
    0705yq_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 0705yq Dünya iqtisadiyyatı

1. 2008 dünya maliyyə böhranı hansı sektordan başlamışdır?

• Neft sektorundan
√ Bank sektorundan
• Avtomobil sektorundan
• hamısı
• Texnoloji sektordan

2. Neftin dünya bazarında ucuzlaşması şəraitində dünyadakı əsas neft ölkələrində hansı ortaq iqtisadi proses müşahidə olunur

• Bu ölkələrin inkişafı sürətlə davam edir
√ Neft ölkələrinin milli valyutası devalvasiyaya uğrayır
• hamısı
• Heç biri
• Sosial problemlərini daha tez həll edirlər

3. 1980-ci il borc böhranında ABŞ-ın müəyyən etdiyi əsas məqam hansı idi?

• İnkişaf etmiş ölkələrdə inkişafın daha da artması
√ İnkişaf etməkdə olan dünyanın çiçəklənməsində real fayda var
• Yoxsul ölkələrin daha da yoxsullaşması
• Zəngin ölkələrin daha da varlanması
• İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafının ləngiməsi

4. Dünyanın əsas problemlərindən biri nədir?

• Toplumsal bərabərlik
√ Yoxsulluq
• Təbii resurslardan düzgün istifadə
• hamısı
• Yoxsulluğun az olması

5. İqtisadi inkişafın topluma əsas təsir siyasəti hansıdır?

• Hərbi sahəyə ayrılan miqdarın çoxaldılması
√ Uğurlu sosial siyasət
• Sosial siyasətlərin zəifliyi
• Yalnız infrastrukturun inkişaf etdirilməsi
• Bərabərsizliyin aradan qaldırılması

6. "Qlokallaşma" nədir?

• Qloballaşmanın aşağı trendə doğru getməsi
√ Qloballaşma və lokal müxtəlifliklərin bir yerdə mövcud olacağı və bir-birini formalaşdıracağı vəziyyət
• hamısı
• Heç biri
• Qloballaşma prossesində yuxarı doğru yüksəliş

7. Dünya üzrə kommunikasiyanın güclənməsi qloballaşma prosesinə necə təsir edir?

• Qloballaşmanı stabil saxlayır
√ Qloballaşmanı daha da sürətləndirir
• Qloballaşmada yeni trendlər yaradır
• hamısı
• Qloballaşmanı zəiflədir

8. Dünya üzrə turizm sektorunun əsas xüsusiyyətlərini seçin: 1. Sürətlə inkişaf edir 2. Zəif inkişaf edir 3. Dünya ÜDM-in təxminən 12%-ni
təşkil edir. 4. Dünya ÜDM-də çox kiçik paya sahibdir 5. Bu sektor üçün siyasi stabillik çox mühimdir



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

9. Transmilli Şirkətlərin əsas satınalmalarını hansı xidmət növü təşkil edir?

• Turizm xidmətləri
√ Biznes xidmətləri
• Mədəniyyət xidmətləri
• heç biri
• Təhsil xidmətləri

10. Bu gün dünyada əzələ gücünü əvəzləyən əsas güc hanısıdır?

• Milliləşmə
√ Beyin gücü
• hamısı
• heç biri
• İqtisadi bərabərlik

11. Qloballaşma şəraitində ixtisaslaşmaya aid olanı seçin

• İxtisaslaşmanın zəifləməsi
√ Məkansal ixtisaslaşma
• hamısı
• heç biri
• İxtisaslaşmada şirkətlərin zəif rolu

12. Qloballaşma şəraitində dünya iqtisadiyyatında xüsusi böyük paya sahib olanı seçin

• Lokal Şirkətlər
√ Transmilli şirkətlər (TMK)
• hamısı
• Heç biri
• Regional qurumlar

13. Dünya iqtisadiyyatının idarə olunduğu əsas mərkəzi regionları seçin: 1.Qərbi Avropa 2. Şimali Afrika 3. Orta Asiya 4. Şimali Amerika
5. Yaponiya və Sakit Okean ölkələri

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

14. Dünya iqtisadiyyatının idarə olunduğu 3 başlıca şəhər hansılardır?

• Pekin, Tokyo, London
√ Nyu York, London, Tokyo
• Vaşinqton, Tokyo, Berlin
• Sindey, Tokyo, Pekin
• Berlin, Paris, London

15. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin birbaşa xarici investisiya siyasətlərinin son dövrünə xas olan xüsusiyyəti seçin

• İnkişaf etmiş ölkələrə investisiya yatırırlar
√ Artıq daha çox bir birinə investisiya yatırırlar



• Afrika regionuna investisiyanı artırırlar
• Heç biri
• Periferiya ölkələrə yönləndirilən investisiyanın həcmini artırırlar

16. ABŞ-ın bəzi böyük şirkətləri öz istehsallarını hansı regiona köçürmüşlər?

• Afrika
√ Asiya
• Orta Asiya
• Avstraliya
• Avropa

17. ABŞ-ın əsas maliyyə mərkəzi hansı ştatdır?

• Vaşinqton
√ Nyu York
• Alyaska
• Florida
• Çikaqo

18. 1990-cı illərdə maliyyə axını hansı istiqamətdə hərəkət etməyə başlamışdır?

• Zəngin ölkələrdən yoxsul ölkələrə
• Heç biri
• Neft ölkələrindən qərbə
√ Yoxsul ölkələrdən zəngin ölkələrə
• Şərq ölkələrindən qərb ölkələrinə

19.
1980-ci ildə yaşanan borc böhranında Beynəlxalq Valyuta Fondunun əsas məqsədi nə idi? 1. İqtisadi artımın bərpası 2. İqtisadi artımı
ləngitmək 3. Hökumətin iqtisadiyyatda rolunu artırmaq 4. borclu ölkələrin xarici gəlirlərini artırmaq 5. əmtəə və xidmət ixracını
genişləndirmək

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

20. 1980-ci illərdə baş verən hansı hadisə dünyanın əsas ölkələrinin iqtisadi strategiyasında dəyişikliklər etdi?

• Sosial böhran
• Demoqrafik böhran
• hamısı
√ Borc böhranı
• Böyük müharibə bphranı

21. Dünya iqtisadiyyatının əsas problemlərindən biri hansıdır?

• Həyat standartlarının yaxınlığı
• Heç biri
• İqtisadi bərabərlik
• İqtisadi strukturlarda oxşarlıqlar
√ İqtisadi strukturlarla böyük fərqliliklər

22. Beynəlxalq Valyuta Fondunun əsas fəalyyəti nədən ibarətdir?

• Heç biri
• Ölkələrin inkişaf tempinin sürətinin azalmasına
• Ölkələrin maliyyə instututlarının azaldılmasına
√ Ölkələrə kreditlər ayırmaq



• hamısı

23. II dünya müharibəsindən sonra dünya ölkələrinin ÜDM-i necə dəyişmişdir?

• Cüzi şəkildə artmışdır
• Azalmışdır
• Cüzi şəkildə azalmışdır
√ Kəskin artmışdır
• Stabil qalmışdır

24. Dünyada ən aşağı maaşla işləməyə məcbur olan region hansıdır?

• Mərkəzi Avropa
• Şimali Amerika
• Mərkəzi Amerika
√ Afrika
• Qərbi Avropa

25. Uşaq ölümləri və aclıq kimi problemlər əsasən hansı regionlarda müşahidə olunur?

• Avropa
• Şimali Amerika
• Heç biri
• Avstraliya
√ Afrika və Latın Amerikası

26. Dünyanın müqayisədə daha yaxşı yaşayan regionu hansıdır?

• Şimali Afrika
√ Avropa Regionu
• Qafqaz regionu
• Heç biri
• Cənubi Amerika

27. Dünyanın ən yoxsul yaşayan regionu hansıdır?

• Mərkəzi Avropa
• Şimali Amerika
√ Afrika regionu
• Qərbi Avropa
• Orta Asiya

28. Əsas inkişaf problemlərindən biri hansıdır?

• Gəlir bərabərliliyi
• Heç biri
• hamısı
√ Kütləvi yoxsulluq
• Kiçik və orta sahibkarlığın yüksək inkişafı

29. Atmosferdə yığılan çirkləndiricilər nə yaradırlar?

• Meşə sahələrinin artmasını
√ İstixana effektini
• Meşə sahələrinin azalmasını
• Dəniz sularının çirkləndirilməsini
• Dünyada temperaturun enməsini

30. Hindistan, Haiti, İndoneziya və s. kimi kasıb əhalisi olan ölkələrdə meşələrin qırılması əsasən nə ilə əlaqədardır?



• Mebel istehsalı ilə
√ Əhalinin odun tədarükü ilə
• Meşələrin sıxlığı ilə
• Əhalinin əksəriyyətinin aşağı gəlirə sahib olması ilə
• Kağız istehsalı ilə

31. Gələcəkdə iqtisadi artımı təhdid edəcək əsas kompanentlər hansılardır? 1. Gəlirin bərabər paylanılması 2. Enerji təklifindəki azalma 3.
Resurs bolluğu 4. Resurs məhdudiyyəti 5. Ekoloji deqradasiya

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

32. Dünya ekologiyası nəyi ifadə edir?

• Yalnız havanın çirklənməsini
√ Hava, su və həyatın təbii sistemləri arasındakı əlaqəni
• Yalnız meşəçilik
• Yalnız havanın çirklənməsini
• Hava və su

33. İnsanların həyat keyfiyyətinin ölçülməsi zamanı nəzərə alınan əsas sahələr hansılardır? 1. Təhsil 2. Səhiyyə 3. Şans oyunları 4. Sosial
sferalar 5. Zəif nəqliyyat sistemi

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

34. Qeyd olunanlardın hansılar İqtisadi inkişafın ən əsas məqsədləri hesab olunurlar? 1. İnsanların həyat keyfiyyətini artırmaq
2.Cəmiyyətdə bərabərsizliyi artırmaq 3. Davamlı iqtisadi rifahı təmin etmək 4. Ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etmək.

• 1,2,4
√ 1,3,4
• 1,2
• 2,3
• 2,3,4

35. Əmtəə bazarı nələrdən ibarət olur?

• Yalnız alıcılardan
√ Alıcı və satıcılardan
• Böyük şirkətlər
• Heç biri
• Yalnız satıcılardan

36. Resurs bazarı əmtəə və xidmət istehsalı üçün nələri təmin edir?

• Yalnız əmək
• Yalnız kapital
• Yalnız torpaq
√ Əmək, topraq və kapital
• Yalnız əmək və torpaq

37. Resurs bazarlarını başqa necə adlandırırlar?

• Qiymətli kağızlar bazarı



√ Istehsal amilləri bazarı
• İstehlak bazarı
• Mal və xidmətlər bazarı
• Enerji bazarı

38. Ev təsərrüfatları ilə firmaları bir araya gətirən mexanizmlər hansılardır?

• Qiymətli kağızlar bazarı və banklar
√ Resurs bazarı və əmtəə bazarı
• hamısı
• Heç biri
• Resurs bazarə və maliyyə institutları

39. Mədəniyyətin və istehlakın qloballaşmasına nələri misal göstərə bilərik?

• Musiqinin dünya üzrə yayılması
√ Qeyd olunanların hamısı
• ABŞ-ın əksər qida şirkətlərinin dünya üzrə yayılması
• Brend geyim mağazalarının dünya üzrə yayılması
• Qərb mərkəzli məhşur restoran şəbəkələrin dünya üzrə yayılması

40. Dünya iqtisadiyyatını daha inteqrasiyalı edən proseslər necə adlanır?

• Beynəlxalq Ticarət
√ Qloballaşma
• Təmərküzləşmə
• Heç biri
• Asılılıq

41. ABŞ hansı hadisələrdən sonra dünyanın tək supergücünə çevirildi?

• Birinci dünya müharibəsindən sonra
√ Soyuq müharibə başa çatandan və Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra
• Avropa Birliyi yaranandan sonra
• Heç biri
• İkinci dünya müharibəsindən sonra

42. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına sahib ölkə hansıdır?

• Rusiya
√ ABŞ
• Almaniya
• Böyük Britaniya
• Çin

43. Soyuq müharibənin bitməsi və ondan sonrakı hadisələr hansı dövrü əhatə edir?

• 1954-ci il və sonrası
√ 1990-cı il və sonrası
• 1970-ci il və sonrası
• Heç biri
• 1980-ci il və sonrası

44. İkinci dünya əsasən hansı ölkələri əhatə edirdi?

• Avstraliya və Afrika
√ Sovetlər İttifaqı və Şərqi Avropa
• Orta Asiya və Afrika
• Orta şərq
• ABŞ və Qərbi Avropa



45. Birinci qrup dünya ölkələrinin əhalisi əsasən hansı sinifə aid əhali təbəqəsidir?

• Aşağı sinif əhali
√ Orta sinif əhali
• heç biri
• hamısı
• Yüksək sinif əhali

46. Birinci qrupa aid olan ölkələr hansı ölkələrdir?

• İnkişaf etməkdə olan ölkələr
√ İnkişaf etmiş dünya ölkələri
• Müstəmləkəyə çeviirilmiş ölkələr
• Heç biri
• Geri qalmış ölkələr

47. Kapitalist iqtisadi sistemi necə xarakterizə etmək olar?

• Bu sistemdə mərkəzi zəngin ölkələrin periferiya ölkələri üzərində təsir yoxdur
√ XVI əsrdə Qərbi Avropada yaranan və 400 illik inkişaf tarixinə malik olan çoxdövlətli iqtisadi sistemdir
• Çox az ölkə bu sistemə sahibdir
• hamısı
• Kapitalist iqtisadi sistemdə bazar münasibətləri zəif inkişaf etmişdir

48. Beynəlxalq iqtisadi sistemi həm də necə adlandırmaq olar?

• Beynəlxalq maliyyə
√ Beynəlxalq siyasi sistem
• hamısı
• Heç biri
• Beynəlxalq ticarət sistemi

49. Beynəlxalq iqtisadi sistem ümumilikdə nələri əhatə edir? 1. Kapital axını 2. Beynəlxalq ticarət 3. Texnologiyanın yayılması 4.
İnformasiya axını 5. Əməyin bölgüsü

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

50. Dünya iqtisadiyyatındakı mövcud problemləri daha dərindən anlamaq və onların həlli yollarını tapmaq üçün dünya əhalisi əvvəla nəyi
dərk etməlidir?

• Beynəlxalq maliyyə
√ Beynəlxalq iqtisadi nizam
• Beynəlxalq ticarət
• Heç biri
• Beynəlxalq siyasi sistem

51. Aşağıdakılardan hansılar dünya iqtisadiyyatının hal hazırda üzləşdiyi əsas problemlərdəndir? 1. Borc 2. İşsizlik 3. Gəlirlərin tam bərabər
paylanması 4. Hər kəsin işlər təmin olunması 5. Yoxsulluq

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



52.

Əsas iqtisadi inkişaf problemlərini seçin: 1. Gəlir bərabərsizliyi
2. Ekoloji problemlər
3. Yoxsulluğun aşağı həddi
4. Sərvət bərabərsizliyi

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

53. Qloballaşmaya xas olmayanı seçin

• Transmilli şirkətlər

√ İnvestisya fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılması
• Birbaşa xarici investisiyalar
• hamısı
• Telekommunikasiya

54. Kapitalist iqtisadiyyatlarda ən mühim şərt nədir?

• İstehsal vasitələri

√ Mənfəət
• Resurs yığımı
• Xidmətin effektivliyi
• Nəqliyyat vasitələri

55. Kapitalist iqtisadi sistem nə zaman və hansı coğrafi bölgədə yaranmışdır?

• XVIII əsrdə Amerikada
√ XV və XVI əsrlərdə Qərbi Avropada
• XVII əsrdə Asiyada
• Heç biri
• XVII əsrdə Avropada

56. Kapitalizmə xas olan xüsusiyyəti seçin

• Kapitalizm – iqtisadi, sosial, siyasi, coğrafi sistemdir

√
Yuxarıdakıların hamısı

• Kapitalizmin əsas şərtlərindən biri mənfəətdir

• Resurs bazarları (istehsal amilləri bazarı) əmtəə və xidmət istehsalı ü.ün kapital, torpaq və əməyi təmin edir

• Kapitalizm özəl mülkiyyətə əsaslanır

57.

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya üçün 5 əsas analitik məsələlərdəndir?
1. Məkanən öyrənilməsi vacib deyil
2. Hər bir məkan məkanlar sisteminin bir parçasıdır
3. Insan fəaliyyətləri biofiziki məkanda ortaya çıxır
4. Mədəniyyət, şüur forması iqtisadi coğrafiya üçün fundamental deyil
5. Sosial əlaqələrin formalaşması coğrafiyaların başa düşülməsini tələb edir

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



58.

İqtisadi coğrafiya nəyi öyərnir? 1. Dünya resurslarından istifadə
2. Dünyanın yaranma tarixi
3. İqtisadi fəaliyyətlərin məkan baxımından təşkilini
4. Dünya iqtisadiyyatının coğrafi köklərini

• 1, 2
√ 1, 3, 4
• 1, 4
• yuxarıdakıların hamısı
• 1, 2, 3

59. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya ilə əlaqəlidir?

• İstehsal
√ Qeyd olunanların hamısı
• Birbaşa xarici investisiyalar
• Istehlak
• Nəqliyyat

60. Qloballaşma nəticəsində hansı sahə daha aşağı önəmə sahib olmuşdur?

• Beynəlxalq maliyyə

√ Dövlətlərarası sərhədlər

• Birbaşa xarici investisiyalar
• Beynəlxalq turizm
• Transmilli korporasiyalar

61.

