
    80403_Az_Distant_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 80403 Dünya iqtisadiyyatı

1. Daha cox buğda idxal edən ölkələr hansılardir?

√ Yaponiya,Braziliya,Misir,Əlcəzair,İran,İndoneziya
• Yaponiya,Rusiya,Misir,Əlcazair
• Qazaxıstan,Misir,Braziliya
• hamisi doğru cavabdır
• ABŞ,Yaponiya,İran,Misir

2. Taxıl üzrə dünya qiymətləri əsasən hansı ölkənin bazarında formalaşır?

√ ABŞ
• Braziliya
• Qazaxıstan
• Misir
• Rusiya

3. Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında dünya üzrə adambaşına düsən taxıl istehsalının göstəricisi?

√ 327 kq
• 115 kq
• 85 kq
• 136 kq
• 556 kq

4. Necənci illərdə ərzaq məhsulları istehsalı 35% artaraq əhalinin artım surətindən üstün olmusdur?

√ 1980-1995
• 1991.0
• 1992.0
• 1999.0
• 1994.0

5. Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasınin necə faizini bitkiçilik,neçə faizini isə heyvandarlıq təşkil edir?

√ bitkiçilik 84%;heyvandarlıq16%
• bitkiçilik 45 %,heyvandarlıq 25%
• bitkiçilik 21%,heyvandarlıq 56%
• bitkiçilik 47%,heyvandarlıq 63 %
• hər ikisi 50% təşkil edir

6. "İqtisadi artımın hərəkətverici qüvvəsi maşınlar deyil,insanlardır"ideyası kimə məxsusdur?

• Didro
• Kant
√ K.Mark
• Russom
• Voltren

7. Dünya əhalisinin neçe faizi inkişaf etməkdə olan ölkələrin payına düsür?

√ 0.9
• 0.25
• 0.85
• 35.0
• 0.45

8. Əhali artımı sahəsində BMT-nin həvəsləndirmə fəaliyyətı üzrə fond neçənci ildə yaradılmışdır?



√ 1967.0
• 1654.0
• 1999.0
• 2013.0
• 1856.0

9. 2025-ci ildə İEOÖ-də əhalinin necə faizinin yaşaması gözlənilir?

√ 0.84
• 0.35
• 0.48
• 0.24
• 0.2

10. Əhali artımının əsasını hansı ölkələr təskil edir?

√ İnkişaf Etməkdə olan olkələr
• yanlız Çin dövləti
• Çin,Hindistan,Pakistan
• düzgün cavab yoxdur
• inkişaf etmis ölkələr

11. Müharibədən sonrakı dövrdə ölüm faizi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə neçə dəfə azalmışdır?

√ 2,6 dəfə
• 1.5
• 8.7
• 5.4
• 3.2

12. Yüksək artim zamanı əhalinin iki dəfə artması neçə il çəkir?

√ 35 il
• 10 il
• 16 il
• 8 il
• 40 il

13. Demoqrafik keciddə əhalinin təkrar istehsalını necə mərhələyə ayirmaq olar?

√ 4.0
• 2.0
• 5.0
• 6.0
• 7.0

14. Demoqrafik kecid nəzəriyyəsinin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ əhalinin təbii artımı barədə olan dəyisikliklərin xarakterini və uzunmuddətli istiqamət meyli
• Doğum,ölüm barədə olan dəyişiklikləri xarakterizə etmək
• əhalinin təbii artimi ile yuksək artimi arasindaki fərqi müəyyənləşdirmək
• yüksək artım barədə olan dəyişiklikləri xarakterizə etmək
• əhalinin təbii artimi barədə olan dəyisikliklerini xarakterizə etmək

15. Qlobal problemlər nəyə deyilir?

√ Bir dövlətin həll edə bilməyəcəyi ümum bəşəri problemlər
• bir dovlətin problemidir
• dövlətin və yaxud da regionların problemləri
• hamısı düzgündür



• təkcə bir və ya bir necə dovləti narahat edən problemlərdir

16. Müasir qlobal problemlərin yaranması səbəbləri hansılardır?

√ cəmiyyət,insan və təbiət ziddiyyət,ümumi böhranin güclənməsı, elmi-texniki inqilabın sürətlə inkişafı
• elmi-texniki inqilabın sürətlə inkisafı,ümumi bohranin güclənməsı
• elmi-texniki inqilabın surətlə inkişafı
• Hamısı doğrudur
• ümumi böhranin güclənməsi,cəmiyyət,insan və təbiət arasindakı ziddiyyət

17. Müasir qlobal problemlərin yaranması səbəbləri necə qrupa bölünür?

√ 3.0
• 8.0
• 6.0
• 4.0
• 2.0

18. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyi neçənci illərdə əsaslı sürətdə möhkəmlənmişdir?

