Xaricdən asılılıq (aralıq məhsulların idxalı artır)
• Resurs israfı
• İxracat sektorları əleyhinə doğan disbalans

490. Gömrük vergisinin iqtisadi təsirlərinə aid deyil:

• Gəlir effekti
√ Miqyas effekti



• İstehlak effekti
• Bölgü effekti
• Xarici ticarət effekti

491. Ölkələrin Beynəlxalq Ticarətə qoşulmasının əsas səbəbinə aiddir:

• İnvestisiya cəlb etmək
• Digər ölkələr üzərində nüfuz dairəsini gücləndirmək
• Kasıb ölkələrdə əhalinin rifahını yüksəltmək
√ İstehsalda miqyas iqtisadiyyatlarından faydalanmaq
• Məşğulluğu təmin etmək

492. Beynəlxalq Ticarət nəzəriyyəsinin təhlilindəki standart fərziyyələrə aid deyil:

• Daşınma xərcləri sıfıra bərabərdir
• Pul yoxdur,mallar mübadilə olunur
√ Dövlət müdaxiləsi var
• İqtisadiyyat tam məşğulluq halındadır
• Mal və faktor bazarlarında tam rəqabətdir

493. Spesfik gömrük vergiləri ilə bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur?

• İdxal məhsulunun dəyərindən alınan vergi növüdür
• İxrac məhsulunun fiziki xüsusiyyətlərinə görə alınan vergi növüdür
• Tranzit məhsulun dəyərindən alınan vergi növüdür
√ İdxal məhsulunun fiziki xüsusiyyətlərinə görə alınan vergi növüdür
• İdxal məhsulunun həm dəyəri, həm də fiziki xüsusiyyətlərinə görə alınan vergi növüdür

494. Aşağıdakılardan hansı qeyri-taarif vasitələrinin maliyyə alətləri yolu ilə məhdudlaşdırmalar qrupuna aid edilə bilməz?

• Valyuta ilə əməliyyatların məhdudlaşdırılması
• İxrac subvensiyaları
• İstehsal subvensiyaları
√ Tarif kvotaları
• Çoxlu kurs sistemi

495. Xarici ticarət həddlərinin uzun müddətdə zəif inkişaf etmiş ölkələrin əlehinə dəyişəcəyini irəli sürən fikir aşağıdakılardan hansıdır?

• Engel qanunu
• Leontyev paradoksu
• Hekşer-Olin teoremi
√ Singer-Prebiş tezisi
• Ribçinski teoremi

496. Aşağıdakılardan hansı idxal məhsulu qiymətlərini artıraraq bu malların idxalına dolayı yolla məhdudlaşdırıcı təsir göstərir?

• Subvensiyalar
• Kvotalar
• İxracatı təşviq təbirləri
√ Gömrük tarifləri
• Dempinq

497. ÜDM deflyatoru necə hesablanır

• Nominal ÜDM/2 x 100%
• Heç biri
• Real ÜDM/Nominal ÜDM x 100%
• Real ÜDM/2 x 100%
√ Nominal ÜDM/Real ÜDM x 100%



498. Tədiyyə balansı hansı yazılış tipi əsasında qurulur?

• Heç biri
• Mövcud balans
• Tək yazılış
√ İkili yazılış prinsipi
• Üçlü yazılış prinsipi

499. Dünya Bankı aşağıdakı növ kreditləri təqdim edir:

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

500. Avronun dünyada əsas rəqibi hansı valyuta hesab olunur?

• Funt sterlinq
• Çin Yuanı
√ ABŞ dolları
• Kanada dolları
• Rusiya rublu