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya yanaşması üçün 5 analitik məsələlərdəndir?
1. Məkanın öyərnilməsi zamanın öyrənilməsi ilə eyni deyil
2. Hər bir məkan məkanlar sisteminin bir parçasıdır
3. Mədəniyyət iqtisadi coğrafiya üçün mühim deyil
4. İnsan fəaliyyətləri biofiziki mühitdə ortaya çıxır
5. Sosial əlaqələrin formalaşması cəmiyyətlərin və coğrafiyaların başa düşülməsini tələb edir

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

62. Mükəmməl rəqabətli bazara aid deyil:

√ Assimetrik informasiya
• Oxşar növ məhsulların istehsalı
• Bazara girişin azadlığı
• Qiymətin bazar tələbi və təklifi əsasında formalaşması
• Satıcı sayının çoxluğu

63. Hansı sənaye inqilabının baş verdiyi ölkələrdə gətirdiyi dəyişikliyə aiddir?

• Şəhərləşmənin azalması
• Ətraf mühitin çirklənməsinin azalması
• Heç biri
√ Səhiyyə və təhsil səviyyəsinin artması
• Əhali sayının azalması

64. Kapitalist münasibtələrinin ilkin formalaşdığı bölgə haradır?

• Hindistan
• ABŞ



• Çin
• Orta Şərq
√ Şimali İtaliya

65. Sənaye inqilabı ilə bağlı hansı fikir doğru deyil?

• 3-cü Dünya ölkələri hələ də sənayeləşmə dövrünü tamamlamamışlar
• Rusiya 1920-ci illərə qədər sənayeləşmə dövrünü tamamilə keçirməmişdir
√ Fikirlərin hamısı doğrudur
• Böyük Britaniya sənaye inqilabının ilk baş verdiyi ölkədir
• Yaponiya ilk sənayeləşmə dövrünü yaşayan ilk şərq ölkəsidir

66. Aşağıdakılardan hansı fikir müstəmləkəçiliyə aid deyil?

• Yerli (aborigen) millətlərin məhv edilməsi
• Liman şəhərlərinin önəminin daxildəki şəhərlərdən yüksək olması
√ Bütün cavablar müstəmləkəçiliyə aiddir
• İkili cəmiyyətlərin təşəkkülü
•   Müstəmləkələrdə ibtidaki istehsal istiqamətlərinin formalaşdırılması

67. Müstəmləkəçilyin süqutuna aiddir:

• Mərkəz-periferiya modelində göstərildiyi kimi, hələdə qlobal olaraq Cənubun Şimaldan əmtəə bazarları baxımından asılılığı davam edir

• Fərqli ölkələrə müstəqilliyə fərqli şəkildə nail oldular
• Latın Amerikasında ilkin süqut

• I və II Dünya müharibələri sonrası dünyanın çox hissəsində müstəmləkəçiliyin süquqtu

√ Hamısı

68. Hansı fikir yanlışdır?

• Dünya müharibələrindən sonra müstəmləkəçiliyin süqutu
•    Bütün cavablar yalnışdır
•   Müstəmləkə sistemində olan ölkələr müstəqilliyə fərqli istiqamətlərdən nail oldular
• Latın Amerikasında müstəmləkəçiliyin ilkin süqutu
√   Bütün cavablar doğrudur

69. Hansı müstəmləkəçiliyin təsirlərinə aid edilə bilməz?

• İkili cəmiyyətlərin yaranması
• Bütün cavablar doğrudur
•   Mədəni Qərbləşmə
√      Beynəlxalq əmək bölgüsünün sürətlənməsi
• Milli dövlətlərin formalaşması

70. Hansı feodalizmə xas cəhətlərdən biri ola bilməz:

• istehsalda və cəmiyyət həyatında ənənələrin üstün rol oynaması
•     Doğru cavab yoxdur
•   Təhkimçilik
√ sənaye işçisi sinfi
• Avropada kilsənin ictimai institut kimi yüksək təsir imkanları

71. Fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Kapitalist münasibətlərinin mərkəzində dursa da, pul kapitalizmə qədərki dövrlərdə də mövcud olub
•    Bütün cavablar doğrudur
• Rəqabət və özəl sektor kapitalist münasibətlərinin əsas atributlarıdır



• Kapitalizmə qədər barter ticarətin əsas forması idi
√ Bazarlar kapitalist münasibətlərinin formalaşması ilə ortaya çıxan institutdur

72. Fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Protestant dini cərəyanın kapitalist münasibətlərinin ortaya çıxmasında ideoloji rolu olmuşdur
• Bütün cavablar doğrudur
• Kapitalizmin ilkin formalaşma məskənləri kimi Şimali İtaliya şəhər-dövlətləri qeyd oluna bilər
•      Bəzi tarixçilər sürətlə yayılan vəba xəstəliyini kapitalizmin yaranma səbəblərindən biri kimi qeyd edirlər
√ Kapitalist istehsal formasiyasının hərəkətverici amili ənənəvi qaydalara əsaslanmasıdır

73. Fikirlərdən hansı yanlışdır?

√ Sənaye inqilabı əhali artımını zəiflətdi
• Sənaye inqilabının nəticələri Maltusun tezislərini yanlış çıxartdı
• Vattın buxar maşınını sənaye inqilabının əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab etmək olar
• Bütün cavablar doğrudur
•    İngiltərə sənaye inqilabının ilkin baş verdiyi ölkədir

74. Sənayə inqilabının daha erkən baş verdiyi bölgə hansıdır?

•    Yaponiya
• Rusiya
• İtaliya
√ İngiltərə
• Almaniya

75. Gildiya nədir?

• Orta əsrlərdə universitetlərin təmərküzləşdiyi bölgələr
• Orta əsr zadəganlarının siyasi titulu
• Doğru cavab yoxdur
• Təhkimçi kəndli
√ Orta əsr sənətkar ittifaqları

76. Mükəmməl rəqabətli bazarlara aid deyil:

•   Bazara girişin asan olması
•     Doğru cavab yoxdur
• İnformasiya əldə olunması problemsizdir
√ Assimmetrik informasiya
•    Satıcıların qiymət üzərində təsiri yoxdur

77. Monopsoniya nədir?

• Bir satıcının olduğu bazarlar
• Doğru cavab yoxdur
•   İnhisarın olduğu bazar
√    Bir alıcı və çoxlu satıcının olduğu bazarlar
• İnhisarçı rəqabətin olduğu bazar

78. OECD hesabatlarına əsasən son 30 ildə dünya əhalisinin gəliri necə dəyişmişdir?

• Doğru cavab yoxdur
• Dünya əhalisinin gəlirləri bir-birinə yaxınlaşmışdır
• Dünya üzrə gəlir bərabərsizliyi azalmışdır
√ Dünya üzrə gəlir bərabərsizliyi yüksəlmişdir
• Gəlirlər azalmışdır

79. Alimlərin proqnozlarına əsasən 2030-cu ilə qədər dünya əhalisinin sayında nə cür dəyişim baş verəcək



• Dünya əhalisinin sayında mühüm dəyişiklik baş verməyəcək
• Dünya əhalisinin sayı çox az şəkildə artacaq
• Dünya əhalisi hazırki rəqəmlərlə müqayisədə nisbətən azalacaq
√ Dünya Əhalisi 1 milyarda yaxın artacaq
• Dnüya əhalisi kəskin azalacaq

80. Dünya üzrə əhalinin paylanmasında ən yüksək paya sahib bölgə hansıdır?

√ Asiya
• Afrika
• Avropa
• Şimali Amerika
• Okeaniya

81. Demoqrafik keçid nəzəriyyəsi aşağıdakılardan birini  ilkin sənaye cəmiyyəti üçün xarakterik hesab edir:

• Aşağı ölüm, aşağı doğum səviyyəsi, və azalan təbii artım
• Heç birini
√ Aşağı ölüm, yüksək doğum səviyyəsi, yüksək təbii artım
• Yüksək ölüm və yüksək doğum səviyyəsi
• Yüksək ölüm, aşağı doğum səviyyəsi və azalan təbii artım

82. Əhali sıxlığı ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Ətraf mühit şəraiti əhali sıxlığına təsir göstərən amillərdən biridir
• heç biri
• Ölkələrin tarixi inkişafı da əhali sıxlığına təsir göstərir
√ Dünyanın 10 ən sıx məskunlaşmış ölkələrində kəskin ərzaq problemi mövcuddur
• İqtisadi və siyasi sistemlər də əhali sıxlığını təsir edən amillərdir

83. Əməyin hərəkətinin xarici (çəkici) amildən təsirləndiyi real nümunəni göstərin:

• Suriyadan milyonlarla insanın Türkiyə ərazisinə köçü
• Yüzminlərlə Krım tatarlarının Özbəkistana köçürülməsi
• hamısı
√ Türk işçilərinin Almaniyaya miqrasiyası
• El-Salvadordan vətəndaş müharibəsi nəticəsində ABŞ-a əhali axını

84. Miqrasiyanın neo-klasssik nəzəriyyəsi ilə bağlı göstərilən hansı fikir doğrudur?

• Dünya üzərində əmək haqqı bərabərsizliyinin genişlənəcəyini iddia edir
• Miqrasiya motivləri təkcə iqtisadi yox, həm də sosial və  ekoloji ola bilər
• Hamısı
√ Dünya üzərində əmək haqqı bərabərsizliyinin azalacağını iddia edir
• İnkişaf etmiş ölkələrdə isə miqrasiya nəticəsində əmək təklifi artıdığından əmək haqqıların səviyyəsi artacaqdır

85. Miqrasiya ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Miqrasiya daxili (təkanverici) və xarici (çəkici) səbəblərdən təsirlənə bilər
• Miqrasiya, inkişaf etmiş ölkələrdə immiqrasiya problemlərini yaradır
• Miqrasiya ölkələrin demoqrafik mənzərəsini dəyişə bilər
√ Bütün fikirlər doğrudur
• Miqrasiya nəticəsində sosial konfliktlər ortaya çıxa bilər

86. Hansı demoqrafik keçid nəzəriyyəsinə aiddir?

• Post-industrial cəmiyyətlərə yaşlıların sayının çoxluğu, orta yaş həddinin yüksəkliyi, uşaqların isə azlığı xarakterikdir
√ Hamısı
• Demoqrafik inkişafı 4 mərhələ ilə izah edir



• Sənayeləşmədən öncəki cəmiyyət yüksək və qeyri-  stabil doğum və ölüm səviyyəsi, əhali artımının aşağı səviyyəsi,  uşaqların çoxluğu
və aşağı ömür müddəti ilə xarakterizə olunur

• Qərbin demoqrafik inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənərək, eyni təcrübənin digər ölkələrdə də yaşanacağını iddia edir

87. Aşağıdakı ölkələrdən hansında əhali sıxlığının daha yüksək səviyyəsi müşahidə olunur?

• Kanada
• Avstraliya
• Qazaxstan
√ Türkiyə
• Monqolustan

88. Beynəlxalq miqrasiya ilə bağlı hansı fikir yanlışdır?

•     Miqrasiya əsasən az gəlirli ölkələrdən çox gəlirli ölkələrə doğru istiqamətlənir
• Miqrasiya sosial müdafiə sistemlərinin yükünü ağırlaşdırır
•          Bütün cavablar yanlışdır
• Miqrasiya əmək haqqı səviyyələrinin yaxınlaşmasına təsir göstərir
√ Miqrasiyanın iqtisadi faydası yoxdur

89. Emiqrasiyanın müsbət səviyyəsinin olduğu ölkələri seçin:

• ABŞ, Kanada, Almaniya
•    Türkiyə, Rusiya, Hindistan
• Rusiya, Çin, Cənubi Koreya
√ Efiopiya, Liviya, Meksika
•    Avstraliya, Yeni Zelandiya, Yaponiya

90. Aşağıdakı ölkələrin hansılarında immiqrasiyanın müsbət səviyyəsi müşahidə olunur?1. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi (BƏƏ),  2. Suriya,  3.
Türkiyə,  4. Çin, 5. Rusiya

• BƏƏ, Çin, Rusiya
• Suriya, BƏƏ, Çin
• BƏƏ, Türkiyə, Çin
√ BƏƏ, Türkiyə, Rusiya
• Suriya, Türkiyə, Rusiya

91. Klassik əmək miqrasiyası nəzəriyyəsini görə:

• Az gəlirli ölkədən çox gəlirli ölkəyə olan əmək miqrasiyası hər iki ölkədə əmək haqqı səviyyəsini aşağı salır
• Az gəlirli ölkədən çox gəlirli ölkəyə olan əmək miqrasiyası çox gəlirli ölkədə işçi təklifini artıraraq əmək haqqı səviyyəsini yüksəldir
• Doğru cavab yoxdur
√ Az gəlirli ölkədən çox gəlirli ölkəyə olan əmək miqrasiyası az gəlirli ölkədə işçi təklifini azaldaraq əmək haqqı səviyyəsini yüksəldir
• Az gəlirli ölkədən çox gəlirli ölkəyə olan əmək miqrasiyası hər iki ölkədə əmək haqqı səviyyəsini yüksəldir

92. Fikirlərdən hansı doğru deyil?

√ İstisnasız olaraq bütün ölkələr üçün təbii artım səviyyəsi və adambaşına düşən gəlirlərin tərs mütənasib asılılığı mövcuddur
• Kasıb və inkişaf etməmiş ölkələrdə əhalinin yaş piramidasında gənclər üstünlük təşkil edir
• Dünya əhalisinin artım səviyyəsi getdikcə geriləyir
• Heç biri
• Dünya əhalisinin artımın əsas hissəsi inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabınadır

93. Fikirlərdən hansı doğru deyil?

• Sənaye inqilabından sonra əhalinin dünya əhalisinin yüksək artımı müşahidə olunmuşdur
• heç biri
• Beyin axını inkişafdan qalmış ölkələrin problemlərini dərinləşdirən amillərdən biridir
√ Demoqrafik keçid nəzəriyyəsi qlobal əhali artımının ərzaq çatışmazlığı və qlobal siyasi ziddiyyətlər doğuracağını proqnozlaşdırır
• Miqrasiyanın iqtisadi nəticələri ilə yanaşı, sosial və demoqrafik nəticələri də mövcuddur



94. Ölüm səviyyəsinin daha yüksək olduğu ölkələr qrupu hansıdır?

• Avstraliya, Yeni Zenlandiya
• Kanada, ABŞ
• Argentina, Türkiyə
• Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi
√ Anqola, Zambiya

95. Aşağıdakı ölkələrdən hansında yüksək əhali artımı səviyyəsinə baxmayaraq adambaşına düşən gəlirin də yüksək həddi müşahidə
olunur?

•   İsveçrə
• Venesuella
• Rusiya
√ Birləşmiş Ərəb Əmirliyi
• Macarıstan

96. Bəndlərdən hansındakı fikir Demoqrafik keçid nəzəriyyəsinə aid deyil?

• Avropa və Şimali Amerika tarixinə əsaslanır
•   Demoqrafik təkamülü 4 mərhələyə ayırır
•    Sənayedən öncəki dövr üçün yüksək ölüm səviyyəsi
√    Sənayedən öncəki dövr üçün əhali artımın yüksək səviyyəsi
• Əhali artım sosial şərtlərlə müəyyən olunur

97. Maltusçu nəzəriyyə ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

√ Maltus sənayeləşmənin nəticəsində yüksələn urbanizasiyanın demoqrafik problemləri artıracağını düşünürdü
• Maltus məhsuldarlığın arta biləcəyini düşünmürdü
• Maltus  doğum səviyyəsinin düşəcəyini proqnozlaşdıra bilməmişdi
• hamısı
•    Maltus yeni torpaqların məskuşlasmasının ərzaq istehsalına olacaq təsirini nəzərə almamışdı

98. Miqrasiyanın Cazibə modelinə görə aşağıdakılardan birini iddia etmək olar:

•   İki ölkə arasındakı miqrasiyanın səviyyəsi bu ölkələr arasındakı məsafə ilə düz mütənasibdir
√ İki ölkə arasındakı miqrasiyanın səviyyəsi bu ölkələr arasındakı məsafə ilə tərs mütənasibdir
•    İki ölkə arasındakı miqrasiyanın səviyyəsi bu ölkələrin ticarət əlaqələrindən asılıdır
• Heç biri
• İki ölkə arasındakı miqrasiyanın səviyyəsi bu ölkələri əhalisinin sayı ilə tərs mütənasibdir

99. Bu fikirlərdən hansı yanlışdır:

• Əhalinin təbii artım səviyyəsi xəritəsi ilə bölgələrin iqtisadi inkişaf xəritəsi arasında uyğunluq var
• Qeyd olunanların hamısı
• Kanada üçün net immiqrasiyanın yüksək səviyyəsi xarakterikdir
√ Miqrasiya yalnız iqtisadi motivlərdən qaynaqlanan insan hərəkətidir
• Demoqrafik keçid nəzəriyyəsində post sənaye cəmiyyətlərinə aşağı əhali artımı xarakterikdir

100. Bu ölkələrdən hansı Demoqrafik keçid nəzəriyyəsindəki 4-cü mərhələyə uyğun gəlir?

• Türkiyə
√ Yaponiya
•    Argentina
•   Mali
•   Meksika

101. Demoqrafik keçid nəzəriyyəsində 3-cü mərhələyə xarakterikdir:



• Yeni sənaye cəmiyyəti olması
√    Yüksək əhali artımı
• Post sənaye cəmiyyəi olması
• Heç biri
• Yüksək ölüm səviyyəsi

102. Təbii artım səviyyəsi nədir?

• Doğulanlar və immiqrasiyanın sayının cəmi
√ Doğulanlarla ölənlərin sayı arasındakı fərq
• Doğulanlarla ölənlərin fərqi ilə immiqrasiya və emiqrasiyanın fərqinin cəmi
• Ölənlərlərin və emiqrasiyanın cəmi
• Doğulanların sayı

103. Əhali artımının daha aşağı olduğu ölkəni seçin.

• Meksika
√   Yaponiya
• Argentina
• Pakistan
•     Braziliya

104. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün əhalinin yaş piramidasına xarakterikdir:

• 65 yaşdan yuxarı əhalinin üstünlük təşkil etməsi
√ Gənc əhalinin sayının üstünlük təşkil etməsi
• Doğulanların ölənlərdən az olması
• hamısı
• Əhalinin yaş qrupları üzrə balanslı bölgüsü

105. “Beyin axını” problemi nədir?

• Heç biri
• Varlı ölkələrin bacarıqlı işçi qüvvəsinin potensialından tam yararlana bilməməsi
√ Kasıb ölkələrin yüksək qabiliyyətli işçi qüvvəsinin xaricə axını və o ölkələrdə problemlərin dərinləşməsi
•   Kasıb ölkələrdə yüksək qabiliyyətli işçi qüvvəsinin təklif artıqlığı
• Kasıb ölkələrə yüksək qabiliyyətli işçi qüvvəsinin axını və əmək bazarında rəqabətin güclənməsi

106. Müstəmləkə dövründə Afrikadan Amerika qitəsinə qul köçürmələri miqrasiyanın hansı formasına aiddir ?

• Daxili miqrasiya
√ Qeyri-iradi (məcburi)
• İqtisadi məqsədli miqrasiya
• heç biri
• Könüllü miqrasiya

107. Hansı müddəadakı fikir doğrudur?

• Qərbi Avropa ölkələrində əhalinin sıxlığı Ərəbistan yarımadasındakı ölkələrədən daha çoxdur
√ Suriyalıların Türkiyə və Avropa ölkələrinə axını məcburi miqrasiyaya nümunə göstərilə bilər
• Bir ölkəyə olan yüksək immiqrasiya səviyyəsi orada əmək haqqı səviyyəsini artıracaqdır
• Heç biri
• Ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə təbii artım səviyyəsi düz mütənasibdir

108. Miqrasiyanın Samuelson modelinə görə aşağıdakılardan hansını A ölkəsinə əmək haqqı səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdən olan
miqrasiyanın doğura biləcəyi nəticələrə aid etmək olmaz?

• A ölkəsində işçi təklifinin artımı
√ A ölkəsində iş təklifinin artımı
• A ölkəsində işsizliyin səviyyəsinin artımı



• heç biri
• A ölkəsində əmək haqqı səviyyəsində eniş

109.

Bəndlərdən hansında miqrasiyanın “Cazibə modeli”-nə görə bölgələr arasındakı miqrasiya səviyyəsinə təsir göstərən amillər tam qeyd
olunub?
1. Dini aidlik
2. Məsafə
3. İqtisadi sistem uyğunluğu
4. Təhsil səviyyəsi
5. Əhali sayı

• 1, 3
√ 2, 5
•   3, 4
• 1, 5
• 2, 3

110. Emiqrasiyanın səviyyəsinin daha yüksək olduğu ölkə hansıdır?

•   ABŞ
√ Meksika
• Rusiya
• Almaniya
• Kanada

111. İmmiqrasiyanın daha yüksək olduğu ölkə hansıdır?

• Hindistan
√ Avstraliya
• Çin
•   Pakistan
• İndoneziya

112. Hansı məcburi miqrasiya nümunəsinə aiddir?

• Türklərin Almaniyaya mühacirəti
√ Vətəndaş müharibəsi zamanı Nikaraquadan ABŞ-a olan miqrasiya
•    ABŞ-ın cənub-qərbində meksikalıların məskunlaşması
• hamısı
• Neftlə zəngin Körfəz ölkələrinə xarici işçi axını

113. Təbii artım səviyyəsinin daha yüksək olduğu ölkələrə aiddir?

• Kanada, Türkiyə
√ Misir, Səudiyyə Ərəbistanı
• Uruqvay, Argentina
• ABŞ, Rusiya
• Portuqaliya, Rusiya

114. Aşağıdakı bölgələrdən hansında orta ömür müddəti digərlərindən daha yüksəkdir:

• Rusiya
√ Kanada
• Azərbaycan
• Somali
•   Konqo

115. Demoqrafik keçid nəzəriyyəsi aşağıdakılardan birini post-sənaye cəmiyyəti üçün xarakterik hesab edir:

• Aşağı ölüm, yüksək doğum səviyyəsi
√ Aşağı ölüm, aşağı doğum səviyyəsi, və aşağı təbii artım



• Yüksək ölüm və yüksək doğum səviyyəsi
• Heç biri
•     Yüksək ölüm, aşağı doğum səviyyəsi və azalan təbii artım

116. Aşağıdakı müddəalardan hansını Maltusçu nəzəriyyəyə aid etmək olmaz?

• Əhali həndəsi silsilə ilə artır
√ Əhali artımı sosial-ictimai amildir
• Əhali artımı təbii amildir
• Hamısı
• Ərzaq istehsalı ədədi silsilə ilə artır

117. Aşağıdakı ölkələrdən hansında əhali sıxlığının daha yüksək səviyyəsi müşahidə olunur?

• Kanada
√ Türkiyə
• Qazaxstan
• Heç biri
• Avstraliya

118. Sənaye inqilabından sonra ərzaq istehsalında nə baş verdi?

• Ərzaq istehsalı zəifləməyə başladı
√ Ərzaq istehsalı əhali artımına nəzərən daha yüksək sürətlə artdı
• Bütün cavablar doğrudur
• doğru cavab yoxdur
• Ərzaq istehsalı stabil qaldı

119. Resurslar hansı iki hissəyə ayrılır?

• Faydalı və faydasız
√ Bərpa olunan və bərpa olunmayan
• Gəlirli və gəlirsiz
• heç biri
• Səmərəli və səmərəsiz

120. Təbii resusların tükənməsi  ilə bağlı dünya iqtisadiyyatının gələcəyi baradə pessimiist düşünən kəsimin fikri nədir?