√ 1980-1990-cı
• heç biri
• 1923-1932-ci
• 1969-1979-cu
• 1813-1913-cü

19. Dünyada ancaq iki ölkə texnologiya alıb vermək baxımından aktiv balansa malikdir.Bunlar hansı ölkələrdir?

√ ABŞ və İsveçrə
• Qazağıstan və ABŞ
• İtaliya və Almaniya
• Azərbaycan və İsveçrə
• Yaponiya və Almaniya

20. ABŞ-ın dünya təsərrüfatındakı mövqeyi, tətbiq olunan texnologiyanın xarakteri, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsindəki
məqsədi və s. baxımından neçə dövr fərqləndirilir?

√ 5.0
• 1.0
• 2.0
• heç bir
• 3.0

21. 1991-2001-ci illərdə kənardan ABŞ-a gələn əhalinin sayı n qədər olub?

• 5 mln. nəfər
√ 8,1 mln. nəfər
• 1 mln. nəfər
• 2 mln. nəfər
• heç biri

22. Yaponiyada 1980-ci illərdə aşağıdakılardan hansı genişləmişdi?

√ qeyri-istehsal dairəsinin inkişafı
• istehlak dairəsinin inkişafı
• istehsal və istehlak dairələrinin birgə inkişafı
• heç biri
• istehsal dairəsinin inkişafı

23. 2000-ci ildə Yaponiyanın ÜDM-də emal sənayesinin xüsusi çəkisi nə qədər olmuşdur?



√ 0.235
• 0.303
• 0.451
• heç biri
• 0.206

24. Yaponiyada torpaq mülkiyyətinin yenidən bölüşdürülməsi nəticəsində hansı təbəqə formalaşmışdı?

√ azad xırda fermer
• kəndli
• sahibkar
• heç biri
• feodal

25. Yaponiyada ÜDM-in sahə strukturunda kənd təsərrüfatının,sənayenin,xidmət sahələrinin payı necədir?

√ 2%, 36%, 62%
• 1%, 32%, 67%
• 10%, 28%, 62%
• 3%, 39% , 58%
• 5%, 40%, 55%

26. Aşağıdakılardan hansı istehsal amillərindən daha optimal istifadə edilməsinə zəmin yaradır?

• mədəniyyət
• incəsənət
• iqtisadiyyat
• texnologiya
√ dünya bazarı

27. Çin savadlılıq səviyyəsinə görə Sərqi Avropadan nə qədər irəlidə idi?

√ 8-20 dəfə
• 5dəfə
• 10.0
• düzgün cavab yoxdur
• 30 dəfə

28. Dünya sosialist sistemi nə vaxt yarandı?

√ 1948.0
• 1870.0
• 1840.0
• heç biri
• 1880.0

29. Hansı ölkələrdə mineral ehtiyatların “dərininə ″ mənimsənilməsi üstünlük təşkil edir?

√ Almaniya, B.Britaniya
• İsveçrə
• heç biri
• hamısı
• ABŞ

30. XX əsrin 80-90-cı illərində dünyanın müasir siyasi xəritəsində ən çox dəyişikliyə məruz qalmış region:

√ Şərqi Avropa
• Avstraliya
• Asiya, Avstraliya



• heş biri
• Asiya

31. Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi əsasən hansı meyarın həcmi ilə müəyyən edirlər?

• heç biri
• ÜDM və ÜMM, kapitalın həcmi
• kapitalın həcmi
√ ÜDM və ÜMM
• sosial inkişafın

32. Dİ-nin yarımsistemlərlə ayrılmasının əsas meyarı:

√ iqtisadi inkişaf səviyyəsi
• sosial inkişaf
• coğrafi irəliləyiş
• hamısı
• elmi inkişaf

33. «Dünya iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsi» dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ beynəlxalq şirkətlər
• əmtəə
• əlaqələr
• əmtəə, pul, əlaqələr
• pul

34. Dünya bazarından DT-yə keçidin baş verməsinə zəmin yaradan əsas amillərdən biri:

√ istehsalın kütləvi hal alması
• kapitalın azlığı
• istehlakın zəifləməsi, kapitalın azlığı
• hamısı
• istehlakın zəifləməsi

35. Qədim təsərrüfatlar üçün əsas xas olan cəhəti:

√ bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə deyil natural və qapalı xarakterli olur
• inkişaf etməmiş sahədir
• heş biri
• üçüdə
• asan istifadə olunan

36. Qlobal məhsul nədir?

√ ümumi xüsusiyyətlərə malik standartlaşdırılmış məhsul
• hamısı
• heç biri
• belə məhsul mövcud deyil
• sosial məhsul

37. Dünya iqtisadiyyatının inkişafının ilkin şərti, tərkib hissəsi və nəticəsi nə hesab olunur?

√ iqtisadi ehtiyatlar və istehsal amili
• pul
• kapital
• heç biri
• əmtəə

38. Dünya təsərrüfatını necə ifadə etmək olar:



√ dünya ölkələrinin mili təsərrüfatlarının qarşılıqlı əlaqədə olan sistemidir
• düzgün cavab yoxdur
• hamısı düzdür
• sənayelərin cəmi
• xarici təsərrüfatların cəmi