• Onlar düşünürlər ki, təbii resursların qeyri-səmərəli istifadəsi doğrudur
√ Onlar düşünürlər ki, təbii resursların qeyri-səmərəli istifadəsi doğru deyil
• hamısı
• heç biri
• Onlar düşünürlər ki, təbii resursların tükənməsi iqtisadi artımı sürətləndirəcək

121. Təbii resusların tükənməsi  ilə bağlı dünya iqtisadiyyatının gələcəyi baradə optimist düşünən kəsimin fikri nədir?

• Onlar düşünürlər ki, təbii resursların istifadəsinə limit tətbiq etmək vacibdir
√ Onlar düşünürlər ki, təbii resursların istifadəsinə limit tətbiq etmək lazım deyil
• Bütün cavablar doğrudur
• doğru cavab yoxdur
• Texnoloji inkişafın zəif təsirinin olacağını düşünürlər

122. Təbii resurslardan səmərəli istifadə ölkənin iqtisadiyyatının gələcəyi üçün nə vəd edir?

• Uzun müddətdə təbii resursların tükənməsi
√ Dayanıqlı və davamlı inkişaf
• İdxaldan asılılıq
• doğru cavab yoxdur
• Təbii resursların artması



123. Hansı alternativ enerji növü hesab olunur

• Neft
√ Külək
• Kömür
• hamısı
• Təbii qaz

124.

Dünya neft bazarında neft qiymətlərinin enməsinə təsir edən səbəbləri göstərin. 1. İran üzərindən embarqoların qaldırılması
2. Neft bazarında təklifin aşağı düşməsi
3. ABŞ-ın 40 illik fasilədən sonar neft ixracatına başlaması
4. OPEK-in neft hasilatını azaltması

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

125. İqtisadiyyatın hansı sahəsində su ehtiyatlarından daha çox istifadə edilir?

• Sənaye istehsalı
• Qaz sənayesi
• Neft sənayesi

√
Kənd təsərrüfatı

• heç biri

126. Dünyada ən çox təbii qaz ehtiyatına malik ölkələr qrupu hansıdır?

• Venesuella, Türkiyə, Azərbaycan

√
Rusiya, İran, Qətər

• Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxstan
• Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan
• İran, Türkiyə, Çin

127. Dünya üzrə xam neft ticarətində üstünlüyə malik region hansıdır?

• Avstraliya
√ Orta Şərq
• Afrika
• Heç biri
• Avropa

128. Ən çox xam neft rezervinə sahib olan region hansıdır?

• Avropa regionu

√ Orta Şərq regionu
• Mərkəzi və Cənubi Amerika regionu
• Avrasiya regionu
• Şimali Amerika regionu

129. Solar radiasiya hansı enerji növünü yarada bilir?

• Hidrotermal enerji



√ Külək enerjisi
• Atom enerjisi
• Heç biri
• Geotermal enerji

130. Aşağıdakılardan hansı bərpa olunmayan enerji növüdür?

• Külək enerjisi
√ Kömür
• Günəş enerjisi
• Dalğa
• Geotermal enerji

131. Dünyada ən çox ehtiyatı olan yanacaq növü hansıdır?

• Neft
√ Kömür
• Biodizel
• Metan
• Qaz

132.

Ərzaq resursu ilə bağlı problemlər hansılardır? 1. Yoxsulluq
2. Əhalinin azalması
3. Müharibələr
4. Urbanizasiya

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

133.

Dünya neft bazarında son illərdə baş verən hadisələri seçin: 1. Neftin qiymətində yüksəliş müşahidə olunmuşdur
2. ABŞ 40 ildən sonra ilk dəfə neft ixaracatını həyata keçirmişdir
3. İran uzun müddətdən sonra ilk dəfə Avropaya neft ixrac etməyə başlamışdır
4. ABŞın neft bazarına təsiri zəifləmişdir

• 1, 2
√ 2, 3
• 3, 4
• heç biri
• 1, 2, 3

134. Dünyanın ən böyük neft yataqları hansı körfəzdə yerləşir?

• Benqal Körfəzi
√ Fars Körfəzi
• Oman Körfəzi
• Alyaska Körfəzi
• Meksika Körfəzi

135. Neft ixrac edən ölkələrin birliyi hansıdır?

• DTT
√ OPEK
• NAFTA
• heç biri
• ASEAN

136. Ən az neft rezervlərinə sahib region hansıdır?



• Şimali Amerika
√ Qərbi Avropa
• Mərkəzi Amerika
• Afrika
• Orta Şərq

137. OPEK üzvü olan ölkələrin sırasını seçin

• Səudiyyə Ərəbistanı, İraq, Rusiya
• Norveç, Kanada, Əlcəzair
• Qətər, Rusiya, BƏƏ
√ Venesuella, Nigeriya, Qətər
• ABŞ, İran, Venesuella

138. Aşağıdakılardan hansı hava çirklənməsinin səbəblərinə aid edilmir?

• Radiaktiv maddələr
• Zavodların hasil etdiyi tüstülər
√ Yeni enerji istehsal edən stansiyaların tikilməsi
• Metallar və onların tullantıları
• Avtomobillərdən yaranan zərəli qazlar

139.

Resurs probleminin həlli yolları hansılardır? 1. Texnologiyanın dəyişilməsi
2. Əhalinin sayının dəyişilməsi
3. İstehlakın strukturunun dəyişilməsi
4. İctimai hədəflərin dəyişilməsi

• 1, 2, 4
√ Qeyd olunanların hamısı
• 1, 2, 3
• heç biri
• 2, 3, 4

140. Alternativ enerjidən ən çox istifadə edən ölkələr qrupu:

• Yaponiya, Çili, Meksika
√ ABŞ, Çin, Almaniya
• Avstraliya, Belçika, Tailand
• Türkiyə, Niderland, Taivan
• Niderland, İtaliya, Rusiya

141. Staretji materialların istehsalında 6 əsas məhsulun istehsalçısı olan ölkələrdən birini seçin.

• Almaniya
√ Rusiya
• Braziliya
• heç biri
• Fransa

142. Yaşıl inqilabdan faydalanan ölkələr:

• Türkiyə, Hindistan, Kolumbiya, Meksika
√ Türkiyə, İran, Çin, Meksika
• İran, Misir, Türkiyə, Argentina
• heç biri
• Hindistan, Braziliya, Nigeriya, Yaponiya

143. Əhali sıxlığı necə hesablanır?

• Sahə bölünsün əhalinin sayı



√ Əhalinin sayı bölünsün sahə
• Əhalinin sayı vurulsun sahə
• heç biri
• Əhalinin illik artımı vurulsun sahə

144. Əhalinin təbii artımı necə hesablanır?

• doğulanların sayı + ölənlərin sayı
√ doğulanların sayı - ölənlərin sayı
• doğulanların sayı : ölənlərin sayı
• ölənlərin sayı : doğulanların sayı
• doğulanların sayı x ölənlərin sayı

145. Yanlış fikri seçin:

• Ərzaq istehsalı əhalinin sayından daha çox sürətlə artır
√ Asiya regionu ərzaq təhlükəsizliyində kritik həddi yaşayır
• Afrika üzrə qida təklifi problem mövcuddur
• Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə əhali artıq çəkidən əziyyət çəkir
• Qlobal ərzaq istehsalı əhalinin sayına uyğun şəkildədir

146.
Aşağıdakı fikirlərdən hansılar doğrudur? 1. Ərzaq istehsalı əhalinin sayından daha çox sürətlə artır, 2. Sənayeləşmiş ölkələrdə ərzaq
problem yaşanır,
3. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə əhali artıq çəkidən əziyyət çəkir

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

147. Bərpa oluna bilən resurslara hansılar aiddir?

• Günəş
√ Hamısı
• Külək
• Dalğa
• Su

148. Göstərilən ölkələrdən hansı Dünya üzrə ərzaq təhlükəsizliyində nisbətən aşağı mərhələni yaşayır?

• Çin
√ Peru
• Bolqarıstan
• hamısı
• Serbiya

149. Göstərilən ölkələrdən hansı Dünya üzrə ərzaq təhlükəsizliyində kritik mərhələni yaşayır?

• Tailand
√ Somali
• Argentina
• heç biri
• Türkiyə

150. Aşağıdakılardan hansı Qərbin mövcud enerji və material tutumlu istehsal sistemlərinə alternativlərə aiddir?

• günəşə əsaslanan təbii (organic) kənd təsərrüfatı
√ hamısı
• yerli xammaldan və əmək tutumlu texnologiyalardan asılılıq



• yerli özünütəminetmənin payını artırmaq və nəqliyyat fəaliyyətlərini azaltmaq məqsədilə istehsalın desentralizasiyası
• bərpa olunan enerji mənbələri

151. 2015-ci ildə pambıq istehsalına görə dünyada lider olan ölkə

• Türkiyə
• Hindistan
• Braziliya
√ Çin
• ABŞ

152. XX əsrin əvvəlləri ilə istehsal prosesi indiki zamanda hansı formadadır

• stabil qalıb son 16 ildə azalıb
• azalıb
√ daha mürəkkəbdir
• məhsul çeşidləri azalıb
• hamısı

153. Firmanın uğurlu yerləşmə siyasəti nəyə təsir edə bilər

• mənfəətə təsir edə bilər
√ hamısı
• işçilərin sayına təsir edə bilər
• istehsal prosesinə təsir edə bilər
• istehlakçılar üçün münbit şərait yaradar

154. XX əsrdə dünyada texnoloji inkişaf baxımından lider olan ölkəni seçin

• Kanada
• Litva
• Avstraliya
√ ABŞ
• Almaniya

155. Texniki bilik və bacarıqlar adətən hansı formada kateqoriyalaşdırılır

• müasir avadanlıqların istehsalda tətbiqi
• yerləşmə məntəqələri
• maliyyə mənbələri
√ inkişaf və araşdırma
• marketinq

156. İnvestisiya kapitalının müxtəlis mənbələrini seçin

• ailə və dostlar
• şəxsi fondlar
• kredit assosasiyaları
• kredit institutları
√ hamısı

157. Kapital-əmək konflikti harada özünü büruzə verir

• sosializm mübahisələrində
√ sənaye mübahisələrində
• texnoloji istehsal prosesində
• heç biri
• işçi mübahisələrində

158. Sendikalaşmanın böyük dərəcəsi nə ilə ölçülür



• investisiya gücü ilə
• yerləşmə yernin optimallığı ilə
√ yüksək əmək haqqı ilə
• istehsal gücü ilə
• işçilərin sayı ilə

159. Fiskal siyasət nəyi müəyyən edir

• ölkənin iqtisadi əsas göstəricilərini
√ dövlətin pulu necə xərcləməyini
• bankların fəaliyyətini
• hamısını
• bazar araşdırmalarını

160. Təsisatların yerləşməsində əsas dəyişən hansıdır

• kapital
• avadanlıqlar
• ərazi
√ əmək
• nəqliyyat vasitələri

161. Məhsulun həyat dövrünün 3-cü mərhələsi nəyi ifadə edir

• istehsal prosesində son mərhələ
• mövsümi təsir dövrü
• məhsulun dəyərində artım
• məhsulun son dəyəri
√ tənəzzül

162. Məhsulun həyat dövründə 2-ci mərhələ nəyi ifadə edir

• məhsulun ilkin istehsal dövrünü
• heç biri
• məhsulun üzərinə yeni dəyər əlavə edilməsi
√ məhsulun yetkinlik dövrünü
• məhsulun bazara çatdırılması dövrünü

163. Məhsulun həyat dövründə 1-ci mərhələ nəyi ifadə edir

• maliyyəni
• hamısını
• nəqliyyat xərclərini
√ araşdırma və inkişafı
• investisiya xərclərini

164. Məhsulun həyat dövrü nəyi göstərir

• istehsal prosesində işçilərin artırılması
• istehsalın müəyyən bir sahəsinə texnoloji yeniliyin tətbiqi
• hamısı
√ texnologiyanin istehsal prosesinə təsir etməsini
• nəqliyyat xərclərin azalmasından əmələ gələn təsir

165. Beynəlxalq əmək bölgüsü neçənci illərdə baş tutdu

√ XIX əsrin sonlarında
• XIX əsrin 1-ci yarısında
• XIX əsrin əvvəllərində



• XX əsrin sonlarında
• XIX əsrin ortalarında

166. Artıq və ya izafi dəyər nədir

• işçilərə verilən əlavə əmək haqqı
• əlavə iş yerlərinin yaradılması nəticəsində yaranan dəyər
• nəqliyyat xərclərinin azalması fonunda yaranan dəyər
√ işçilərin əmək haqqılarında yaratdığı dəyər
• istehsalın həcmindən əmələ gələn dəyər

167. Korporativ funksiyalara əsaslanan təşkilati formatlara aiddir

• marketinq
• maliyyə
• istehsal
• araşdırma və inkişaf
√ hamısı

168. Hiyerarxik olaraq kompaniyanın təşkilatlanmasının neçə forması var

• 4.0
• 1.0
• 2.0
√ 5.0
• 3.0

169. İrəli inteqrasiya nədir

• yeni istehsal ərazilərinin salınması
• heç biri
• mərkəzdənqaçma prosesi
√ istehsal prosesində irəliləyiş
• yeni iş imkanlarının artırılması

170. Geri inteqrasiya nədir

√ istehsal prosesində geriləmə
• istehsal prosesində texnoloji avadanlıqlardan istifadə
• şəhəkənarına genişlənmə
• hamısı
• yerləşmə qərarlarında problemlərin olması

171. Urbanizasiya iqtisadiyyatı

• şəhərdən kənarda formalaşan iqtisadiyyat
• xüsusi yerlərdə cəmləşmiş iqtisadiyyat
• ölkənin mərkəzi coğrafi yerlərində cəmləşmiş iqtisadiyyat
√ hamısı
• ucqar şəhər və rayonlarda ərazilərdə cəmləşmiş iqtisadiyyat

172. Miqyas iqtisadiyyatında eyni və ya əlaqəli sahələrdə firma qruplarına müraciəti zamanı

• inteqrasiyalı iqtisadiyyat yaranır
• heç biri
• istehlak yönümlü iqtisadiyyat yaranır
√ aqlomerasiya iqtisadiyyatı yaranı
• texnoloji tətbiqə yönümlü iqtisadiyyat

173. Şirkətin bazar payı artanda və ya oliqopolik bazar olanda nə baş verir



• xarici inteqrasiya
• heç biri
• şaquli inteqrasiya
• daxili inteqrasiya
√ üfüqi inteqrasiya

174. Bəzi firmalar xammal resursları və ya distribyutor obyektləri alırsa o zaman nə baş verir

• xarici inteqrasiya
• hamısı
• üfüqi inteqrasiya
• daxili inteqrasiya
√ şaquli inteqrasiya

175. Miqyas iqtisadiyyatı bu istiqamətə yönəlir

• istehsalı artırır
• istehlakı azaldır
• xərcləri artırır
√ böyük miqdarda istehsala sərf olunan xərci azaldır
• iqtisadiyyat miqyasının genişləndirir

176. Əməyin bölgüsü həmçinin

• işçilərin yaş məhdudiyyəti məsələsini asanlaşdırır
√ ixtisaslaşmamış əməyin istifadəsini asanlaşdırır
• işçilərin sayını artırır
• hamısı
• işçilərin sayın azaldır

177. Kütləvi istehsalın əsas xüsusiyyətlərindən birini seçin

• kapital
√ əməyin bölgüsü
• böyük şirkətlərin birgə istehsalda əlaqəsi
• tələbə yönəlmiş istehsal
• istehsal ərazisi

178. Qabaqcıl sənaye mərkəzləri, şirkətlər, universitetlərin araşdlrma mərkəzləri ABŞ-ın hansı ərazisində yerləşir

• Vaşinqton ərazisi
√ Silikon vadisi
• Los - Angeles ərazisi
• hamısı
• Florida ştatı

179. Kapital intensivliyi mənfi nəticəsi nə ola bilər

• yeni iş imkanları yarada bilər
√ işçiləri işsiz qoya bilər
• nəqliyyat xərcllərini azaldar
• heç biri
• daha yaxşı ərazilərə yerdəyişmə etmək mümükün olar

180. II dünya müharibəsindən sonra Yaponiya və Almaniyanın iqtisadiyyatının irəli getmə səbəbi nə idi

• heç biri
• kənd təsərrüfatının inkişafı
√ cihaz və maşınlardan istehsalatda istifadə etmələri



• texnoloji sənayenin inkişafı
• böyük kapitala sahiblik

181. Bazar iqtisadiyyatında hər hansısa bir zavodun qurulması üçün hansı qərarlar önəmlidir

• kapital və yerləşmə
√ miqyas və texnika
• texnika və yerləşmə
• Heç biri
• nəqliyyat və investisiya

182. İdarəetmə korporativ hissə ilə yanaşı həm də bu sahələrdə önəmlidir

• kapitalın qaldırılması və maliyyə bazarları ilə danışıqlar
√ resursların toplanması
• investisiya qərarları
• hamısı
• ictimaiətlə əlaqələr

183. Firmalar xərcləri azaltmaq və məhsuldarlığı artırmaq məqsədilə

• işçilərin sayın artırır
√ işçiləri maşınlarla əvəz edir
• maşınların sayın çoxaldır
• istehsal sahəsini genişləndirir
• işçilərin sayın azaldır

184. Əsas kapitala hansılar aiddir

• binalar
√ avadanlıqlar
• maşınlar, cihazlar
• hamısı
• yerləşmə ərazisi

185. Quraşdırma və tikinti xərclərinin arxasında hansı xərclər dayanır

• investisiya xərcləri
√ təmir amortizasiya xərcləri
• nəqliyyat xərcləri
• yerləşmə xərcləri
• texnologiya xərcləri

186. Torpağın qiyməti nəyi əks etdirir

• lokallaşmış tələbi
√ yüksək lokallaşmış tələb və təklifi
• tələbi
• tələb və təklifi
• lokallaşmış təklifi

187. Sənaye ölkələrində sendikalaşma

• XV-XVI əsrlərdə yaranıb
√ yeni sənayeləşmiş ölkələrə daha nisbətən tez yaranıb
• 3-cü sənaye inqilabından öncə yaranıb
• 1920-ci illərdən sonra yaranıb
• XVII-XVIII əsrlərdə yaranıb

188. Kapitalın intensivləşməsi prosesi və ya əməyin kapitalla əvəzlənməsi prosesinə aid deyil



• Firmalar xərcləri azaldır və məhsuldarlığı artırır
√ hamısı
• istehsal olunmuş hər vahid məhsulun maya dəyərində tədricən əməyin payı azalır
• əmək xərcləri aşağıdırsa və ya işləri avtomatlaşdırmaq cətindirsə, onda kapital əvəzləməsi prosesi də baş verməyə bilər
• istehsalda işciləri maşınlarla əvəzləyirlər

189. Kondratievin dalğaların əhat etdiyi fazalara aid deyil

• Bum
√ İnkişaf
• Depresiya
• bərpa
• Resesiya

190. Firmanın diversifikasiyası nədir?

• firmanın miqyasını satınalma, inşa etmə və ya məhsul istehsalının eyni mərhələsində olan digər firmalarla birləşmə yolu ilə
genişləndirməyi nəzərdə tutan biznes strategiyasıdır

√ Diversifikasiya firmanın ənənəvi məşğul olduğu bir məhsul bazarından muxtəlif məhsul bazarlarına daxil olması strategiyasıdır
• istehsalat prosesinin genişlənməsi
• heç biri
• firmaların xammal mənbələrini və ya bölüşdürmə kanallarıını satın alması yolu ilə böyüməsinə deyilir

191. Məhsulun həyat dövrü konsepsiyasında I mərhələyə aiddir

• rəqibləri yeni ideyanı satın alırlar və ya oğurlayırlar və standart, ucuz kütləvi istehsal başlayır
√ Bu mərhələdə ixtiracı firma məhsulu ixtira edir,inkişaf etdirir və satışa başlayır
• məhsul əvəz edilməyə başlanır. Bazarlaryeni məhsulları itirir və istehsal azalır
• hamısı
• Məhsulun satışları artmasına baxmayaraq, ilk mərhələdəkiyüksək mənfəət azalırməhsul əvəz edilməyə başlanır

192. İqtisadi fəaliyyətin Kondratiev dalğalarında 3-cü dalğa hansıdır?

• Buxar enerjisi
√ Elektrik, telefon
• Mikroelektronika, sintetik material

• İnformasiya texnologiyaları

• Dəmir polad

193. Firmalar arası miqyas effektinə aid olmayanı seçin

• miqyas effekti eyni sektorda və ya əlaqəli sektorlardakı firmaların klasterlərinin yaradılması ilə də ortaya çıxır
• Heç biri
• Bu effektə aqlomerasiya effekti də deyilir
√ Nəqliyyat xərcləri əsas kimi götürülür
• Klasterlərdə məhsul vahidinə duşən xərclər bütün firmalar üçün müxtəlif ərazilərdə fəaliyyət göstərmələri ilə müqayisədə azala bilər

194. Təşkilati strukturu funksional yönümlü olan şirkət hansıdır?

• Citibank
• Westinghouse
• Exxon
√ Ford Avtomobil Şirkəti
• Heç biri

195. “Əmək”lə bağlı fikirlərdən hansı doğrudur

• Əmək yerləşmənin əsas determinantlarından biridir



• Kapital əməyin uzunmüddətli əvəzedicisi
• Əmək xərclərində regional variasiya yaranır
• Bütün iqtisadi fəaliyyətlərdə tələb olunur
√ Hamısı

196. Məhsulun həyat dövrü ilə bağlı hansı fikir doğrudur?

• Məhsulun həyat dövrü korporasiyaların məkanbaxımından təşkilində texnoloji proseslərinəhəmiyyətini qiymətləndirməyə imkan verir
• Bu coğrafi baxımdan əhəmiyyətlidir
• istehsalın müxtəlif mərhələləri korporativ sisteminmüxtəlif məkanlarında istehsal olunmaq məcburiyyətində qalır
√ hamısı
• Məhsulun həyat dövrü məhsulun meydanaçıxmasından daha yaxşısı ilə əvəz olunaraq bazarıtərk etməsinə qədər olan dövrü əhatə edir

197. Məhsulun həyat dövriyyəsinin 3 mərhələsinə aiddir?

• yeni ideyalar satın alınır və ya oğurlanır və standart, ucuz kütləvi istehsal başlayır
• satışın artmasına baxmayaraq ilk mərhələdəki yüksək mənfəət azalır
• ixtiraçı firma məhsulu ixtira edir,inkişaf etdirir və satışa başlayır
• inhisarçılıqdan və bütün xüsusi imtiyazlardan yükək qazanc əldə olunur
√ məhsul əvəz edilməyə başlanır. Bazarlar yeni məhsulları itirir və istehsal azalır

198. İqtisadi fəaliyyətin neçə Kondratiev dalğası var?

• 2
• 3.0
• 7.0
√ 5
• 4.0

199. Kapital ilə əmək münasibətlərinə aiddir

• Kapitalla əmək arasındakı münasibətlərəməkdaşlıq və ziddiyyət xarakteri daşıyır
• Əsas ziddiyyət yaradılmış izafi dəyərinbölüşdürülməsi ilə bağlıdır
• Ancaq əməkdaşlıq tez-tez düşmənçiliyə çevrilə bilir
√ hamısı
• İşçilərlə əməkdaşlıq etmədən istehsalı təşkiletmək mümkün deyildir

200. Firmaların idarə edilməsində iyerarxik olaraq tətbiq etdiyi formalara aiddir?

• Müştəri yönümlü
• Coğrafi yönümlü
√ Hamısı
• Məhsul yönümlü
• Funksional yönümlü

201. Firmalar nə üçün genişlənirlər?

• Mənfəət əldə etmək üçün
• Xarici bazarda önəmli mövqe tutmaq üçün
√ Həyatda qalmaq üçün
• Rəqabətqabiliyyətli olmaq üçün
• Heç biri

202. Sektor yerləşmə nəzəriyyəsinin təkamülünə aid deyil?

• Firma muxtəlif yerləri təklif edən 1-dən çox əsas mövqe və ya amillə qarşılaşa bilər.
• Firma açıq şəkildə özünün əsas amilini muəyyən etsə belə, 1-dən çox əsas yer ortaya çıxa bilər
• Optimal yerləşmə yerinin hesablamaları hökumət subsidiyaları, kreditləri və ya vergi güzəştləri ilə dəyişdirilə bilər

• Firma informasiya yetərsizliyindən firmadaxilində və ya muxtəlifyerlərdə yerləşmə xərcləri və faktorlarını həmişə açıq şəkildə
hesablaya bilmir



√ Firmanın öz yerləşmə yerini meqapolislər ətrafında qurmalıdırlar

203. Bunlardan hansıları miqyas mülahizələrinə uyğun gəlir?

• işçilərin sayının çoxluğu əmək bölgüsü böyük miqyas tələb edir
• böyük firmalar xammala kiçik firmalara nisbətən daha az xərc çəkir
• İstehsalçılar məhsul vahidinin xərcini azaltmağa çalışırlar
• əmək bölgüsü kütləvi istehsalın başlıca xüsusiyyətidir
√ hamısı

204. Weber modelində FP xətti nəyi əks etdirir

• xammalın toplanması xərclərini
• əsas xərclər
• yerləşdirmə xərcləri
√ son məhsulun bölüşdürmə xərclərini
• məcmu nəqliyyat xərcləri

205. Weber modelində RM xətti nəyi əks etdirir?

• son məhsulun bölüşdürmə xərclərini
• əsas xərclər
• yerləşdirmə xərcləri
√ xammalın toplanması xərclərini
• məcmu nəqliyyat xərcləri

206. Weber modelinə əsasən hansı doğru deyil?

• istehsalcılar sabit qiymət səviyyəsində coxlu sayda məhsul istehsal edib sata bilərlər
• İstehsal prosesində meydana gələn ilk xərc muxtəlif xammalların toplanmasıdır
• istehsalcılar nə risq, nə də qeyrimuəyyənliklə üzləşir
• məhsula tələb verilmiş qiymət səviyyəsində sonsuzdur
√ material ilə bazaryonumlu sektorlar arasında məsafə haqqında duşunməyə çağırmamışdır

207. Weberin sektor yerləşmə nəzəriyyəsi nəyə əsaslanır?

• heç biri

• firmaların yerləşmə qərarlarında kommunal xərclərin roluna

• firmaların yerləşmə qərarlarında maliyyə xərclərinin roluna
• firmaların yerləşmə qərarlarında coğrafi məkan anlayışı
√ firmaların yerləşmə qərarlarında nəqliyyat xərclərinin roluna

208. Klassik sektor yerləşdirmə modeli nəzəriyyəsi kimə məxusdur?

√ Alfred Weber
• W. Leontief
• Adam Smit
• İrving Kravis
•      E. Hekşer

209.

Bunlardan hansıları idarəetmə və texniki biliklərə aiddir?
1) Bütün biznes novlərində bu bacarıqlar tələb olunur 2) Onların paylanması və formallığı firmanın miqyasından asılı olaraq muhum
dərəcədə dəyişir 3) İri şirkətlərin qərargahları iri şəhərlərdə təmərkuzləşir, lakin əks-təmərkuzləşmə vəəksmərkəzləşdirmə də baş
vermişdir 4) Sektora məxsus qərargahların klasterləri 5) heç biri

•   2,3,4
•      2,5
• 4.5
√ 1,2,3,4
•   1,2,3



210.

Torpaq və kapitalla bağlı qeyd olunanlardan hansı doğrudur?
1) Yerli torpağın dəyəri onun münasib yerdə olmasından asılıdır
2) Şəhər daxili yerləşmə və nəqliyyat sisteminin inkişafı
3) Heç biri
4) Məkan təchizatı / kapital ucun tələb şərtləri
5) Kapital-əmək əvəzetməsi

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

211. Aşağıdakılardan hansı yerləşmə faktoruna aid deyil?

• əmək
• idarəetmə və texniki bacarıqlar
• torpaq
√ coğrafi bazar
•   kapital

212. Aşağıdakılardan hansı yerləşmə faktorlarına aiddir?
1) əmək 2) torpaq 3) kapital 4) heç biri 5) texnologiya

• 1.2
• 3.5
•     3,4,2
√ 1,2,3
• 2,3,5

213. Avropa kolonizmi nəticəsində hansi istehsal tipləri formalaşmışdır?

• inetensiv və ekstensiv istehsal tipləri
√ plantasiya və ailə- fermer təsərrüfatı istehsal tipləri
• köçmə və oturaq təsərrüfat tipləri
• doğru cavab yoxdur
• kommersiya və özünü təmin edən istehsal tipləri

214. Yerdəyişmə ilə becərilmə istehsal sisteminin neçə mərhələsi var?

• 1.0
√ 3.0
• 4.0
• 5.0
• 2.0

215. Yerdəyişmə ilə becərilmə hansi regionlar üçün xarakterik hesab olunur?

• Qərbi Avropa,Şərqi Avropa,Ön Asiya
√ Mərkəzi Afrika, Amazon hövzəsi,Cənub-Şərqi Asiya
• Mərkəzi Amerika,Şimali Afrika,Mərkəzi Avstraliya
• Mərkəzi Asiya,Mərkəzi Amerika, Mərkəzi Avropa
• Şimali Asiya,Şimali Amerika,Cənubi Avstraliya

216. Yerdəyişmə ilə becərilmə(shifting  cultivation) nədir?

• İstehsalda bir məhsuldan başqa birinə keçilməsi
√ Əhalinin istehsal dövriyyəsinə cəlb olunmamış yeni torpaqları antropogen təsirlə istehsala cəlb etməsi
• Torpaq növünün dəyişməsi
• Növbəli əkinə keçmə



• İstehsal olunmuş kənd təsərrüfatı bitkilərinin bir-birinə dəyişdirilməsi

217. Köçəri kənd təsərrüfatı(pastoral nomadism)nədir?

• Becərilən əkin yerlərinin yerini dəyişməkllə həyata keçirilən istehsal üsulu
• )Nisbətən kiçik topraq resurslarına əsasəlanan bitkiçilik
• İntensiv  kənd təsərrüfatı istehsal üsulu
√ məskunlaşma və yerləşmənin xarakterik olmadığı kənd təsərrüfatı istehsalı yarımsistemi
• Heç biri

218. Dəmyə əkinçiliyi ilə bağlı doğru cavabı tapın

• intensiv suvarma tələb edir
√ suni suvarma tələb etmir
• yarımsəhra iqlim tipində daha geniş yayılmışdır.
• daha çox istilik alan ərazilərdə inkişaf etmişdir.
• əsasən Mərkəzi Asiyada geniş yayılmışdır.

219. Aşağıdakılardan hansı  k/t məhsulu istehsalı əməktutmlu hesab olunur

• buğda,arpa
√ çəltik, pambıq
• pomidor,üzüm
• hamısı
• qarğıdalı, soya

220. K/t-da məşğulluq səviyyəsi aşağı olan ölkələr qrupunu tapın

• Türkiyə,Hindistan,Misir
√ Belçika,İngiltərə,Fransa
• Sudan,Konqo,CAR
• Azərbaycan,Rusiya,İran
• Cənubi Koreya,Tayvan,İndoneziya

221. Dünyada toplam k/t istehsalı ilə bağlı olan torpaq sahələri baxımından ən böyük ölkələr hansılardır? 1.Çin 2.ABŞ 3.Hollandiya
4.İspaniya 5.Avstraliya

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

222. K/t –da məşğulluq səviyyəsinin daha yüksək olduğu ölkələri göstərin 1.ABŞ 2.Yaponiya 3.Keniya 4. Banqladeş 5.Somali 6.Yeni
Zellandiya

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

223. K/t ilə bağlı köçəri həyat tərzi(pastoral nomadism)  hansi bölgələrdə geniş yayılmışdır?

• Şimali və Mərkəzi Amerika
√ Şimal-Şərqi Afrika,Mərkəzi Asiya
• Şimali Avropa
• Cənub-Şərqi Asiya
• Mərkəzi Avropa



224. K/t-na yararlı torpaq sahələrinin azalmasına təsir edən amil kimi götürmək olmaz

• şəhərləşmə
√ intensiv k/t istehsalına keçid
• torpaqların erroziyası
• Şoranlaşma
• səhralaşma

225.

Plantasiya istehsal üsulu geniş yayılmış ölkələr qrupunu göstərin. 1.Səudiyyə Ərəbistanı
2.Türkiyə
3.Braziliya
4.Qazaxıstan
5.ABŞ
6.Malayziya
7.Şri-lanka

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

226. Adambaşına düşən k/t yararlı torpaq sahələrinə görə daha yüksək göstəriciyə malik olan dövlətləri göstərin. 1.Çin 2.Rusiya 3.Hindistan
4.Yeni Zellandiya 5.Avstraliya 6.Argentina 7.İndoneziya 8.ABŞ

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

227. Döşəmə qiyməti(price floor) nədir?

• qiymətlərin maksimum səviyyəsidir
• qiymətin tələb əsasında formalaşmasıdır
• monopoliya qiymətidir
√ hər hansı  bir məhsulun müəyyən bir qiymət səviyyəsindən aşağı satıla bilməyəcəyini göstərən ifadədir.
• qiymətlərin bazarda formalaşmasıdır

228.

Von Thünen modelinin öz aktuallığını itirməsinə səbəb olan faktor kimi qeyd etmək olar 1.1826-cı illərdəki şərtlərə görə hazırlanması
2.Nəqliyyat vasitələrindəki inkişaf
3.Yanacaq kimi odunun yerinə neft ,təbii qaz və s. kimi resursların keçməsi
4.Müasir texnoloji inkişafı nəzərə alması.
5.Əmək məhsuldarlığını nəzərə alması

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

229. Von Thünen modeli ilə bağlı doğru olan cavabı seçin.

• İri həcmə malik olan məhsulların əkilməsi satış bazarına uzaq  yerləşdirilməlidir.
√ Tez xarab olan məhsul istehsalı bazara yaxın yerləşdirilməlidir.
• İstənilən yerdə istənilən məhsul növü əkilə bilər.
• Bütün cavablar doğrudur.
• İstehlak mərkəzindən uzaqlaşdıqca əkilən məhsul növlərinin gətirdiyi gəlir arasında heç bir fərq qalmır.

230. K/t-da intensiv istehsal üsulunu tətbiq edən ölkələr hansılardır? 1.Hollandiya 2.Danimarka  3.Banqladeş 4.Misir  5.Rusiya 6. Yaponiya

• 2,3,4
• 1,3,6



√ 1,2,6
• 4,5,6
• 1,2,5

231. Beynəlxalq ticarəti daha geniş yayılmış olan k/t mıhsulları hansılardır?  1.pomidor 2.qarğıdalı 3.buğda 4.soya  5.noxud 6.pambıq

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

232.

K/t –da ekstensiv istehsal üsulu ilə bağlı olan doğru cavabları seçin 1.Kimyalaşdırmadan geniş istifadə
2.Mexanikləşdirmənin tətbiqi
3.Yeni növ toxumlardan istifadə
4.Əkilən torpaq sahələrinin genişləndirilməsi
5.Əl əməyindən istifadənin geniş yayılması

• 2.3
√ 4,5
• 2.5
• 1.5
• 3.4

233. K/t istehsalı üsullarından biri olan plantasiya metodu ilə bağlı doğru olan fikri seçin

• Məhsuldarlıq ən aşağı olan k/t istehsalı üsuludur.
√ Tropik qurşaqlarda ticarət məqsədi ilə ,çox geniş ərazilərdə bir və ya bir neçə məhsul istehsalı ilə bağlı olan istehsal üsuludur.
• K/t üçün yararlı torpaq sahələri az olan ölkələrdə tətbiq olunur
• Bütün cavablar doğrudur.
• mexanikləşdirmə və kimyalaşdırma geniş miqyasda tətbiq olunur

234. K/t məhsulları ixracı ilə fərqlənən olkələr qrupunu göstərin

• Mali,Çad,Nepal
√ Çin,Hindistan,ABŞ
• Türkiyə, Tacikistan, Sinqapur
• Bütün variantlar doğrudur
• Braziliya, Qətər, Küveyt

235. Aşağıdakılardan hansı mexanikləşdirmənin gətirdiyi “-“ effekt hesab oluna bilər?

• insan əməyi azalır
√ kəndlərdən şəhərlərə köç artar
• sulama və dərmanlama potensialı artar
• əkin və yığım daha asan olar
• məhsuldarlıq artır

236. Aşağıdakılardan biri k/t istehsalında məhsuldarlığa “+” yöndə təsir etmir

• sulama
√ erroziya
• gübrələmə
• mexanikləşdirmə
• torpaqların munbitləşdirilməsi

237. Dövlət bəzi məhsullarda “dəstək alımı” həyata keçirir.Bununla bağlı olaraq aşağıdakılardan hansı yanlışdır?

• istehsaldakı dalğalanmalar azalar
√ sulama və gübrələməyə ehtiyyac duyulmaz
• məhsulun keyfiyyəti yüksələr



• istehsalçl(fermer) əlverişsiz bazar şərtlərindən çox ziyan çəkməz
• növbəti ildə eyni məhsulun istehsalı artar

238. Sahə vahidinə düşən məhsul miqdarını artırmaq üçün intensiv k/t istehsalı üsulu tətbiq olunur.Aşağıdakılardan hansı inetnsiv k/t istehsal
üsuluna aid deyil?

• mexanikləşdirmə
√ torpaq sahəsinin genişləndirilməsi
• məhsuldar toxum növlərinin tətbiqi
• dərmanlama
• gübrələmə

239. Buxarlaşmanın az və  yağıntıların çox olduğu ərazilərdə bu bitkilərdən hansıın yetişdirilməsi üçün münbit şərait vardır?

• tütün
√ çay
• buğda
• pambıq
• noxud

240. Əkin yerlərinin müəyyən olunması və istehsala başlanılması üçün mütləq şəkildə  sənaye müəssisəsini qurulmasını tələb edən məhsul
hansıdır?

• zeytun
√ şəkər çuğunduru
• alma
• pomidor
• kartof

241. Kiçik k/t ərazilərində bütün texnoloji imkanlardan istifadə etməklə təşkil olunan k/t istehsalına intensiv k/t deyilir.Buna görə “intensiv
k/t istehsalı” ilə bağlı olaraq aşağıdakılardan hansı yanlışdır.

• yüksək məhsuldarlıq hədəflənir
√ əhalisi daha çox olan ərazilərdəki tələbi ödəməyə istiqamətlənir
• daha çox gəlir əldə edilir
• modern istehsal üsulu olduğundan daha az əmək sərf olunur
• modern k/t istehsalı üsuludur

242. K/t-da mexanikləşmə müasir k/t istehsalında ən önəmli faktorlardan biri hesab olunur.Aşağıdakılardan hansı mexanikləşməyə təsir
göstərən amillərdən hesab olunmur?

• yerin relyefi
√ məhsulun çeşidi
• k/t-da istifadə olunan maşın və avadanlıqların qiyməti
• İstifadə olunan ərazinin böyüklüyü
• ucuz işçi qüvvəsinin olması

243. Aşağıdakı ölkələrdən hansı həm investisiya və texnologiya, həm də təbii ehtiyatlar baxımından zəngin olan ölkələrdən biridir?

• Səudiyyə Ərəbistanı
• Yaponiya
• İsveçrə
• Nigeriya
√ ABŞ

244. Aşağıdakılardan hansı istehsala təsir edən bəşəri faktorlardan biri deyil?

√ Müasir marketinq üsulları
• İnvestisya yığımı
• Əmək ehtiyatları
• Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti



• Texnoloji inkişaf

245. Aşağıdakı ölkələrdən hansı digərlərinə görə təbii ehtiyatlar baxımından daha kasıbdır?

• ABŞ
• Rusiya
• Avstraliya
√ İsrail
• Kanada

246.