39. Dünyada hansı sayda yeni sənaye ölkəsi vardır?

√ 17.0
• 30.0
• 40.0
• 50.0
• 20.0

40. Müasir dünyada hansı sayda zəif inkişaf etmiş ölkə vardir?

√ 49.0
• 60.0
• 70.0
• heç biri
• 50.0

41. Transmilli maliyyə-sənaye qrupu nədir?

√ sənaye və bank kapitalının birləşməsi
• sosial qrup
• milli qrup
• hamısı
• iqtisadi-sosial qrup

42. XXI əsrdə dünyada təqribən hansı sayda TMK fəaliyyət göstərir

√ 65000.0
• 22000.0
• 40000.0
• 50000.0
• 20000.0

43. Aşağıda sadalanan ölkələrdən hansı MDB-nin tərkibinə daxildir:

√ Tacikistan, Özbəkistan, Moldoviya
• ABŞ,Yaponiya, Fransa
• İtaliya, ABŞ, Almaniya
• Fransa, Yaponiya, İtaliya
• İtaliya, Fransa,Almaniya

44. Müasir dünya maşınqayırma sənayesində sahə strukturundakı sürətlə artan nədir?

√ elektron və elektroenergetika sənayesi
• kimya sənayesi
• aqrosənaye
• kand təsərrüfatı sənayesi
• metallurgiya sənayesi

45. Kimya sənayesi məhsullarının dünya istehsalındakı iri TMK-ların payı nə qədərdir:

√ 0.8
• 0.65
• 0.67



• 0.38
• 0.75

46. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

√ 15-16 əsr,Kolumbun Amerikanı kəşf etməsi,ilk dünya səyahəti,Hindistana dəniz yolunun kəşfi (Vasko Da Qama)
• Avstriyaya dəniz və quru yolunun kəşfi
• Afrikanın kəşfi
• 13 əsr dünyanın kəşfi
• Yaponiyanın kəşf edilməsi

47. Dünya Bankının mənzil gərərgahı harada yerləşir?

√ Vaşingtonda;
• Nyu-Yorkda;
• Novosibiriskdə
• düzgün cavab göstərilməmişdir
• Çikaqoda;

48. Transmilli sənaye-qrupu nədir?

√ transmilli korporasiyaların və transmilli bankların inteqrasiya edilmiş şəkildə birliyi;
• bir neçə sənaye kompaniyalarının və maliyyə müəssisələrinin birləşməsi;
• beynəlxalq iqtisadi və maliyyə təşkilatlarının birləşməsi;
• düzgün cavab yoxdur;
• bir neçə kompaniyaların maliyyələrinin və istehsallarının birləşməsi;

49. Dünya iqtisadiyyatının inkişafındakı aşağıdakı sadalanan tendensiyalardan hansı daha müasir hesab edilir?

√ qloballaşma;
• inteqrasiya;
• transmilliləşmə;
• düzgün cavab yoxdur
• beynəlmiləlləşmə;

50. Xarici iqtisadi proqnozun alternativ (polivariant) xarakteri nədən ibarətdir?

• müxtəlif növ proqnozlar
• proqnozlaşdırma prosesində işləyən tərəfindən qarşıya qoyulan müxtəlif məqsədlər
• onun işlənilməsi prosesində istifadə e4dilən müxtəlif metodlar
√ istənilən şəkildə əvvəlcədən görmənin öz təbiətinə görə proqnoz qiymətləndirmələrin ehtimal xarakteri
• düzgün cavab yoxdur

51. Milli biznes aşağıdakılardan hansıların toplusudur?

• düzgün cavab yoxdur;
• verilmiş ölkənin dövlət iqtisadi müəssisələrinin
• verilmiş ölkənin xırda biznesmenlərinin;
• verilmiş ölkənin iri biznesmenlərinin;
√ verilmiş ölkənin təsərrüfat subyektlərinin;

52. Müasir dünya maşınqayırma sənayesində sahə strukturundakı sürətlə artan nədir?

• məişət texnikası bazarı
• Avtomobillər bazarı
• rabitə vasitələri avadanlıqıarının bazrı
• yarımkeçiricilər bazarı
√ EHM və elektronika bazarı

53. Kimya sənayesi məhsullarının dünya istehsalındakı iri TMK-ların payı nə qədərdir?



√ 60-70%;
• düzgün cavab yoxdur
• 10%- dən az
• 30-40%;
• 90%- dən yuxarı

54. Aşağıda sadalanan ölkələrdən hansı son onillikdə kimya sənayesiə cəlb edilmiş xarici investisiyaların həcminə görə liderdir?