Aşağdakılardan hansı təbii resursların istifadəsinin davamlı artmasında təsirli deyil?
I. Əhalinin artması
II. Texnologiyanın inkişafı
III. Qlobal istiləşmənin artması
IV. Sənayenin inkişafı

√ III
• I
• IV
• II və IV
• I və III

247.

Fərqli iqtisadi quruluşdakı ölkələrin təbii ehtiyatlardan faydalanma yolları ilə əlaqədar verilən aşağıdakı ölkələrdən hansı nümunə olaraq
göstərilə bilər?
I. Təbii ehtiyatlar baxımından kasıb olan inkişaf etmiş ölkələr ehtiyac duyduqları xammalı başqa ölkələrdən satın alırlar.
II. Təbii ehtiyatlar baxımından zəngin olan inkişaf etmiş ölkələr bu mənbələrdən səmərəli bir şəkildə faydalancırlar.
III. Təbii resurs baxımından zəngin olan geri qalmış ölkələr bu qaynaqlarını xammal kimi satır, ehtiyac duyduqları sənaye məhsullarını
isə idxal edirlər.

• Rusiya, Nigeriya, Braziliya
• Avstraliya, Yaponiya, İran
• Yaponiya, İsveçrə, Fransa
• ABŞ,  Rusiya, Nigeriya
√ Yaponiya, Kanada, Nigeriya

248. Şimali Amerika Sənaye Zonasına aiddir?

• Şimal-qərbi və mərkəzi-şərqi ABŞ və cənub-qərbi Kanada
• Cənub-qərbi və mərkəzi-şərqi ABŞ və cənub-qərbi Meksika
• Cənub-qərbi Kanada və cənub-şərqi Meksika
• Cənub-şərqi və mərkəzi-qərbi ABŞ və cənub-şərqi Meksika
√ Şimal-şərqi və mərkəzi-qərbi ABŞ və cənub-şərqi Kanada

249. Hansı səbəbə görə İEÖ-lərdə sənayenin payı aşağı düşür?

• Autsorsinq
• Heç biri
• Özəlləşdirmə
• Milliləşdirmə
√ Əks-sənayeləşmə

250. M.Porterin Dəyər Zəncirində beş əsas fəaliyyət hansılardı?

• Giriş Logistikası, Əməliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Firmanın infrastrukturu
• Giriş Logistikası, Texnoloji inkişaf, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Firmanın infrastrukturu
√ Giriş Logistikası, Əməliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Xidmət
• Giriş Logistikası, Texnoloji inkişaf, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Tədarük
• Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarə edilməsi, Əməliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Xidmət

251. M.Porterin Dəyər Zəncirində dəstək fəaliyyətləri hansılardı?

• Firmanın infrastrukturu, İnsan resurslarının idarə edilməsi, Marketinq and Satış, Xidmət



• Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarə edilməsi, Texnoloji inkişaf, Marketinq and Satış
√ Firmanın infrastrukturu, İnsan resurslarının idarə edilməsi, Texnoloji inkişaf, Tədarük
• Firmanın infrastrukturu, Əməliyyatlar, Marketinq and Satış, Xidmət
• Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarə edilməsi, Çıxış Logistikası, Tədarük

252. M.Porterin Dəyər Zəncirində hansı növ dəstək fəaliyyətində material, təchizat və avadanlıqlar alınır?

• Giriş Logistikası
• İnsan resurslarının idarə edilməsi
• Marketinq and Satış
• Çıxış Logistikası
√ Tədarük

253. M.Porterin Dəyər Zəncirinin analizində neçə addım mövcuddur?

√ 3
• 2.0
• 4
• 1.0
• 7.0

254. Aşağdakılardan  hansı M.Porterin  Millətlərin Rəqabət Üstünlüyü Üçün “Brilyant Modeli”nin determinatlarından biri deyil?

• Əlaqədar və dəstək sənayelər
• Firma strategiyası, Struktur və Rəqabət
• Tələb şərtləri
• Amil şərtləri
√ Etik şərtlər

255. Aşağıdakılardan hansı istehsal prosesinin ünsürlərindən biri deyil?

• Məhsulun dizaynı
• İstehsal amillərinin dəyişdirilməsi
• İstehsal amillərinin toplanması
√ İstehsal amillərinin satışı
• Məhsulun marketinqi

256.

Aşağıdakılardan hansı “ Porterin Dəyər Zənciri”də dəstək fəaliyyətlərə aiddir?
1. Giriş logistikası
2. Tədarük
3. Texnoloji inkişaf
4. Xidmət
5. Marketing və satış

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

257.

Sənayeləşmiş ölkələrdə işçi qüvvəsinin hansı sahələrə axını müşahidə olunmur?
1. Maliyyə sahəsi
2. Maşınqayırma
3. Metallurgiya
4. Kənd təsərrüfatı
5. Siğorta sahəsi

• 1, 3
• 4, 5
• 3, 5
√ 2, 3
• 2, 5



258. ABŞ-ın xarici birbaşa investisiyalarının hərəkəti hansı ardıcılıqla baş vermişdir?

• Qlobal – Yaxın Şərq – Çin
• Kanada, Latın Amerikası – Qərbi Avropa – Şərqi Asiya
• Şimali Afrika – Latın Amerikası – Çin
√ Kanada, Latın Amerikası – Qərbi Avropa – Qlobal
• Kanada – Çin – Yaxın Şərq

259. Qlobal avtomobil istehsalında əsas pay sahibi olan ölkələr?

• Almaniya, ABŞ, Şimali Koreya
• Cənubi Afrika, Sinqapur, İran, Kanada
• Rusiya, Meksika, Kanada, İsveç
√ Hindistan, Almaniya, ABŞ
• Kanada, Almaniya, ABŞ, Argentina

260. Fordist Paradiqması?

• İstehsalın böyük miqyaslı müəssisələrdən üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalar hərəkəti
• İstehsalın üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalardan şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalara hərəkəti
• İstehsalın kiçik miqyası müəssilələrdən böyük miqyaslı müəssisələrə hərəkəti
√ İstehsalın kiçik miqyaslı müəssisələrdən şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalara hərəkəti
• İstehsalın şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalardan üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalara hərəkəti

261. Şimal-şərqi Amerika, şimal-qərbi Avropa və şərqi Asiya regionlarının dünya iqtisadiyyatındakı ümumi səciyyəvi xüsusiyyəti hansıdır?

• İşçi qüvvəsi ən ucuz regionlardır
√ Ümumi istehsalın əsas hissəsi bu regionların payına düşür
• Azad ticarət zonalarıdır
• Kənd təsərrüfatı məhsullarının 87%-i bu regionların payına düşür
• Heç biri

262. ABŞ TMK-ının işçi qüvvəsi hansı ölkələrdə daha çox cəmlənmişdir?

√ Meksika, Çin
• Avstraliya, İraq
• Argentina, Rusiya
• Kanada, Türkiyə
• ABŞ, Qazaxıstan

263. ABŞ istehsalçıları üçün açar trendlərdən deyil?

• Geniş xarici bazar ABŞ istehsalçılarını özünə cəlb edir
• Hamısı aiddir
• Yeni istehsal metodları istehsal həcmini yenidən müəyyənləşdirir
√ Aşağı əmək qabiliyyətli regionlarda fabriklər daha davamlıdır.
• Regional ticarət razılaşmaları investisiya strategiyalarını müəyyən edir

264. Ayaqqabıdan yüksək texnologiya məhsullarına qədər bir çox məhsulun istehsal olunduğu Avropanın ən böyük konqlomerasiyası hansı
ölkədə və regionunda yerləşir?

• Cilesia, Polşa
• Kuznetsk Basin, Ukraniya
• Ruhr, Niderland
√ Emilia – Romagna, İtaliya
• Leon, İspaniya

265. Fordism və Post-Fordism arasındakı fərqlər?



• Fordismdə bazar diversifikasiyası mövcud idi, post-fordismdə kütləvi və vahid bazar
• Hamısı düzgündür
• Fordism mərkəzi planlaşdırma hakim idi, post-fordismdə şaquli və üfüqi inteqrasiya
• Fordismdə istehlakçı tələbi əsas idi, Post-fordismdə standart təkliflər
√ Fordism aşağı texnoloji innovasiya, post-fordism sürətli innovasiyanı dəstəkləyirdi

266. Silikon vadisinin yaranmasına təkan verən amil?

• Metallurgiya sənayesinin yüksək inkişafı
• Dünyaca məhşur təhsil ocaqlarının bu regionda yerləşməsi
• Kosmos sənayesinin inkişafı
√ II Dünya müharibəsi dövründə hərbi sənayenin bura köçürülməsi
• Cənubi Amerikadan köç edən ucuz işçi qüvvəsi

267. 1973-cü ildə Şimali Amerika və  Avropa dünya polad  istehsalının 90%-nə  sahib idi. 2008-ildən etibarən hansı regionlarda daha çox
polad istehsal edilir?

• Şimali Amerika, Cənubi Asiya və Qərbi Avropa
• Cənubi Amerika, Mərkəzi Asiya və Şərqi Asiya
• Latın Amerikası, Mərkəzi Asiya və Qərbi Avropa
• Şimali Amerika, Cənubi Amerika və Qərbi Avropa
√ Latın Amerikası, Cənubi Asiya və Şərqi Asiya

268. II Dünya Müharibəsindən sonra dünya polad istehsalında ABŞ-ın payının azalmasında təsir edən amillərə aiddir?

• II Dünya Müharibəsində ABŞ-ın məğlub olması
• Heç biri düzgün deyil
• Əhalinin xidmət sahəsinə meyli
√ Polad istehsalı sahəsinə Çin və İEOÖ-in ucuz işçi qüvvəsi ilə daxil olması
• Müharibədən sonra polad istehsalına ehtiyacın olmaması

269.

I Dünya Müharibəsindən sonra Yaponiyanın sürətli inkişafına təsir edən amillərə aiddir:
1. Təbii resursların bolluğu
2. Təhsilin səviyyəsi
3. Beynəlxalq tranzit qovşağında yerləşməsi
4. İxtisaslı əmək qüvvəsi
5. Hökümətin yenilikçi siyasəti
6. Ölkəyə "beyin axını"

• 1, 5
• 3, 4
• 1, 3
√ 2, 5
• 2, 6

270. Gələcəkdə ABŞ maquiladorları daha ucuz əmək qüvvəsi mənbəyi üçün daha cənuba hərəkət edəcək. Aşağıdakı amillərdən hansı ABŞ
şirkətlərinin daha cənuba köçürülməsini asanlaşdırmışdır?

• Güclü ABŞ iqtisadiyyatı
• Hamısı düzgündür
• Güclü Kanada iqtisadiyyatı
• Cənubda yaşayış şəraitinin yaxşılaşması
√ NAFTA

271. “Mikroelektronik hesablama gücü və yaddaşda böyük inkişaf sənaye və informasiya emalı  fəaliyyətlərini də əhatə etməklə müasir
kapitalizmi inqilabiləşdirmişdir.” –  kimi fikirlər hansı qanuna aiddir?

• İBM qanunu
√ Moore qanunu
• Brake qanunu
• CBT qanunu
• İntel qanunu



272. II Dünya Müharibəsindən sonra ABŞ-da işçilərin həmkarlar təşkilatlarında birləşmə səviyyəsi necə deyişib?

• artıb
• əvvəl artıb sonra azalıb
√ kəskin şəkildə azalıb
• dəyişməyib
• stabil qalıb

273. ABŞ-ın bək ofisləri (backoffice) ən çox hansı ölkəyə köçürülür

• Somali
• Azərbaycan
• Aberden
√ İrlandiya
• Nigeriya

274. Dünyanın başlıca 5 ofşor zonasına aid deyil

• Avropa
• Karib ətrafı
• Sakit okean ətrafı
√ Avrasiya
• Şərqi Asia

275. Başlıca istehsalı xidmətlərinə aiddir

•    Mühasibat
• Konsaltin xidmətləri
• Hüquq xidmətləri
√ Bütün cavablar doğrudur
• Dizayn və innovasiya

276. Karib hövzəsində yerləşən ofşor bankçılıq mərkəzinə aiddir?

• Baham adaları, Kanarya adaları
• Jersey, Man adaları
• Panama, Lanzarote adaları
√ Kayman adaları, Baham adaları
• Panama, Faroe adaları

277. Yaxın Şərqdə yerləşən ofşor bankçılıq mərkəzinə aiddir?

• Nauru, Vanuatu
• Jersey, Bəhreyn
√ Livan, Bəhreyn
• Livan, Vanuatu
• Nauru, Əbu Dabi

278. Beynəlxalq bankçılıq ABŞ və onun tərəfdarları İkinci Dünya Müharibəsindən sonra hansı hadisədən sonra stabilləşdirildi?

• Paris valyuta müqaviləsi ilə
• Yamayka valyuta müqaviləsi ilə
√ Bretton-Vuds valyuta müqaviləsi ilə
• Genuya valyuta müqaviləsi ilə
• Heç biri

279. Xidmət iqtisadiyyatının əmək bazarları ilə bağlı mülahizələrindən hansı doğru deyil ?

• Əmtəə istehsalı ilə müqayisədə xidmətlərin əməktutumlu olması



• İşlərin dəyişkən səviyyəsi – biznes və peşə
• Hamısı
• Xidmət  gəlirləri gəlir bərabərsizliyi doğurur
√ Əks-sənayeləşmə və  xidmət iqtisadiyyatına keçid  İEÖ-də gəlir bərabərsizliyi ortaya çıxarmamışdır

280. Xidmət iqtisadiyyatının əmək bazarları ilə bağlı mülahizələrindən hansı doğru deyil ?

• Xidmət  gəlirləri gəlir bərabərsizliyi doğurur
• Hamısı
• Əks-sənayeləşmə və  xidmət iqtisadiyyatına keçid  İEÖ-də gəlir bərabərsizliyi ortaya çıxarmışdır
• Əmtəə istehsalı ilə müqayisədə xidmətlərin əməktutumlu olması
√ İşlərin dəyişkən səviyyəsinin olmaması

281. Xidmət iqtisadiyyatının əmək bazarları ilə bağlı mülahizələrindən hansı doğru deyil ?

• Xidmət  gəlirləri gəlir bərabərsizliyi doğurur
• Hamısı
• İşlərin dəyişkən səviyyəsi – biznes və peşə
√ Əmtəə istehsalı ilə müqayisədə xidmətlərin əməktutumlu olmaması
• Əks-sənayeləşmə və  xidmət iqtisadiyyatına keçid  İEÖ-də gəlir bərabərsizliyi ortaya çıxarmışdır

282. Səhiyyə ilə bağlı mülahizələrdən hansı doğrudur?

• Əhalisi cavalaşdıqca, səhiyyə, iqtisadi baxımdan İEÖ-in iqtisadiyyatlarının əsas hissəsinə çevrilmişdir
• Əhalisi cavanlaşdıqca, səhiyyə, bütün ölkələrin iqtisadiyyatlarının əsas hissəsinə çevrilmişdir
• Əhalisi yaşlandıqca, səhiyyə, bütün ölkələrin iqtisadiyyatlarının əsas hissəsinə çevrilmişdir
√ Əhalisi yaşlandıqca, səhiyyə, iqtisadi baxımdan İEÖ-in iqtisadiyyatlarının əsas hissəsinə çevrilmişdir
• Əhalisi yaşlandıqca, səhiyyə, iqtisadi baxımdan İEÖÖ-in iqtisadiyyatlarının əsas hissəsinə çevrilmişdir

283. Xidmət sektoru iqtisadiyyatın neçənci önəmli sektorudur

• 1.0
• heç biri
• 2.0
• 4.0
√ 3.0

284. Aşağdakı mülahizələrdən hansı doğrudur?

• İEÖ-də kənd təsərrüfatına tələbin gəlir elastikliyi xidmətlər və sənaye məhsulları ilə müqayisədə yüksəkdir
• Hamısı
• İEOÖ-də xidmətlərə tələbin gəlir elastikliyi kənd təsərrüfatı və sənaye məhsulları ilə müqayisədə yüksəkdir
• İEÖ-də sənayeyə tələbin gəlir elastikliyi kənd təsərrüfatı məhsulları və xidmətlərlə müqayisədə yüksəkdir
√ İEÖ-də xidmətlərə tələbin gəlir elastikliyi kənd təsərrüfatı və sənaye məhsulları ilə müqayisədə yüksəkdir

285. ABŞ-da 1950-2008-ci illər arasında hansı  sektorlarda  məşğulluğun  payı daha çox azalmışdı?

√ Dağ-mədən
• Dövlət
• Pərakəndə satış
• Tikinti
• Topdan satış

286. ABŞ-da 1950-2008-ci illər arasında hansı  sektorlarda  məşğulluğun  payı daha çox azalmışdı?

• Pərakəndə satış
• Sənaye
• Dağ-mədən
√ Kənd təsərrüfatı
• Tikinti



287. ABŞ-da 1975-2009-cu illər arasında hansı  sektorlarda  məşğulluğun  payı daha çox artmışdı?

• Topdan satış
• Daşıma və anbar
• Heç biri
• Tikinti
√ Səhiyyə

288. ABŞ-da 1975-2009-cu illər arasında hansı  sektorlarda  məşğulluğun  payı daha çox artmışdı?

• Sənaye
• Kənd təsərrüfatı
• Dağ-mədən
√ Dövlət
• Tikinti

289. Ölkələrdə xidmət sektorunda çalışan işçilərin payı ilə bağlı mülahizələrdən hansı doğrudur?

• İEOÖ-də bu göstərici İEÖ-dən daha yüksəkdir
• Heç biri
• Bütün ölkələrdə eynidir
√ İEÖ-də bu göstərici İEOÖ-dən daha yüksəkdir
• YSÖ-də bu göstərici İEÖ-dən daha yüksəkdir

290. İnternetin coğrafiyasına aiddir

• E-səhiyyə
√ hamısı
• E-ticarət
• E-biznes
• E-dövlət

291. Fiber optik şəbəkələr hansı xidmətləri təmin edir

• kosmosda olan özəl peyklər beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərini
• təcihzatçıları və istehlakçılara məlumatın ötürülməsi
• şəhərlərarası əlaqələri
√ hamısı
• qlobal maliyyənin əsas sistemlərini

292. Hazırda dünyada qlobal telekommunikasiya sənayesinin əsas baza hissələri hesab olunan texnologiyanı seçin

• telefon
• kompüter
• hamısı
• telefaks sistemləri
√ fiber optik və peyk sistemləri

293. Qlobal şəbəkələrdə güclü inkişafa səbəb olan kəşfi qeyd edin

• telefon
• heç biri
• televizor
√ internet
• teleqraf

294. Yük daşımalarında ən az effektiv olan nəqliyyat növünü seçin

• dəniz



• boru kəməri
• dəmiryolu
√ avtomobil
• hava

295. UNCTAD-ın (Ticarət və İnkişaf üzrə Birləşmiş Millətlər Konfransı) 2015-ci il yayımladığı hesabata əsasən dünya ticarətində ən çox
hansı nəqliyyat növündən istifadə olunur

• dəmiryolu
• avtomobil
• boru kəməri
√ dəniz
• hava

296. Nəqliyyat şəbəkəsinin inkişafının iqtisadiyyata təsiri ilə bağlı düzgün fikiri seçin

√ hamısı
• istehsalda ixtisaslama
• Ölkənin xarici ticarət əlaqələri artır
• ticarətdə və əməyin beynəlxalq hərəkətində inkişaf
• daxili təlabatın zamanında təmin edilməsi

297. Nəqliyyat tariflərinə təsir edən digər amilləri seçin

• Yüksək-texnologiya yerləri - əsasən hava limanına  yaxın
• Şəbəkələrin inkişafı
• Qeyri-tənzimləmə və özəlləşdirmə
√ hamısı
• Azad ticarət zonaları

298. Nəqliyyat tariflərinə təsir edən amilləri seçin

• Yük tariflərinin zonalara görə qruplaşdırılması
• Əmtəə xüsusiyyətlərinə görə fərqlənmələr
• Beynəlxalq çatdırılma rejimləri
• Hərəkət xüsusiyyətlərindəki fərqlənmələr
√ hamısı

299. Nəqliyyatın inkişafının məkan təsiri - xərc - məsafə və zaman-məsafə yaxınlaşması hansı modelə əsaslanır

• Veber modeli
• heç biri
• Maltus modeli
√ Janelle modeli
• Samuelson modeli

300. Tarixi perspektivdə nəqliyyatın inkişafının müsbət təsirlərinə aid olanı seçin

• Dəyişmə: Dəmiryolu və yollardan gəmilərə, təyyarələrə və boru  xətlərinə
• Kapitalizmin nəqliyyat texnologiyalarının inkişafını qaçılmaz  etməsi
• Nəqliyyat innovasiyaları və onların inkişaf etməkdə olan  dünyaya təsirləri
√ hamısı
• Nəqliyyatın inkişafı əmək bölgüsünü – ixtisaslaşma və ticarəti  yaradır

301. Araşdırmalara əsasən 2050-ci ildə dünya əhalisinin təxminən neçə faizinin şəhərlərdə yaşayacağı təxmin edilir

√ Təxminən 70%-i
• Təxminən 10%-i
• Təxminən 30%-i
• Təxminən 50%-i



• Təxminən 80%-i

302. Triple-Helix Modelində Dövlətin rolu nədən ibarətdir?

• Mütəxəssis yetişdirmək
• Sənayeni yeni araşdırma texnikaları ilə təmin etmək
• Qeyd olunanların hamısı
√ Akademik sfera və Sənaye üçün yeni araşdırma proqramları hazırlamaq və fondlar təqdim etmək
• Yalnız araşdırma fəaliyyəti ilə məşğul olmaq

303. Triple-Helix Modelində Sənayenin rolu nədən ibarətdir?

• Yalnız araşdırma ilə məşğul olmaq
• Universitetlərə yeni strategiyalar hazırlamaq
• Dövlət siyasətlərini müəyyən etmək
• Mütəxəssis yetişdirmək
√ Araşdırma və İnkişaf fəaliyyətlərinin fondlarını yaratmaq və tətbiqini həyata keçirmək

304. Triple-Helix Modelində Universitetlərin rolu nədən ibarətdir?

• Universitetlər yalnız sənaye və dövlətdən asılı hərəkət edirlər
• Universitetlər yalnız araşdırma fəaliyyətləri ilə məşğul olurlar
√ Universitetlər sənayeni mütəxəssislərlə, elmi araşdırmalarla və yeni texnikalarla təmin edirlər
• Universitetlər yalnız mütəxəssis transfer edirlər
• Universitetlər sənayeni maliyyələşdirirlər

305. Triple-Helix Modeli nəyi ifadə edir?

• Dövlət, Biznes əməkdaşlığını
• Dövlət, Sənaye əməkdaşlığını
√ Universitetlər, Sənaye və Dövlət əməkdaşlığını
• Dövlət-Universitet əməkdaşlığını
• Universitet, Sənaye əməkdaşlığını

306. Aşağıdakılardan hansı modern cəmiyyətlərdə şəhərləşmənin əsas faktorlarına aiddir?

• İqtisadi Faktorlar
• İnnovasiyalar
• Mədəni inkişaf
• Sosial Faktorlar
√ Qeyd olunanların hamısı

307. Qlobal mərkəz şəhərlərin əsas özəllikləri hansılardır?

• Əsas təşkilatların mərkəz binalarına sahib olmaq
• İnvestisiya kapitalını formalaşdıran və idarə edən metropoliyalar
• İnnovasiyaların yüksək tətbiqi
• İnfrastrukturun inkişafı
√ Qeyd olunanların hamısı

308. Ümumi əhali sayında şəhər əhalisinin payının yüksək olduğu ölkələr qrupunu seçin

• Türkiyə, Rusiya, Çin
• İtaliya, Nigeriya, Hindistan
• Çin, İndoneziya, Tayvan
√ ABŞ, Almaniya, İngiltərə
• Yaponiya, Cənubi Koreya, İran

309. Hazırda dünya əhalisnin təxminən neçə faizi şəhərlərdə yaşayır?



• 90%-i
• 70%-i
• 40%-i
√ 50%-i
• 20%-i

310. Hazırda dünyanın iqtisadi olaraq ən əsas mərkəz şəhərlərini seçin

• Moskva, Nyu York, Seul
• Tokyo, Pekin, Ankara
• İstanbul, London, Vaşinqton
• Roma, London, Madrid
√ London, Nyu York, Tokyo

311. Tarixən şəhərləşmənin ən böyük sürətlə getdiyi region hansıdır?

• Amerika Regionu
• Okeaniya
• Asiya Regionu
• Afrika Regionu
√ Avropa Regionu

312. Sənayeləşmədən sonra şəhərləşməni necə xarakterizə etmək olar?

√ Qeyd olunanların hamısı
• Şəhərlərin sosial quruluşunda müsbət dəyişikliklərin baş verməsi
• Yeni istehsal sahələrinin yaranması
• İnsan əməyinin zamanla texnologiya ilə əvəzlənməsi
• Yeni enerji qaynaqlarının aşkar olunması

313. Dünyada tarixən şəhərləşməyə və şəhərlərin inkişafına müsbət təsir göstərən əsas faktorlar hansılardır?

• İmperiyaların yaranması
• Sənayeləşmənin zəif səviyyədə həyata keçməsi
• Texnoloji inkişafın zəif baş verməsi
√ Sənaye inqilabları və kapitalizmin yüksəlişi
• Ölkələrin bir-birindən uzaqlaşması

314. Beynəlxalq şəhər ierarxiyasının zirvəsində olan  qlobal şəhərlərin xüsusiyyətlərini seçin

• Yaradıcı innovasiya, informasiya, moda və mədəniyyət  sektorlarının mərkəzləri
• İnvestisiya kapitalını formalaşdıran və idarə edən  metropoliyalar
• Qlobal korporasiyaların və QHT-lərin idarəetmə,  planlaşdırma və nəzarət mərkəzləri
• Reklam, marketinq, hüquq xidmətləri, mühasibat,  kompüter xidmətləri və.s ixtisaslaşmış ekspert  mərkəzləri
√ hamısı

315. Məcmu məşğulluq hansı düstur ilə hesablanılır

• Məcmu məşğulluq (T) = Əsas sektor (B) +  Tikinti sektoru (NB)
• Məcmu məşğulluq (T) = Əsas sektor (B) + Ticarət sektoru (NB)
• Məcmu məşğulluq (T) = Maliyyə sektoru (B) +  Qeyri-əsas sektor (NB)
√ Məcmu məşğulluq (T) = Əsas sektor (B) +  Qeyri-əsas sektor (NB)
• Məcmu məşğulluq (T) = Təhsil sektoru (B) +  Qeyri-əsas sektor (NB)

316. Şəhər iqtisadiyyatının ayrıldığı iki geniş seqmenti seçin

• əsas sektor
• heç biri
• maliyyə və investisiya sektoru
√ əsas və qeyri-əsas sektor



• qeyri-əsas və tikinti sektoru

317. 2015-ci ildə çay istehsalına görə dünyada lider olan ölkə

√ Çin
• Yaponiya
• Argentina
• Meksika
• Kenya

318. Kapitalizmin bir-birilə əlaqəli olan determinantını seçin

• istehsal və maliyyə
• hamısı
• torpaq və əmək
√ istehsal və istehlak
• istehsal və nəqliyyat

319. İstehlakın həcminə təsir edən göstəriciləri seçin

• mövsüm
• bayramlar, xüsusi günlər
• məhsulun keyfiyyəti
√ hamısı
• istehlakçının gəliri

320. İstehlakın müasir forması olan istehlakçılıq prosesi neçənci əsrlərdə yarandı

• sənaye inqilabı XVI əsrin sonu
• Heç biri
• sənaye inqilabı XVII əsrin sonu XVIII əsrin əvvəlləri
• sənaye inqilabı XVII əsrin sonu
√ sənaye inqilabı XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəlləri

321. İstehlakçılıq proses Qərbi Avropada neçənci illərdə inkişaf etməyə başladı

• XIX əsrin ortalarında
• XIX əsrin 1-ci yarısında
• XIX əsrin sonlarında
√ XIX əsrdə
• XIX əsrin əvvəllərində

322. Coğrafi olaraq istehlak proses olaraq necə öyrənilir

• istehsal xərcləri üzərindən
• hamısı
• maliyyə mənbələri üzərindən
• investisiya məsələləri üzərindən
√ müxtəlif məkanlar üzrəindən

323. Ekoloji iz nəyi ölçür

• təbii resursların istifadə limitini
• heç biri
• təbii resursların qorunmasını
√ bir fərdin həyat tərzinə kömək olacaq təbii resursların həcmini
• təbii resursların coğrafi yerləşməsi

324. İstehlak bir kompleks fenomen olaraq hansı ölçüləri var



• iqtisadi
• ətraf mühit
• mədəni
√ hamısı
• siyasi

325. İstehlakın coğrafiyasında 3-cü mərhələdə coğrafiyaşünaslar nələri analiz edir

• maliyyə asılılığını
• investisiya mühitini
• yerləşmə nöqtələrini
• istehsal zəncirlərini
√ istehlak zəncirlərini

326. İstehlakın coğrafiyasında 1-ci mərhələdə coğrafiyaşünaslar nələri analiz edir

• istehlak
• yerləşmə ilə istehlak
√ istehlak ilə şəxsi təcrübə
• əmək haqqı ilə istehlak
• istehlak ilə istehsal

327. Dünyada ilk böyük mağazalar şəbəkəsi (mall) hansı ölkədə yaradılıb?

• ABŞ
• Fransa
√ Kanada
• Koreya
• Türkiyə

328. Marksist nəzəriyyəsinə görə

• istehsal bütövləşməlidir
• istehlak tam baş tutmalıdır
• heç biri
• istehsalın həcmi dəyişməlidir
√ istehlak tam baş tutmayınca firma və işçilər gəlir əldə edə bilməz

329. İstehlaka neoklassik baxış nə ilə başlayır

• istehsalın maksimumlaşması ilə
• hamısı
• faydalılıq ilə
• maksimum istehlak göstəricisi ilə
√ faydalılığın maksimumlaşması ilə

330. istehlakın sosioloji anlaşılması üçün kritik determinan hansıdır

• maliyyə
• inkişaf taktikası
• menecment
√ reklam
• ictimaiətlə əlaqələr

331. İstehlak hansı determinantlara görə sinifləşir

• iş yerlərinin növlərinə görə
• hamısı
• istehsalın çeşidliliyinə görə
√ gender



• həyat səviyyəsinə görə

332. İstehlak hansı determinantlara görə sinifləşir

• istehsal ərazisi
• heç biri
• istehsal
• istehsal həcmi
√ gəlir

333. II dünya müharibəsindən sonra istehlakın genişlənməsi ən çox nə ilə əlaqədar idi

• yeni şirkətlərin yaradılması
• yeni sənaye mərkəzlərinin yaranması
• maliyyə
• istehsal
√ kredit

334. XVI və XVII ərslərdə istehlakı əvəz edən anlayış hansı idi

√ müxtəlif mallar (qida və geyim)
• kənd təsərrüfatı sektoru
• idman sənayesi
• qida sənayesi
• xidmət sənayesi

335. İstehlaka təsir edən amillərdən düzgün olanı seçin

• minimum əmək haqqı
• satış bazarlarının sayı
• əhalinin sayı
√ alıcılılıq qabiliyyəti
• istehsal gücü

336. Müasir dünyada istehlak anlayışı

• gəlir əldə etmək üçün baş tutan iqtisadi fəaliyyət
• mal və xidmətlərin istehsalında müasir texnologiyalardan istifadə
• hamısı
• istehsal prosesində mal və xidmətlərin satışı üçün keyfiyyət amili
√ fərdi və kollektiv tələb və istəklər üçün mal və xidmətlərin istifadəsi

337. İstehlak bir proses olaraq...

• sosial
• heç biri
• iqtisadi
√ sosial-iqtisadi
• mədəni

338. Yerləşmə qərarlarını çətinləşdirən bölmələri seçin

• istehsal profilinə görə müxtəlif yerləşmə vacibliyi
• kritik məsələlər
• optimal yerləşmə xərcləri
√ hamısı
• nəqliyyat xərcləri

339. Aşağıdakılardan hansı ÜMM-a daxil etmək mümkündür?



• İstifadə olunmuş evin satışı
√ Istifadə olunmuş dərsliyin satışı
• Ev tikintisində istifadə olunmuş daşın satışı
• hamısı
• Istifadə olunmuş dərsliyin satışı

340. Ölkənin ümum milli məhsulu (ÜMM) nədir?

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

341.
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

342.
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

343.
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)

344. 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

345. 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

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



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

347. 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

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

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

349. Rikardo modelinə əsasən hansı ölkə müqayisəli üstünlüyə sahib olur

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

350. 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

351. 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
√ Hər iki məhsul növü üzrə məhsuldarlığın və hər iki ölkədə istehlakçıların rifahının yüksəlməsini
• hamısı
• heç biri
• Hər iki ölkə üzrə istehlakçı rifahının yüksəlməsini, lakin hər iki məhsul növü üzrə məhsuldarlığın aşağı enməsini

352. 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

353. 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

354. 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

355. 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

356. 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

357. Rikardo modeli nəyi ifadə edir

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

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

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

359. Rikardo modelində istehsalın hansı faktoru tək faktor olaraq göstərilir

• Kapital
√ Əmək
• Heç biri
• Hamısı
• Torpaq

360. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi ilə bağlı ilkin fikirlər kiminlə bağlıdı

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



• Pol Samuelson

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

• Hər iki ölkə ticarətin üstün şərtlərinə malik olduqda
√ Hər iki ölkə özünün müqayisəli üstün olduğu məhsulu istehsal etdiyi zaman
• 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

362. İxrac subsidiyalarının tətbiq olunmasının əsas məqsədi nədir?

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

363. 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

364. 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

365. 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

366. 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

367. 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



368. 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

369. 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

370. 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

371. 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

372. Tariflər və kvotalar arasındakı ən önəmli fərq hansıdır?

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

373. Ticarət siyasəti alətləri neçə hissəyə ayrılır?

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

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

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

375. 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

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

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

377. 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

378. 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

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

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

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

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

381. 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

382. 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

383. 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

384. Avronun dünyada əsas rəqibi hansı valyuta hesab olunur?

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

385. Maastrixt Kriteriyalarına uyğun gələni seçin?

• Dövlət büdcəsindəki kəsr ÜDM-in 5%-ni keçməməsi
√ Dövlət büdcəsindəki kəsr ÜDM-in 3%-ni keçməməsi
• Dövlət büdcəsindəki kəsr ÜDM-in 10%-ni keçməməsi
• Dövlət büdcəsindəki kəsr ÜDM-in 15%-ni keçməməsi
• Dövlət büdcəsindəki kəsr ÜDM-in 7%-ni keçməməsi

386. Maastrixt Saazişinin Avropa Birliyi üçün önəmi nədən ibarətdir?

• Avropanın istehsalınin gücləndirilməsi üçün mühim qərarlar qəbul olundu
√ Bu saazişə əsasən Avropada Valyuta Birliyi quruldu
• Bütün cavablar doğrudur
• Heç biri
• Miqrasiya probleminin həlli üçün qərarlar qəbul olundu

387. Avropa Birliyində Valyuta Məzənnəsi Mexanizminin əsas özəlliklərindən biri nə idi?

• Üzv ölkələr xeyli çətinliklərlə üzləşirdilər
• Bütün cavablar doğrudur
• Doğru cavab yoxdur
• Sistemə qoşulmaq istəyən hər üzv ölkənin milli valyutazı sabit bir məzənnə ilə Avropa Valyuta Vahidinə qoşula bilmirdi
√ Sistemə qoşulmaq istəyən hər üzv ölkənin milli valyutazı sabit bir məzənnə ilə Avropa Valyuta Vahidinə qoşula bilirdi

388. Avropa Valyuta Sisteminin yaradılması Avropa Birliyində hansı birliyin yaradılması üçün mühim idi?

• Ortaq Gömrük Birliyi
√ Ortaq Valyuta Birliyi
• Ortaq Miqrasiya Siyasəti
• Doğru cavab yoxdur
• Ortaq Ticarət Birliyi

389. Avropa Valyuta Sistemi nə zaman qurulmuşdur?

• 1985-ci ilin yanvar ayında
√ 1979-cu ilin mart ayında
• 1990-cı ilin mart ayında
• 1999-cu ilin yanvar ayında
• 1980-ci ilin May ayında

390. 1957-ci il Roma Saazişinə əsasən  nə yaradıldı?



• Ticarət Birliyi
√ Gömrük Birliyi
• Ortaq Miqrasiya Siyasəti
• Doğru cavab yoxdur
• Valyuta Birliyi

391. Avropa Birliyində ortaq valyuta Avroya keçid hansı saazişə əsasən həyata keçirildi?

• Roma Saazişi
√ Maastrixt Saazişi
• London Saazişi
• Amsterdam Saazişi
• Paris Saazişi

392. Bretton-Vuds sisteminin yaradılma prinsipi nə idi?

• ABŞın ticarət dövriyyəsini artırmaq
√ Dünya iqtisadiyyatını II dünya müharibəsindən sonra yeni səviyyəyə çıxarmaq
• Avronun dünya iqtisadiyyatındakı rolunu yüksəltmək
• Heç biri
• Avropanın ticarət dövriyyəsini artırmaq

393. Bretton-Vuds sistemi ilə hansı pul vahidi (valyuta) beynəlxalq hesablaşmalar və ehtiyatların saxlanması vasitəsinə çevirmişdir?