• Rusiya
• Böyük Brirtaniya
• Yaponiya
• ABŞ
√ Almaniya

55. Son onillikdə inkişaf etmiş ölkələrin ixracındakı kimyəvi məhsulun payı nə qədərdir? (%-lə) ?

• 20-30;
• düzgün cavab yoxdur
• 40-50,
√ 10-15;
• 2-3;

56. Uzunmüddətli perspektivdə - cari yüzilliyin sonuna qədər dünyanın yanacaq-energetika xammalı bazarının formalaşmasında və
inkişafında hansı amillər müəyyənləşdirici olacaq:

√ karbohidrogen xammalın hasilatı, nəqli və təkrar emalı məsrəfləri sürətli templərlə artacaq, bu, yanacağın və enerjinin əldə edilməsi
mənbələrinin digər alternativ növlərinin xeyrinə olaraq, ona olan tələbatın artımını xeyli geri salacaq

• Enerjinin əldə edilməsindəki digər alternativ mənbələrdən onun istehsalındakı sürətli artım dünya iqtisadiyyatının gələcək inkişafındakı
müvafiq tələbləri tam şəkildə ödəməyə imkan yaradacaq

• karbohidrogen xammalın təbii ehtiyatları XXI əsrin sonuna qədər dünya iqtisadiyyatının müvafiq tələblərinin ödənilməsi üçün tamamilə
qənaətbəxş olaraq qalacaq

• yanacağın bərk növlərinə və onun böyük ehtiyatlarına olan tələbin meylsiz artımı cari yüzilliyin sonuna qədər dünya bazarında yanacaq-
energetika xammalının xroniki çatızmamazlığından qaçmağa imkan yarabacaq

• karbohidrogen xammal yataqlarının artıq 2045-4050-ci illərə doğru qaçılmaz şəkildə tam bitməsi (emalı) və bir nəticə kimi dünya
bazarında yanacaq-enerji ehtiyatlarının meylsiz artan defisiti

57. Aqrosənaye kompleksi məhsulunun XXI əsrin əvvələrindəki dünya ixracı üçün hansı tendensiyası daha xarakterikdir?

• düzgün cavab yoxdur
• ərzaq və kənd təsərrüfatı xammalının ixracının mühüm şəkildə aşağı düşməsi
√ ərzaq və kənd təsərrüfatı xammalının ixracında artım
• ərzaq ixracının artımı və kənd təsərrüfatı xammalının ixracının azalması
• ərzağın ixarıcının azalması və kənd təsərrüfatı xammalının ixracının artması

58. Aşağıda göstərilmiş amillərdən hansı kənd təsərrüfatı məhsullarının dünya bazarına son illərdə daha böyük təsir göstərir:

• artmaqda olan istehsalat məsrəfləri
• artmaqda olan istehsalat məsrəfləri
√ bazar konyukturasının konkret şəkildə əmələ gələn təbii iqlim şəraitindən asılılığı
• əmtəə nomeklaturasının yüksək bərpa olması qabiliyyəti
• bir çox əmtəələrə olan tələbin artmaqda olan qeyri-qənaətbəxşsliyi

59. Aşağıda sadalanan amillərdən hansı XX əsrin sonunda kənd təsərrüfatının inkişafına mühüm təsir göstərmişdir?

• dünya iqtisadiyyatının qloballaşması
√ əhalinin sayının artımı
• xarici ticarətin liberallaşması
• elmi-texniki innqilabın coşğun inkişafı
• transmilliləşmə



60. Avropanın yüksək iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə fərqlənən regionu hansıdır?

• Cənub-şərqi Avropa
• Cənubi Avropa
• Şərqi Avropa
√ Qərbi Avropa
• Şimal-şərqi Avropa

61. Turistlərin sayına və bu sahədən olan gəlirə görə dünyada 1-ci yeri tutan ölkə hansıdır?

• İspaniya
√ Fransa
• Braziliya
• Misir
• Kanada

62. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcminə görə Qərbi Avropada birinci yeri tutan ölkə hansıdır?

√ Fransa
• Almaniya
• Böyük Britaniya
• Avstriya
• İsveç

63. Aşağıdakılardan hansı Yaponiya iqtisadiyyatına xas olan əlamət deyil?

√ Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığı yüksəkdir.
• Hazırda ildə orta hesabla 100 mln. ton polad istehsal edilir
• Dünya üzrə Robot istehsalının 50%-nə sahibdir.
• Burada xırda kəndli əmtəə təsərrüfatları mövcuddur.
• Avtomabil istehsalına görə dünyada ikinci yeri tutur.

64. Şərq istehsal üsulunda torpaqdan istifadə hansı prinsipə əsaslanırdı?

√ Torpağın ömürlük istifadə edilməsi
• Torpağm icarə üsulu ilə idarə edilməsi
• Torpağın yardarlıqla istifadə edilməsi
• Torpağın satin alınması yolu ilə istifadə edilməsi
• Torpağın müvəqqəti istifadə edilməsi

65. Almaniyada daha geniş istifadə olunan social – iqtisadi inkişaf modeli hansıdır?

√ Sosial-bazar modeli
• Korporativ-idarəetmə modeli
• Demokratik-korporativçilik modeli
• Demokratik Keyns modeli
• Liberal model

66. «Yaşıl inqilab»ın vətəni haradır?

√ Meksika
• Kanada
• ABŞ
• CAR
• Çin

67. «Kioto protokolu» nəyi məhdudlaşdırır?