• Kanada dolları
√ ABŞ dolları
• Funt Sterlinq
• Yuan
• Avro

394. Bretton Vuds Valyuta Sistemi nədir?

• Qarşılıqlı ticarət əməkdaşlığıdır
√ Beynəlxalq qarşılıqlı hesablama və valyuta münasibətləri sistemidir
• Beynəlxalq Gömrük Sistemidir
• Doğru cavab yoxdur
• Beynəlxalq Ticarət Sistemidir

395. Bretton Vuds Valyuta Sistemi hansı illərdə aktiv olmuşdur?

• 1945-1970-ci illərdə
√ 1944-1976-cı illərdə
• 1950-2000-ci illərdə
• 1980-1995-ci illərdə
• 1965-1991-ci illərdə

396. Beynəlxalq Maliyyə Sistemində II dünya müharibəsindən sonra tətbiq edilən sistem hansıdır?

• Avropada avronun ortaq valyuta kimi qəbul olunması
√ Bretton Vuds Sistemi
• Hamısı
• Doğru cavab yoxdur
• Dünya Ticarət Təşkilatı

397. Bretton Vuds Valyuta Sisteminə hansı məzənnə siyasəti uyğundur?

• Tənzimlənən-üzən valyuta məzənnəsi
√ Tənzimlənən valyuta məzənnəsi
• Qeyri stabil məzənnə
• Doğru cavab yoxdur



• Üzən məzənnə

398. Fiskal siyasətə aiddir:

• Mərkəzi Bank tərəfindən pul aktivlərinin təklifi stimullaşdırılır
√ Dövlət vergilərin və dövlət ödəmələrini tənzimləyir
• Milli valyuta devalvasiya edilir
• Məzənnə rejimi təyin olunur
• Faiz dərəcələri yüksəldilir

399. Monetar siyasətə aiddir:

• Dövlət vergilərin və dövlət ödəmələrini tənzimləyir
• Təhsilə investisiyalar artırılır
• Ticarət əlaqələri genişləndirilir
√ Mərkəzi Bank tərəfindən pul aktivlərinin təklifi stimullaşdırılır
• İşsizlik aradan qaldırılır

400. Real məzənnədəki yüksəliş baş verdiyi zaman, onun yerli məhsulların məcmu tələbinə təsiri necə olur?

• Yerli məhsulların məcmu tələbi aşağı düşür
√ Yerli məhsulların məcmu tələbi yüksəlir
• Dəyişiklik baş vermir
• Doğru cavab yoxdur
• Sabit qalır

401. Real məzənnədəki yüksəliş baş verdiyi zaman, onun cari əməliyyatlar hesabına təsiri necə olur?

• hamısı
• Cari əməliyyatlar hesabı sabit qalır
√ Cari əməliyyatlar hesabını da yüksəldir
• Dəyişiklik baş vermir
• Cari əməliyyatlar hesabı aşağı düşür

402. Cari əməliyyatlar balansı necə hesablanmasını düstürla ifadə edin

• CA ≈ EX + IM
√ CA ≈ EX – IM
• CA ≈ EX / IM
• Doğru cavab yoxdur
• CA ≈ EX x IM

403. Cari əməliyyatlar balansı necə hesablanır?

• İxracın ümumi dəyərinin idxal ilə cəmi
√ İxracın ümumi dəyərinin idxaldan olan fərqi
• İxracın ümumi dəyərinin idxala olan fnisbəti
• Doğru cavab yoxdur
• İxracın ümumi dəyərinin idxal ilə hasili

404. ABŞ-da Federal Rezerv Sistemi birbaşa olmayan yollarla daha hansı fəaliyyətləri həyata keçirə bilir?

• İşsizlərin sayını müəyyən edə bilir
√ Depozitlərin miqdarına, debit kart hesablarına və monetar aktivlərə təsir göstərə bilir
• Tarifləri təyin edə bilir
• Heç biri
• Ticarətdə kvotaları artıra bilir

405. ABŞ-da Federal Rezerv Sistemin rolu nədir?



• İşsizliyi aradan qaldırmaq
√ Birbaşa olaraq dövriyyədə olan pulun həcmini tənzimləmək
• Büdcə layihəsini hazırlamaq
• Doğru cavab yoxdur
• Ölkənin ticarət siyasətini müəyyən etmək

406. ABŞ-da mərkəzi bank funksiyasını hansı qurum yerinə yetirir?

• Əmək Statistikası Bürosu
√ Federal Rezerv Sistemi
• Pentaqon
• Doğru cavab yoxdur
• Ağ Ev

407. Mərkəzi Bankların iqtisadiyyatdakı əsas rollarından biridir:

• Ticarətin həcmini tənzimləmək
√ Dövriyyədə olan pulun həcmini, yəni ki, pul təklifini tənzimləmək
• Kvotaları təyin etmək
• Ticarət siyasətini müəyyən etmək
• Tarifləri müəyyən etmək

408. Pul nədir? Ümumi tərifi verin.

• İstehsal olunan mal və xidmətlərin baza ilindəki qiymətlərlə dəyərləndirilməsidir
√ Pul gündəlik həyatda mal və xidmətlərin müqabilində ödənilən aktivlərdir
• Yalnız mallara ödənilən aktivlərdir
• Heç biri
• Yalnız xidmətlərə ödənilən aktivlərdir

409. Bir şirkətinin məhsulunun mövcud olduğu bazarın qiymətlərindən aşağı qiymətə satması necə adlanır?

• Kvota
√ Dempinq
• Spesifik tariflər
• hamısı
• Tarif

410. Milli valyutanın xarici valyutalara qarşı dəyər itirməsi nə adlanır

• Revalvasiya
√ Devalvasiya
• Denominasiya
• Heç biri
• Ekspansiya

411. Beynəlxalq Ticarətdə ən çox istifadə olunan valyuta hansıdır

• Avro
√ ABŞ dolları
• Rus rublu
• İngilis funt sterlinqi
• Yapon yeni

412. Avro hansı tarixdən bu yana Avropa Birliyinin tam mənada vahid valyutası olaraq dövriyyədədir

• 2000-ci ildən
√ 2002-ci ildən
• 2005-ci ildən
• 2006-cı ildən



• 2004-cü ildən

413. Əmtəələrin qiymətlərinin artması ilə müşayiət olunan pulun dəyərdən düşməsi necə adlanır?

• Devalvasiya
• Heç biri
• Deflyasiya
√ İnflyasiya
• Revalasiya

414. Milli valyutanın xarici valyutalara qarşı dəyər qazanması nə adlanır

• Devalvasiya
• Heç biri
√ Revalvasiya
• Ekspansiya
• Denominasiya

415. Dünya Bankı aşağıdakı növ kreditləri təqdim edir:

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

416. Makroiqtisadi analiz əsasən 4 aspektdən iqtisadiyyatı təhlil edir. Bunlar hansılardır:

• Yığım
• Ticarət disbalansı
• Pul və qiymət səviyyəsi
√ Qeyd olunanların hamısı
• İşsizlik

417. ÜDM deflyatoru necə hesablanır

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

418. Real ÜDM nədir?

• Bir il ərzində istehsal olunan məhsullardır
• Doğru cavab yoxdur
• Bir il ərzində istehsal olunan xidmətlərdir
√ İstehsal olunan mal və xidmətlərin baza ilindəki qiymətlərlə dəyərləndirilməsidir
• İstehsal olunan mal və xidmətlərin cari qiymətlərdə ümumi qiymətləndirilməsidir

419. Nominal ÜDM nədir?

• İstehsal olunan mal və xidmətlərin baza ilindəki qiymətlərlə dəyərləndirilməsidir
• Heç biri
• Bir il ərzində istehsal olunan məhsullardır
√ İstehsal olunan mal və xidmətlərin cari qiymətlərdə ümumi qiymətləndirilməsidir
• Bir il ərzində istehsal olunan xidmətlərdir

420. Ümumi Milli Məhsul (ÜMM) nədir?



• Müəyyən dövr ərzində ölkənin sərhədləri daxilində istehsal olunmuş mal və xidmətlərin məcmusudur
• Heç biri
• Müəyyən dövr ərzində ölkənin sərhədlərindən kənarda istehsal olunmuş yalnız xidmətlərinin məcmusudur
√ Müəyyən dövr ərzində ölkənin sərhədləri daxilində və sərhədlərindən kənarda istehsal olunmuş mal və xidmətlərin məcmusudur
• Müəyyən dövr ərzində ölkənin yalnız sərhədlərindən kənarda istehsal olunmuş məhsulların məcmusudur

421. Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) nədir?

• Müəyyən dövr ərzində ölkənin sərhədlərindən kənarda istehsal olunmuş yalnız xidmətlərinin məcmusudur
• Heç biri
• Müəyyən dövr ərzində ölkənin yalnız sərhədlərindən kənarda istehsal olunmuş məhsulların məcmusudur
• Müəyyən dövr ərzində ölkənin daxilində və sərhədlərindən kənarda istehsal olunmuş məhsulların məcmusudur
√ Müəyyən dövr ərzində ölkənin sərhədləri daxilində istehsal olunmuş mal və xidmətlərin məcmusudur

422. Tariflə ticarət kvotaları arasındakı əsas fərq nədir

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

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

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

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

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

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

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

426. Dünya Ticarət Təşkilatının ən güclü tərəfi hansıdır?

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

427. 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
• İqtisadi birlik
• Ortaq bazar



√ Sərbəst ticarət bölgəsi
• Sərbəst bazar

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

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

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

• Avtonom
• Razılaşdırılmış vergi
• Spesifik
• ƏDV
√ Advalor

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

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

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

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

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

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

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

• Advalor verginin tətbiqi
• Spesifik rüsumun tətbiqi
• Kvotaların tətbiqi
• Proteksionist siyasət
√ Sərbəst ticarətin olması

434. Ticarət nəzəriyyələri ətrafında fikirlərə aid olanı seçin

• Ənənəvi nəzəriyyələr məhdudlaşdırıcı fərziyyələrə əsaslanır
• Bir əmtəədən asılı olan ölkələrdə ticarət balansının pisləşməsi və dəyişən bazar konyukturasında çeviklik çatışmazlığı problemi
• Ticarətdə güc: ədalətsiz mübadilə problemləri (qiymətləri kim müəyyən edir?)
√ hamısı



• Yeni Ticarət Nəzəriyyəsi (Kruqman): artan faydalar prinsipinə əsaslanır

435. Beynəlxalq maliyyə və kapital bazarlarına aid olanı seçin

• İctimai və korporativ kapital bazarları; birbaşa investisiyalar bazarı
• Banklar, valyuta və kapital bazarları beynəlxalq ticarətlə birbaşa bağlı olan onun həyata keçməsində önəmli rol oynayan institutlar
• Regional kapital bazarları: onşor və ofşor ərazilərdə avrobazarlar
√ hamısı
• Banklar; kommersiya bankları, investisiya bankları

436. Regional iqtisadi inteqrasiya formalarını seçin

√ hamısı
• iqtisadi ittifaq
• azad ticarət zonası
• gömrük ittifaqları
• ümumi bazar

437. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) ilə bağlı fikirləri seçin

• Ətraf-mühitin qorunması ilə bağlı standartların çatışmazlığı
• Qərarların üzv ölkələr tərəfindən həyata keçirilməsi üçün sanksiya üsulundan yararlanmaq
• 1986-1994-cü illərdə Uruqvay raundunun nəticəsi olaraq Ümumdünya Ticarət Təşkilatı yarandı
√ hamısı
• Ticarət konfliktlərinin həllində üçüncü tərəf kimi arbitraj funksiyası

438. Valyuta məzənnələrinə təsir göstərən əsas amilləri seçin

• Faiz dərəcələrinin səviyyəsindəki fərqlilik
• Valyuta spekulyasiyalarının təsiri
• Daxili tələbdəki dəyişiklik
• Nisbi inflyasiya səviyyəsi
√ hamısı

439. Spesifik tariflər nədir?

• İdxala kəmiyyət məhdudiyyətləri
• Bəzi məhsullara verilən tarif güzəştləri
√ İdxal olunmuş hər vahid məhsula görə alınan müəyyən məbləğdə vergi
• İdxal olunmuş məhsulun dəyərinin faizi ilə hesablanan vergi
• İxrac üçün verilən dəstək

440. Hekşer-Olin modelinə görə müqayisəli üstünlüyü mənbəyi nədir?

• Texnologiya
• Reklam
• Coğrafi mövqe
• İnnovasiya
√ Resurslar

441. A ölkəsində paltar istehsalına 10 vahid əmək, təkər istehsalına 20 vahid əmək tələb olunur. B ölkəsində paltar istehsalına 60 vahid əmək,
təkər istehsalına 30 vahid əmək tələb olunur. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

• A ölkəsinin təkər istehsalında müqayisəli üstünlüyü var
• Doğru cavab yoxdur
• Heç bir ölkənin müqayisəli üstünlüyü yoxdur
• B ölkəsinin paltar istehsalında müqayisəli üstünlüyü var
√ A ölkəsinin paltar istehsalında müqayisəli üstünlüyü var

442. 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

443. Əmək resursu ilə bol olan ölkə ticarətə qoşulduqda o ölkədə aşağıdakılardan hansı baş verər?

• əmək haqqı və rentalar yüksələr
• heç biri
• əmək haqqılar azalar, rentalar yüksələr
√ əmək haqqılar yüksələr, rentalar azalar
• əmək haqqı və rentalar azalar

444. Leontyev paradoksuna aiddir?

• ABŞ ixracının və idxalının digər ölkələrlə müqayisədə daha çox əmək tutumlu olduğunu təqdim etmişdir
• Heç biri
• ABŞ ixracının idxalına nəzərən daha çox kapital tutumlu olduğunu təqdim etmişdir
• ABŞ ixracının və idxalının daha çox kapital tutumlu olduğunu təqdim etmişdir
√ ABŞ ixracının idxalına nəzərən daha çox əmək tutumlu olduğunu təqdim etmişdir

445. Leontyev paradoksuna hansı aiddir?

• Rikardo nəzəriyyəsinin nəticələrindəki ziddiyyəti təqdim etmişdir
• Heç biri
• Rikardo modelinin keçərliliyini empirik təhlillə sübut etmişdir
• Hekşer-Olin modelinin nəticələrini dəstəkləmişdir
√ Hekşer-Olin modelinin nəticlərinin keçərli olmadığını təqdim etmişdir

446. Tədiyyə balansı böhranı nədir?

√ Valyuta məzənnəsi gözləntisinin dəyişməsi ilə xarici ehtiyatların səviyyəsində kəskin dəyişmə
• İxrac həcmi ilə bağlı gözləntilərin dəyişməsi ilə xarici ehtiyatların həcmində kəskin dəyişmə
• İdxal həcmi ilə bağlı gözləntilərin dəyişməsi faiz dərəcələrində kəskin dəyişmə
• Heç biri
• İxrac həcmi ilə bağlı gözləntilərin dəyişməsi ilə faiz dərəcələrində kəskin dəyişmə

447. Kapital uçuşuna aiddir:

• Ehtiyatların azalması
• Heç biri
• Dolayı yolla devalvasiyaya təsir göstərir
√ Hamısı
• Devalvasiya gözləntisinin təsiri ilə meydana çıxır

448. J-əyrisi nəyi göstərir?

• Valyutanın dəyərsizləşməsinin faizlər üzərindəki təsirlərini
• Valyutanın dəyərsizləşməsinin dövlət xərcləmələir üzərindəki təsirlərini
• Hamısını
• Valyutanın dəyərsizləşməsinin inflyasiya səviyyəsinə təsirlərini
√ Valyutanın dəyərsizləşməsinin cari hesab üzərindəki təsirlərini

449. Şəkər məhsuluna tariflərin endirilməsindən kimlər bəhrələnə bilər?

• Yerli şəkər istehsalçıları
• Heç biri
• Hamısı



√ Yerli şəkər istehlakçıları
• Yerli şəkər sektorunda çalışan işçilər

450. Məhsulların qiyməti dəyişmirsə, dolların funta nəzərən dəyərinin yüksəlməsi nəyə səbəb olar?

• Britaniya sviterlərinin amerikan cinslərinə nisbətən daha baha olmasına
• Heç biri
• Amerikan cinslərini britaniya sviterlərinə nisbətən baha olmasına
√ Britaniya sviterlərinin amerikan cinslərinə nisbətən daha ucuz olmasına
• Sviter və cinslərin nisbi qiymətlərini dəyişdirməyəcək

451. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

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

452. Ölkə valyutasının dəyərinin yüksəlməsinə aiddir:

• İxracının nisbi qiymətini aşağı salar, idxalının nisbi qiymətini artırar
• İxracının və idxalının nisbi qiymətini aşağı salar
√ İxracının nisbi qiymətini artırar, idxalının nisbi qiymətini aşağı salar
• İxracının və idxalının nisbi qiymətini artırar
• Heç biri

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

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

455. Aşağıdakı bərabərlikdən hansı daha doğrudur?  CA (cari hesab), EX (ixrac), İM (idxal)

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

456. ABŞ-a aid etmək olar:

• Cari hesabda profsitin olmasını
• Heç biri
• Cari hesabda profsitin yoxsa defisitin olmasını müəyyən etmək çətindir
√ Cari hesabda defisitin olmasını
• Cari hesabın balanslı olmasını



457. ÜDM nəyi ölçür?

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

458. Aşağıdakılardan hansı ÜMM-a daxil etmək mümkündür?

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

459. Ölkənin ümum milli məhsulu (ÜMM) nədir?

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

460. Digər ölkələr və ölkə qrupları üzrə ticarət əlaqələrinə aid olanı seçin

• Avstraliya-Zəif məskunlaşma,zəngin təbii resurslar,müstəmləkə keçmişlə xarakterikdir
• Rusiya-Oliqarxların çoxalması,qlobal konteksdə durğun iqtisadiyyat,ölkənin gələcək vəiyyəti ilə bağlı qeyri-müəyyənlik
• CAR-Xammal ixracı və emal sənayesi məhsullarından və xidmət ticarətinə qədər çeşidlənmiş iqtisadiyyata malikdir
√ hamısı
• Hindistan-böyük iqtisadiyyatlar içində özünəməxsus,spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilir

461. Digər ölkələr və ölkə qrupları üzrə ticarət əlaqələrinə aid olanı seçin

• Şərqi Asiya ölkələri 2-ci dünya müharibəsindən sonrakı illərdə Yaponiyanın əsas xammal təchizatçıları kimi çıxış edirlər
• Asiya pələngləri”-Tayvan,Sinqapur,Honkonq,Cənubi Koreya 1970-ci illərdən 1990-cı illərin sonuna kimi bir baxış

• Asiyanın zəif inkişaf etmiş ölkələri (əsasən keçmiş SSRİ ölkələri) beynəlxalq rəqabətə davam gətirmək üçün güclü istehsalçı
mühiti(investisiya mühiti) formalaşdırmalıdırlar

• Son dövrlərdə emal sənayesi məhsullarının əsas ixracatçısı kimi çıxış edən Çin,Vyetnam,İndoneziya,Hindistan və s.   Cənub-Şərqi
Asiya olkələri

√ hamısı

462. Digər ölkələr və ölkə qrupları üzrə ticarət əlaqələrinə aid olanı seçin

• Kanada – ABŞ ilə  “cazibə modeli”nə uyğun olaraq  ən önəmli ticarət tərəfdaşıdır,xüsusilə,xidmət ticarətində sürətli artım tempi
müşahidə olunur

• Meksika – ABŞ-nın ən böyük ticarət tərəfdaşlarındandır,xüsusilə,neft,emal sənayesi ve turizm sektorunda
• Latın Amerikası ölkələri əsas xammal ixracatçıları kimi çıxış edirlər,xüsusilə,AB dövlətlərinin “idxal əvəzlənmə” strategiyasında
√ hamısı

• AB-bir birilə sıx ticrət əlaqələrinə malik olan dövlətlər ABŞ-da ştatlararası ticrət əlaqələrini xatırladır.Lakin bəzi dövlətlər müəyyən
məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşmışlar

463. 1970-1990-cı illəri əhatə edən dövrdə Asiya pələnglərini seçin

• Tayvan
• Cənubi Koreya
• Honkonq
√ hamısı
• Sinqapur



464. Hansılar BVF-nin maliyyə yardımı edilməsi üçün irəli sürdüyü şərtlərdən qeyd oluna bilməz?

• Fiskal siyasətin sərtləşdirilməsi, büdcə kəsrinin azaldılması
√ Dövlətin iqtisadi müdaxiləsinin genişləndirilməsi
• Özəlləşdirilmənin həyata keçirilməsi
• Sosial müavinətlərin, dövlət sektoru işçilərinin sayının, əmək haqqılarının azaldılması
• Ticarətin liberallaşdırılması

465. 1997-ci ildə Asiya maliyyə krizisinin daha da dərinləşməsinə səbəb olan amil kimi nə qeyd olunur?

• Ticarət balansının profsiti
√ Yüksək miqyaslı kapital uçuşu
• Maliyyə bazarlarında simmetrik informasiya mühiti
• hamısı
• İnkişaf etmiş ölkələrdən daxil olan kapital transferi

466. 2001-ci ildə xarici borc səbəbindən böhranın yaşandığı ölkə hansıdır?

• Böyük Britaniya
√ Argentina
• Malayziya
• hamısı
• Tailand

467. BVF-nin yaradılmasında məqsəd nə idi?

• Səhm bazarlarında və maliyyə bazarlarında texniki problemləri aradan qaldırmaq
√ Ölkələrin tədiyyə balansındakı problemləri aradan qaldırmaq üçün qısa müddətli borclar ayırmaq
• İnkişaf etməkdə olan ölkələrə dollarla ifadə olunmuş istiqrazların satılması
• Heç biri
• 2-ci dünya müharibəsindən sonra ölkələrin rekonstruksiyası üçün uzunmüddətli borclar ayırmaq

468. OPEK quruluşu etibarilə nə cür təşkilatdır?

• Gömrük İttifaqı
√ Kartel
• Monopoliya
• İnteqrasiya birliyi
• Azad ticarət zonası

469. Gəlir bərabərsizliyini ölçmək üçün hansından istifadə olunur?

• Filips əyrisi
√ Lorens əyrisi
• Sen əyrisi
• Heç biri
• İstehsal imkanları əyrisi

470. Rostounun qeyd etdiyi artım mərhələlərini keçmək üçün zəruri şərt nə idi?

• Sosialist iqtisadiyyatı
√ Kapitalist iqtisadiyyatı
• Proteksionist iqtisadiyyat
• Heç biri
• Kommunist iqtisadiyyatı

471. Bunlardan hansını yüksək gəlirli ölkə saymaq olmaz?

• Sinqapur
√ Meksika



• Kanada
• Avstraliya
• ABŞ

472. Aşağıdakılardan hansı inkişaf etməkdə olan ölkələrin xarakterisitkaları kimi göstərilə bilər?

• Yüksək əhali artımı səviyyəsi
√ Hamısı
• Aqrar istehsalın ənənəvi üsullarının tətbiqi
• Heç biri
• Yoxsul səviyyəsi yaşayan insanların sayının çoxluğu

473. Dünyanın iqtisadi cəhətdən ən kasıb bölgəsi haradır?

• Yaxın Şərq
√ Sub-Saxara Afrikası
• Latın Amerikası
• Mərkəzi Asiya
• Cənub Şərqi Asiya

474. Avropanın hansı bölgəsi digərlərinə nisbətən daha yüksək inkişaf göstəricilərinə malikdir?

• Şimal Şərq
√ Şimal Qərb
• Cənub Şərq
• Bütün bölgələr eyni inkişaf səviyyəsinə malikdir
• Cənub Qərb

475. “Kapital uçuşu” nədir?