√ Korbon qazı emissiyası.
• Nüvə energetikasını.



• Hidroenerjidən istifadəni
• Meşələrinin qırılmasını.
• Flora və faunadan istifadəni

68. Davamlı inkişaf konsepsiyasmın prioriitetlərindən birinə görə?

√ Gələcək nəsillərə əlavə xərclər qalmır.
• İqtisadiyyat bazar sistemi ilə irəliləyir.
• Bazar iqtisadiyyatı təkmilləşir.
• İstehlak mallarının çişidi yaxşılaşır.
• Gələcək nəsillər əlavə ödənişlər aparmırlar

69. Qlobal ekoloji problemin kəskinləşmə səbəbləri sırasına daxil deyil?

√ Avtomagistallarda avtomobil qəzaları
• Kanalizasiya və çirkab sulann yetərincə təmizlənməməsi
• Sənaye müəssisələri və radioloji stansiyalar
• Tufan və daşqınlar.
• Okean və dənizlərdə gəmilərin qəzaya uğraması

70. Quru səthini dağıdan bütün təbii proseslərin məcmusu?

• Antropogen fəaliyyət
• Rekultivasiya.
• Ekologiya.
√ Eroziya.
• Sunami.

71. Dünya iqtisadiyyatında ən çox xüsusi çəkiyə malik enerjidaşıyıcısi?

√ Neft
• Daş gömür
• Kondensat
• Biokütlə.
• Təbii qaz.

72. Enqel qanunu?

√ Gəlirlər artdıqca ərzaq xərcləri azalır, ikinci dərəcəli şeylərə - xidmətə olan xərclər artır.
• Yemək xərcləri uzunmüddətli istifadə predmetlərinə, səyahət və əmanətlərə nisbətdə daha da artır.
• Yemək xərcləri artır, uzunmüddətli istifadə xərcləri azalır.
• Əhali gəlirləri azalır, uzunmüddətli istifadə xərcləri proporsional olaraq yüksəlir.
• Əhali gəlirlərinin artım ölçüsü ilə rifah proporsional olaraq yüksəlir.

73. Minimum istehlak səbəti?

√ Insanın fizioloji tələbləri üçün zəruri olan qida məhsulları çeşidi.
• Dünya ərzaq ehtiyatlarının minimal həcmi.
• İnsanm fiziki qüvvəsini bərpa etmək üçün zəruri ərzaq çeşidi.
• İnsanm fiziki qüvvəsini bərpa etmək üçün minimal ərzaq və xidmət çeşidi
• Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin edən məhsüllar çeşidi.

74. Qlobal problemlərin əlamətlərinə aid deyil?

√ Hamısı aiddir.
• Onlann yaranışı və inkişafı qarşılıqlı əlaqəlidir.
• Problemlərin həlli bəşəriyyətin səylərinin birləşdirilməsini tələb edir
• Onlar ümumi xarakter daşıyır və bütün ölkələri əhatə edirlər.
• Onlar təxirəsalınmazdırlar və gələcək nəsillərə ötürülməsi yolverilməzdir.



75. Sənaye çevrilişi nə zaman baş vermişdir?

√ XVIII əsrin 60-ci illərində
• XX əsrin sonu
• X əsrin sonu
• XII əsrdə
• XIX əsrin 70-ci illərində

76. Transmilli banklara aid olmayan xüsusiyyəti seçin:

√ TMB-lərin inkişafının IV mərhələsi XXI əsrin əvvəllərinə təsadüf edir
• vəsait qəbul etmək imkanları genişdir
• texniki imkanları genişdir
• Şöbələri, agentlikləri fəaliyyət göstərir
• daha etibarlıdırlar

77. Sənayeləşməyə qədərki dövrün inkişaf paradiqması necə xarakterizə olunur?

√ dəstəklənən istehlak
• Inkişaf etmiş iqtisadiyyat
• müstəqil inkişaf
• ishehlak və istehsalın bərabərliyi
• dəstəklənən istehsal

78. «Şimal» və «Cənub» ölkələri arasında olan ziddiyyət dedikdə hansı ölkələr arasındakı ziddiyyət nəzərdə tutulur?

√ İEÖ-lərlə İEOÖ-lər
• İEÖ-lərlə sosializm sistemi ölkələri
• Qərbi Avropa vəABŞ
• ABŞ və Kanada
• Yeni sənaye ölkələri ilə İEÖ-lər

79. Dünya sosialist təsərrüfat sistemi nə vaxt yarandı?

√ IIDünya müharibəsindən sonra
• II Dünya müharibəsindən əvvəl
• I Dünya müharibəsindən sonra
• İki dünya müharibəsi arasındakı dövrdə
• I Dünya müharibəsindən əvvəl

80. Dünya təsərrüfatı tam bir sistem kimi nə vaxt formalaşmışdır?

√ XIX əsrin sonu– XX əsrin əvvəlləri
• XIII – XIV əsrlərdə
• XIVəsrin sonu – XV əsrin ortaları
• XVIIəsrin ortaları – XVIII əsrin əvəlləri
• XI – XII əsrlərdə

81. İqtisadi artımın neçə və hansı tipləri var?

√ 2, intensiv vıə ekstensiv;
• 2, nominal və real;
• 3, nominal, real və texnoloji;
• 3, operativ, çox amilli, təkamilli;
• 2, sürətli və mülayim;

82. Dünya təsərrüfatını necə ifadə etmək olar?

√ Qarşılıqlı asılı inkişafda olan Milli təsərrüfatların məcmusu
• İEÖ-ın birliyidir;



• Vahid beynəlxalq qurumdur;
• Sadə iqtisadi orqanizmdir.
• Beynəlxalq təşkilatların birliyidir;

83. Dünya ölkələrinin təsnifləşdirilməsi hansı metodologiyaya əsaslanır

√ Vahid metodologiya yoxdur
• UNKTAD-ın təsnifləşdirmə metodlarına
• BVF-nun təsnifləşdirmə metodlarına
• Dünya Bankının təsnifləşdirmə metodlarına
• BMT-nin təsnifləşdirmə metodlarına

84. «Marşall planı» əlaqədar idi:

• müttəfiq ölkələrə hərbi yardım ilə
• Ümumi bazarın yaradılması ilə
• Avroatomun yaranması ilə
√ Qərbi Avropa ölkələrinə ABŞ-ın iqtisadi yardımı ilə
• Avropa ölkələrinin hərbi sənayesinə beynəlxalq nəzarətlə

85. Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil:

√ fors-major halları
• siyasi amillər
• texnoloji amillər
• bazarın dövlət tənzimlənməsi
• bazarın inhisarlaşma dərəcəsi

86. Müasir vahid dünya bazar iqtisadiyyatında sistem formalaşdıran amil rolunda çıxış edir:

√ kapital
• təklif
• elmi-texniki tərəqqi
• rəqabət qabiliyyəti
• tələb

87. Aşağıdakılardan yalnız biri yeni qlobal problemlər qrupuna aiddir

√ dünya okeanının öyrənilməsi və mənimsənilməsi problemi
• ekoloji problem
• insan potensialının inkişafı problemi
• demoqrafik problem
• demilitarizasiya və sülh problemi

88. Aşağıdakılardan yalnız biri dünya təsərrüfatı nəzərriyələrinə aiddir

√ postsənaye cəmiyyəti nəzəriyyələri
• mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi
• miqyas effekti nəzəriyyəsi
• müqayisəli üstünlüklər nəzərriyyəsi
• kapitalın qaçışı nəzərriyəsi

89. Müasir mərhələdə Yaponiya üçün ən vacib idxal məhsulu hansıdır

√ Xammal və enerji daşıyıdıları
• Xarici kapital
• Texnologiya
• Yüngül sənaye məhsulları
• Ərzaq



90. Dünya ölkələrinin və regionların inkişaf səviyyəsinin qeyri-bəra¬bərliyi hansı istiqamətlərə əsasən qiymətləndirilmir?

√ Əhalinin savadına və xarici dil bilmək qabiliyyətinə görə
• Əmək məhsuldarlığına görə
• Əhalinin həyat səviyyəsinə görə
• Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinə görə
• Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsinə əsasən

91. Təbii xammaldan istifadə dinamikasına təsir edən əsas amillərə aid deyildir?

√ Yeni sənaye sahələrinin yaranması
• ETT nəticəsində xərclərin nisbi səviyyəsinin azalması
• Son məhsul vahidinin xərc strukturunda baş verən dəyişiklər
• Hazır məhsul ixracının artması
• Maddi istehsalın ümumi həcminin artması

92. Qloballaşmanın milli təsərrüfatlara təsirlərindən biri səhvdir?

√ İnkişaf etməkdə olan ölkələr daha çox fayda əldə edirlər
• Onun sayəsində istehsal miqyasında qənaət imkanları yaranır
• İstehsal faktorlarının dünyada yerləşməsinin səmərəliliyi artır
• Stolper- Samuelson teoreminə görə istehsal faktorlarının qiymətləri bərabərləşir
• Olkələrin müxtəlif səviyyələrdə iqtisadi inkişafı

93. Postindustrial iqtisadiyyatın əsas əlamətlərinə aid deyil?

√ milli özünüdərkin güclənməsi
• təhsi səviyyəsinin yüksəlməsi
• ətraf mühütə yeni münasibət
• kiçik biznesin renesansı
• istehsal və istehlakın strukturunun dəyişməsi

94. Ölkələr arası iqtisadi münasibətlərin inkişafı konsepsiyalarına aid deyildir.