• Maliyyə resurslarının dəbdəbəyə xərclənməsi
√ Maliyyə resurslarının xarici ölkələrə çıxarılması
• Maliyyə resurslarının banklarda yox, evlərdə yaxlanılması
• heç biri
• Maliyyə resurslarının fabrik və infrastruktura yatırılması

476. Ölkənin yığım səviyyəsi necə müəyyən olunur?

• Fərdlərin yığımının ÜDM-ə olan nisbəti
√ Fərdlərin, şirkətlərin və dövlətinin yığımının cəminin ÜDM-ə olan nisbəti
• Dövlətin yığımının ÜDM-ə olan nisbəti
• heç biri
• Şirkətlərin yığımının ÜDM-ə olan nisbəti

477. Aşağıdakılardan biri ixrac təşviqi siyasətinin aləti hesab oluna bilməz

• İxrac rüsumlarının aradan qaldırılması
√ İstehsal sahələrini milliləşdirmə
• Vergi tətilləri
• İnfrastruktur, fabriklər və anbarlardan güzəştli şərtlərlə istifadə şəraitinin yaradılması
• Kapitalın və gəlirlərin azad hərəkətinə şərait yaradılması

478.

Aşağıdakılardan hansılar asılılıq nəzəriyyəsinin periferiya ölkələrinə inkişaf üçün təklif etdiyi addımlar hesab oluna bilər?

1) İxracın təşviqi siyasəti
2) İdxal əvəzləyici siyasət
3) Neoliberal iqtisadi siyasət
4) Proteksionist iqtisadi siyasət
5) Transmilli korporasiyaların geniş fəaliyyətinin təmin edilməsi

• 1, 2



√ 2, 4
• 4, 5
• 3, 5
• 1, 3

479.

Aşağıdakılardan hansılar modernləşmə nəzəriyyəsinin təklif etdiyi addımlar hesab oluna bilər?
1) İxracın təşviqi siyasəti
2) İdxal əvəzləyici siyasət
3) Azad bazar münasibətlərinin təmin edilməsi
4) Proteksionist iqtisadi siyasətin tətbiqi
5) Xarici kapitalın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması

• 2,3
√ 1,3
• 2.5
• 1.5
• 4.5

480. Aşağıdakılardan hansı modernləşmə nəzəriyyəsinə olan tənqidlərdən biri kimi götürlə bilməz?

• İqtisadi uğursuzluğun səbəblərini yalnızca daxili amillərlə izah edirdi, xarici amilləri nəzərə almırdı
√ Iqtisadi uğursuzluğu və inkişafdan qalmanın səbəblərini bütövlükdə xarici amillərdə görürdü, daxili amilləri nəzərə almırdı
• İnkişaf etməmiş ölkələrə Qərb ölkələrinin keçdiyi tarixi prosesləri təkrarlamağı təklif edir ki, bu da xeyli sadə yanaşmadır
• Müstəmləkəçilik tarixinin təsirlərini nəzərə almır
• Kapitalist münasibətlərin üstünlüklərini qeyd edərkən, zərərlərini qeyd etmir

481. Modernləşmə nəzəriyyəsinə aid fikri seçin:

• Zəif inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi uğursuzluqlarının səbəbi onların istismar olunmasıdır
√ Zəif inkişaf etmiş ölkələrin uğursuzluqlarının səbəbi irrasional ənənələrdədir
• Kapitalist istehsal formasiyasını inkişafın qarşısındakı əngəl hesab edirdi
• Heç biri
• Zəif inkişaf etmiş ölkələr iqtisadi uğurlar üçün proteksionist siyasət tətbiq etməlidirlər

482. Vallerştaynın Dünya sistemləri nəzəriyyəsində yarım-periferiya ölkələrinə aid etmək olar:

• Pakistan
√ Sinqapur
• Tacikistan
• Heç biri
• Haiti

483. Portuqaliya, Böyük Britaniya, Haiti- Bu ölkələrin Valerştaynın Dünya-sistemi nəzəriyyəsindəki  uyğun qruplarını düzgün ardıcıllıqla
göstərin

• Yarım Periferiya, Periferiya, Özək
• Heç biri
• Özək, Periferiya, Yarım-periferiya
√ Yarım-periferiya, Özək, Periferiya
• Periferiya, Özək, Yarım-periferiya

484. Asılılıq nəzəriyyəsi bir qrup ölkələrin iqtisadi olaraq geridə qalmasını nə ilə izah edir

• Heç biri
• Həmin ölkələrin idarə etmə sahəsindəki qeyri-səmərəlilik ilə
• Həmin ölkələrin innovasiyaların tətbiqinə açıq olmamaları ilə
√ Həmin ölkələrin müstəmləkə keçmişi ilə
• Həmin ölkələrin resurs çatışmazlıqları ilə

485. Fikirlərdən biri asılılıq konsepsiyasına aid deyil:



• İnkişaf etmiş ölkələrin inkişafı digər ölkələrin inkişafdan qalmasını şərtləndirmişdir
• Bütün cavablar doğrudur
• Qərbi Avropa və Şimali Amerikanın inkişaf etmiş ölkələri müstəmləkə bölgələrini istismar edərək iqtisadi irəliləyişə nail olmuşar
√ İnkişaf etməmiş ölkələr Qərbi Avropa ölkələrinin təcrübəsini tətbiq etmək inkişaf edə bilərlər

• İnkişafdan qalmış ölkələr daxili istehsalı artırmaq üçün transmilli korporasiyaları ölkələrindən çıxarmalı, idxal əvəzləyici siyasət tətbiq
etməlidir.

486. Hansı üçüncü dünya ölkələrinin xarakteristikası kimi göstərilə bilməz?

√ ixracın dəyərinin idxalın dəyərindən yüksək olması
• kapitalın və investisiyanın çatışmazlığı
• “Kapital uçuşu”
• Bütün cavablar doğrudur
• aşağı əmək məhsuldarlığı

487. Hansı Yeni Sənaye Ölkələrindən biri deyil:

• Tailand
• Malayziya
√ Myanma
• Sinqapur
• Tayvan

488. Uşaq ölümü səviyyəsinin daha yüksək olduğu ölkəni seçin.

• Yaponiya
• Cənubi Koreya
√ Myanma
• Avstraliya
• Kanada

489. Savadılılıq səviyyəsi meyarı neçə ölçülür?

• Ölkədəki universitetlərin sayına görə
• Ölkə üzrə ali təhsilli əhali faizi
√ Ölkə üzrə oxuyub yazmaq bilən əhali faizi
• Ölkə üzrə alimlik dərəcəsi olanların faizi
• heç biri

490. Urbanizasiya səviyyəsinin daha aşağı olduğu ölkələr qrupunu seçin

• Braziliya, Argentina
• Yaponiya, Cənubi Koreya
• Qazaxstan, Azərbaycan
• İran, Səudiyyə Ərəbistanı
√ Hindistan, Pakistan

491. Beynəlxalq Valyuta Fonduna aiddir:

• Maliyyə yardımları ayırır
√ Hamısı
• Borclanan ölkələrdən iqtisadi islahatlar tələb edir
• heç biri
• Neoliberal şərtlər irəli sürür

492. Aşağıdakı ölkə qruplarında hansında statistik olaraq 1000 nəfərə düşən həkim sayı 1-dən azdır?

• heç biri
• Cin, Monqolustan
√ Yəmən, Madaqaskar



• Braziliya, Argentina
• CAR, BƏƏ

493. Qadınların savadlılıq səviyyəsinin 95 faizdən yüksək olduğu ölkələ qrupunu seçin

√ Rusiya, Yaponiya
• Liviya, Əlcəzair
• Argentina, Hindistan
• Yəmən, Oman
• İordaniya, Efiopiya

494. Savadlılıq səviyyəsinin 50 faizdən aşağı olduğu ölkəni seçin

• Argentina
√ Monqolustan
• Əfqanıstan
• Qazaxstan
• Belçika

495. Hansı ölkədə işçi qüvvəsinin daha böyük hissəsi kənd təsərrüfatında çalışır?

√ Özbəkistan
• Argentina
• Norveç
• Birləşmiş Krallıq
• Avstraliya

496. Aşağıdakı ölkələrdən hansı 1976-1984-cü illər arasında “kapital uçuş”-unun yüksək səviyyəsinin müşahidə olunduğu ölkə deyil:

√ Kanada
• Venesuela
• Argentina
• Braziliya
• Meksika

497. İxracın təşviqi siyasətinə aid deyil:

• Subsidiyalar
• Gəlirlərin azad hərəkəti
• Klasterlərin və texnoloji parkların salınması
√ Xarici valyutanın üzərində nəzarət
• Vergi tətilləri

498. Hansı Yeni Sənayeləşmiş Ölkələr qrupuna aid edilmir?

• Malayziya
• Cənubi Koreya
• Tayvan
• Sinqapur
√ Yaponiya

499. Hansı yüksək gəlirli ölkə deyil?

• Sinqapur
• Hamısı yüksək gəlirli ölkədir
• Yaponiya
√ Macarstan
• Birləşmiş Krallıq

500. Hansı keçid iqtisadiyyatlı ölkə deyil:



• Macarstan
• Rusiya
√ Meksika
• Çin
• Azərbaycan

501. Fikirlərdən hansı asılılıq nəzəriyyəsinə aiddir?

• Valt Rostou tərəfindən təqdim edilmişdir
√ Heç biri
• İqtisadi inkişafı beş mərhələyə ayırır
• Ölkələri periferiya, yarım-periferiya, özək qruplarına ayırır
• Vallerştayn tərəfindən təqdim edilmişdir

502. Dünya-sistemləri nəzəriyyəsinə aid olmayan fikri seçin:

• Dünya ölkələrini periferiya, yarım-periferiya, özək qruplarına ayırır
√ İqtisadi inkişafı beş mərhələyə ayrır
• İmmanuel Vallerştayn tərəfindən irəli sürülmüşdür
• Ölkələrin inkişafına təsir edən daxili və xarici dinamikaları birgə öyrənir
• Nəzəriyyə hegemon qüvvə anlayışını təqdim edir

503. Urbanizasiyanın daha yüksək müşahidə olunduğu ölkəni göstərin:

• Myanma
√ Cənubi Koreya
• Laos
• Vyetnam
• Flippin

504. Qadınların savadlılıq səviyyəsinin daha aşağı olduğu ölkəni seçin.

• Azərbaycan
√ Hindistan
• Yaponiya
• Argentina
• Rusiya

505. Əhalisinin daha böyük hissəsi kənd təsərrüfatında çalışan ölkəni seçin:

• Norver
√ Türkmənistan
• Kanada
• Yaponiya
• Birləşmiş Ərəb Əmirliyi

506. Fikirlərdən hansı doğrudur?

• Xarici birbaşa investisiya ölkələrdə yoxsulluğa səbəb olur
√ Cənub şərqi Asiyanın yeni sənayeləşən ölkələri ixracın təşviqi siyasəti yürüdürlər
• TMK-ların qərargahları əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yerləşir
• Heç biri
• Qərbi Avropa ölkələri artıq özək ölkələr hesab edilmirlər

507. Transmilli korporasiyalar nədir?

• Zəngin ölkələrdəki səhm bazarları
√ Dünya üzərində bir çox ölkədə fəaliyyət göstərən nəhəng biznes qurumları
• İnkişaf etmiş ölkələri birləşdirən inteqrasiya birlikləri



• İnkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə transfer ödəmələri
• Dünya üzərində iqtisadi problemlərin həlli üçün formalaşdırılan çoxmillətli siyasi təşkilat

508. Ümum Daxili Məhsul nəyin ölçüsüdür?

• Təhsil səviyyəsinin
√ İqtisadi inkişafın
• Ətraf mühitin vəziyyətinin
• Siyasi sistemin
• Səhiyyə səviyyəsinin

509. ABŞ dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına sahibdir. Yaponiya iqtisadi böyüklüyünə görə 3-cüdür. İqtisadi böyüklüyünə görə 2-ci yerdə
hansı ölkədir?

• Böyük Britaniya
√ Çin
• Rusiya
• Hindistan
• Braziliya

510. Cini əmsalının 1-ə yaxın olması nəyi göstərir?

• 1 % gəlir bərabərsizliyini
√ Yüksək gəlir bərabərsizliyini
• Yüksək inflyasiya həddini
• Gəlir bərabərliyini
• Mükəmməl rəqabət şəraitini

511. Rostounun artım mərhələlərini doğru ardıcıllıqla qeyd edin:

• iqtisadi təkan üçün ilkin şərtlər dövrü, ənənəvi cəmiyyət, iqtisadi təkan dövrü, yetkinlik dövrü, yüksək istehlak dövrü
√ ənənəvi cəmiyyət, iqtisadi təkan üçün ilkin şərtlər dövrü, iqtisadi təkan dövrü, yetkinlik dövrü, yüksək istehlak dövrü
• iqtisadi təkan üçün ilkin şərtlər dövrü, iqtisadi təkan dövrü, yetkinlik dövrü, yüksək istehlak dövrü, ənənəvi cəmiyyət
• ənənəvi cəmiyyət, iqtisadi təkan üçün ilkin şərtlər dövrü, iqtisadi təkan dövrü, yüksək istehlak dövrü, yetkinlik dövrü
• iqtisadi təkan üçün ilkin şərtlər dövrü, iqtisadi təkan dövrü, , yüksək istehlak dövrü, ənənəvi cəmiyyət, yetkinlik dövrü

512. Baş qərargahı Londonda yerləşən, Şərqi Avropa və keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinə borc ayırmaları edən institut hansıdır?

• Dünya Bankı
√ Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• OECD
• Heç biri
• BVF

513. Azərbaycanın daha yüksək ticarət dövriyyəsinə malik olduğu ölkəni seçin.

• Kanada
• Uqanda
• Yeni Zenlandiya
• Tailand
√ Türkiyə Cümhuriyyəti

514. Azərbaycanın enerji sahəsində əsas əməkdaşlıq etdiyi region hansıdır?

• Avstraliya
√ Avropa, Qərb ölkələri
• Asiya
• Rusiya
• Afrika



515. Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı sektor ÜDM-də əsas paya sahibdir?

• tikinti
• nəqliyyat
• Kənd təsərrüfatı
√ Sənaye
• ticarət

516. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas problemini seçin:

• kənd təsərrüfatının üstün inkişafı
• təhsil sektorunun yüksək inkişafı
√ Neft və neft məhsullarının ixracın 90%-dən çoxunu təşkil etməsi
• təbii qaz ixracı
• heç biri

517. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətlərini seçin:

• neft və neft məhsullarının ixracı böyük paya sahibdir
• inkişaf etməkdə olan ölkədir
• texnoloji sənaye elə də güclü inkişaf etməmişdir
• ən böyük ticarət dövriyyəsi İtaliya ilədir
√ Bütün cavablar doğrudur

518. Azərbaycan iqtisadiyyatında 2015-ci il ərzində baş verən ən əsas iqtisadi hadisə hansıdır?

• hamısı
• heç biri
• Yeni neft müqaviləsinin imzalanması
• Yeni qaz müqaviləsinin imzalanması
√ Milli valyutanın 2 dəfə devalvasiyaya uğraması

519. Azərbaycanda milli valyutanın denominasiyasında miqyası seçin

• 2500=1
• 500=1
• 2000=1
• 10000=1
√ 5000=1

520. Dövlət büdcəsində kəsrin maliyyələşdirilməsinin hansı mənbələr hesabına həyata keçirilir

• özəlləşdirmə
• əvvəlki ilin dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı
• daxili və xarici borclanma
√ Bütün cavablar doğrudur
• xarici qrantlar

521. Kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində son illər görülən tədbirlərə aid olanı seçin

• kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq yolu ilə verilməsi
√ Bütün cavablar doğrudur
• kənd təsərrüfatı işçiləri güzəştli kreditlərin verilməsi
• bu sahənin inkişafı üçün bir neçə dövlət proqramlarının qəbul edilməsi
• kənd təsərrüfatı istehsalçılarına əvəzsiz maliyyə verilişləri

522. Ölkənin sənayeləşməsi sahəsində görülməli olan tədbirləri seçin

• sənayenin modernləşməsi
√ Bütün cavablar doğrudur



• sənayenin innovativ inkişafının təmin edilməsi
• qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi
• sənaye parklarının yaradılması

523. Azərbaycanda maliyyə bazarlarına nəzarət edən qurumu qeyd edin

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Maliyyə bazarlarına nəzarət palatası
• Azərbaycanın Mərkəzi Bankı
• hamısı
• Maliyyə Nazirliyi

524. 2015-ci ildə Azərbaycanın ÜDM istehsalında ən böyük paya sahib olan sektor

• sənaye
√ Xidmətlər
• inşaat
• heç biri
• kənd təsərrüfatı

525. 2016-cı il Azərbaycanda nə ili kimi qeyd edilir

• İdman
√ Multikulturalizm
• Təhsil
• Turizm
• Sənaye

526. Azərbaycanın ən çox neft hasil etdiyi ili seçin

• 2003.0
• 1997.0
√ 2011.0
• 1998.0
• 1995

527. Xidmətlər sektorunun hansı 3 alt strukturu vardır

• bitkiçilik, sənaye və xidmətlər
√ hasilat və kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmətlər
• meşə təsərrüfatı, bitkiçilik və heyvandarlıq
• heyvandarlıq, tikinti və emal sənayesi
• hasilat, emal və kənd təsərrüfatı

528. İqtisadi siyasəti həyata keçirən qurumlara aid deyil

• Maliyyə Nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• Dövlət Gömrük Komitəsi
• Dövlət Statistika Komitəsi
• Vergilər Nazirliyi

529. Əsrin müqaviləsi imzalandığı ili seçin

• 1993.0
√ 1994.0
• 1996.0
• heç biri
• 1995.0



530. Azərbaycanda turizm sənayesinin dövlət tənzimlənməsini  həyata keçirən qurum hansıdı

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
• Milli Məclis
• Nazirlər kabineti
• Gənclər və İdman Nazirliyi

531. Azərbaycanda xaricin investisiyaların ən çox yönəldiyi sahə

• yeyinti
√ yanacaq-energetika
• inşaat
• texnologiya
• turizm

532. Azərbaycanda özəlləşdirmə sisteminin qanunvericilik bazasının başlaması neçənci ili əhatə edir

• 2015
√ 1996.0
• 2001.0
• 2003.0
• 2014.0

533. Hal-hazırda Azərbaycan əhalisinin sayı (mln. nəfər)

• 8.0
√ 9.0
• 13.0
• 7.0
• 12.0

534. Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün səciyyəvi olan cəhət

• regionların inkişafı
√ neft sektorunun inkişafı
• kommunal islahatların gücləndirilməsi
• baramaçılığın inkişafı
• yoxsulluğun azaldılması

535. Azərbaycan Belorusiyadan ən çox hansı məhsulları idxal edir

• ikt məhsulları
√ kənd təsərrüfatı malları
• məişət-sənaye məhsulları
• minik avtomobilləri
• kimya məhsulları

536. Verilənlərdən hansı Azərbaycanda istehsal olunur

• televizor
√ bitki yağları
• kombayn
• mobil telefonlar
• traktor

537. Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsində hansı ölkə ən böyük paya sahibdir

• Almaniya
√ İtaliya



• Pakistan
• Türkiyə
• İngiltərə

538. Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac potensialında ən çox payı hansı sənaye sahəsi məhsulları tutur

• yeyinti
• yüngül
• nəqliyyat
• texnoloji
√ neft