√ irqi və dini fərqlilik nəzəriyyələri
• istehsal faktorları nəzəriyyələri
• texnoloji fərq nəzəriyyələri
• kapitalın hərəkəti nəzəriyyələri
• müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi

95. Dünya təsərrüfatının əsas inkişaf qanunauyğunluqlarına aid deyildir

√ bərabər sürətli harmonik inkişafın sürətlənməsi
• qarşılıqlı asılı inkişafın dərinləşməsi
• təbii resurslara söykənən inkişaf
• regional inteqrasiyanın güclənməsi
• qeyri-bərabər inkişafın dərinləşməsi

96. Dünya iqtisadiyyatının alt sistemlərinin formalaşdıran meyarlar hansılardır?

√ əhalinin sayı
• təsərrüfatın sosial strukturu
• iqtisadi artımın tipi
• iqtisadi potensialın həcmi
• iqtisadi inkişaf səviyyəsi

97. Dünya iqtisadiyyatının struktur elementlərinə hansılar aid deyil?

√ materiklər
• inteqrasiya birlikləri



• dünya bazarları
• beynəlxalq çoxtərəfli tənzimləmə sistemləri
• ölkələr

98. Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cəhətləri. Səhv cavab hansıdır?

√ dünya iqtisadiyyatı milli təsərrüfatların çoxsəviyyəli birliyidir
• dünya iqtisadiyyatı qeyri - bərabər inkişaf edən sistemdir
• dünya iqtisadiyyatı ümumi məqsədə malikdir
• dünya iqtisadiyyatı siyasi-iqtisadi kateqoriyadır
• dünya iqtisadiyyatı vahid vəhdətdir.

99. Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cəhətləri. Səhv cavab hansıdır?

• dünya iqtisadiyyatı tarixi kateqoriyadır
√ dünya iqtisadiyyatı sadə sistemdir
• dünya iqtisadiyyatı mürəkkəb sistemdir
• dünya iqtisadiyyatı bütövlüyə malik sistemdir
• dünya iqtisadiyyatı tarixi və siyasi-iqtisadi kateqoriyadır

100. Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cəhətləri.Səhv cavab hansıdır?

√ dünya iqtisadiyyatı tarixi - coğrafi kateqoriyadır
• dünya iqtisadiyyatı tam və mürəkkəb sistemdir.
• dünya iqtisadiyyatı bütövlüyə malik ,tam və mürəkkəb sistemdir
• dünya iqtisadiyyatı tarixi və siyasi-iqtisadi kateqoriyadlr
• dünya iqtisadiyyatı sistemdir

101. Aşağıdakılardan hansı kapitalın beynəlxalq hərəkətini stimullaşdıran amillərdəndir.

√ milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclənməsi
• Qara bazarda valyuta kursunun rəsmi kursdan 20% və daha çox kənarlaşması
• Rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması
• Qeyri – tarif təsbirlərinin tətbiqi
• Xarici ticarət dövriyyəsinin 40%-ə qədərinin qyri-tarif məhdudiyyətlərə məruz qalması

102. BMT sistemində təhsilin, elm və mədəniyyətin inkişafı məsələləri ilə məşğul olur:

√ YUNESKO
• BVF
• BMTİP
• UNİDO
• BƏT

103. İstehsalın miqyas effekti nəzəriyyəsinin yaradıcıları hansılardır

√ B.Olin, R.Drize
• A.Smit, D.Rikardo
• R.Vernon, L.Uels
• Stolper - Samuelson
• E.Hekşer, C.Kravis

104. BMTİP-nın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aiddir:

√ ətraf mühitə dair proqramlar
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına yardım
• kadrların hazırlanmasında yardım göstərilməsi
• səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq
• dünya ölkələrinə iqtisadi yardım göstərilməsi



105. BMT tərkibindəki xüsusi proqramlara aid deyil:

√ ESKATO
• YUNİDO
• YUNEP
• UNDP
• BMTİP

106. Valyuta məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün baza kimi 70-ci illərin ortasına qədər istifadə edilmirdi:

• qiymətlərin rəsmi miqyası
√ pul pariteti
• BVF tərəfindən təsbit olunan qızıl paritet
• SDR əsasında məzənnə
• valyutaların qızıl tutumu

107. Aşağıdakılardan biri dünya təsərrüfatı nəzəriyyələrinə aid deyil:

√ kapitalın qaçışı nəzəriyyəsi
• Sənaye cəmiyyəti nəzəriyyələri
• Iqtisadi inkişaf nəzəriyyələri
• düzgün cavab yoxdur
• Vahid sivilizasiya nəzəriyyəsi

108. Valyutası ehtiyat valyutası sayılan emitent ölkənin hansı üstünlükləri vardır:

√ daxili iqtisadi siyasətin xarici tarazlıq məqsədinə tabe edilməsi
• valyutanın devalvasiyasına məcbur olmamaq
• valyuta revalvasiyasına məcbur olmamaq
• valyuta məzənnəsinin stabilliyi
• valyuta məhdudiyyəti tətbiq etmək lüzumunun olmaması

109. Yamayka valyuta sistemi çərçivəsində hansı valyutaya bir sıra valyutalarla yanaşı ehtiyat valyuta statusu verilmişdir:

√ yapon iyenasına
• hind rupisinə
• kanada dollarına
• isveçrə frankı
• rus rubluna

110. Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsini müəyyənləşdirən göstəricilər qrupuna aid deyil:

√ ümumi işçi qüvvəsinin həcmində xaricdə işləyənlərin payı
• birbaşa investisiyaların həcmi
• ölkə ixracının 3 əsas partnyor üzərində cəmləşməsi
• xarici ticarət kvotası
• idxal kvotası

111. Dünya valyuta sisteminin tərkibinə aid edilmir:

√ milli valyuta pariteti
• dövlətlərarası valyuta tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq təşkilatlar
• valyuta məhdudiyyətlərinin dövlətlərarası tənzimlənməsi
• valyuta məzənnəsi rejimləri
• valyutaların qarşılıqlı dönərlilik şəraiti

112. Aşağıdakılardan biri BİM-in formalarından deyil:

• beynılxalq valyuta kredit münasibətləri
• Beynəlxalq ticarət



• Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq
• Işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrsaiyası
√ beynəlxalq inhisarçılıq fəaliyyəti

113. Aşağıdakılardan biri BİM-in predmetinə daxil deyil:

√ ölkənin təsərrüfat subyektlərinin qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərinin bütün formaları
• Müxtəlif ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasındakı iqtisadi əlaqələr
• Ölkələrarası iqtisadi münasibətlər
• düzgün cavab yoxdur
• Ayrı-ayrı beynəlxalq korporasiyaların qarşılıqlı iqtisadi münasibətlər sistemi

114. Milli Valyuta sisteminin tərkibinə daxil deyildir:

√ ehtiyat valyutalar
• milli valyutanın dönərlilik şəraiti
• milli valyuta pariteti
• milli qiymətli metallar
• milli valyuta

115. Aşağıdakılardan hansı ÜTT-nin sələfidir:

√ GATT
• Beynəlxalq ticarət mərkəziBeynəlxalq ticarət mərkəzi
• Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı
• UNİDO
• UNCTAD

116. Aİ haqqında müqavilə fəaliyyətə başlamışdır:

√ Maastrixt müqaviləsinə müvafiq olaraq
• Şuman planına əsasən
• Avroatomun yaradılması müqaviləyə əsasən
• Roma müqaviləsinə müvafiq olaraq
• Ağ Kitaba müvafiq olaraq

117. Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilənin qeyri-kommersiya formalarına aid deyil:

√ idarəetmə müqavilələri
• sərgilərin və yarmarkaların keçirilməsi
• mütəxəssislərin miqrasiyası
• düzgün cavab yoxdur
• elmi-texniki nəşrlər

118. İnhisarçı (unikal) üstünlüklər modelinin müəllifi kimdir:

√ S.Xaymer
• P.Kruqman
• P.Bakli
• R.Vernon
• C.Qelbreyt

119. Transmilliləşmə indeksi nədir:

√ ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xaricdə
işləyənlərin sayı göstəricilərinin orta ədədidir.

• ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi filialları həcmində xaricdəki
filialların sayı göstəricilərinin prta ədədidir

• Ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi işçilərin həcmində xaricdə işləyənlərin sayı və ümumi filialların həcmində
xaricdəki filialların sayı göstəricilərinin orta ədədidir



• düzgün cavab yoxdur

• ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xaricdə
işləyənlərin sayı göstəricilərin orta ədədidir

120. «Marşall planı» həyata keçirilmişdi:

√ 1945-1950-ci illərdə
• 1951-1970-ci illərdə
• 1946-1955-ci illərdə
• 1954- 1958
• 1950-1960-cı illərdə

121. «Marşall planı» əlaqədar idi:

√ Qərbi Avropa ölkələrinə ABŞ-ın iqtisadi yardımı ilə
• Ümumi bazarın yaradılması ilə
• Avropa ölkələrinin hərbi sənayesinə beynəlxalq nəzarətlə
• SSRİ ilə soyuq müharibənin aparılmasına
• Avroatomun yaranması ilə

122. Texnologiyaların ötürülməsinin əm mühüm forması hansıdır:

√ lisenziya müqavilələri
• Françayzinq müqavilələri
• Forfeytinq
• autsorsinq
• Injinirinq müqavilələri

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

√ ASİƏ
• İƏİT
• Aİ
• ASEAN
• NAFTA

124. Aşağıdakılardan hansı kapitalın beynəlxalq hərəkətini şərtləndirən amillərdən deyil:

√ rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması
• Yerli əmtəə bazarlarının mənimsənilməsi imkanının yaranması
• Kapital ixrac edilən ölkədə daha ucuz xammal və işçi qüvvəsinin mövcudluğu
• düzgün cavab yoxdur
• dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapitala olan tələblə onun təklifinin üst-üstə düşməməsi.

125. Qərbi Avropada vahid bazarın yaradılması məqsədi hansı sənəddə qeydə alınmışdır:

√ Vahid Avropa Aktında
• AVRATOM-un yaranması müqaviləsində
• Kömür və Polad üzrə Avropa Birliyinin yaranması müqaviləsində
• Roma müqaviləsində
• Avropa İqtisadi Birliyinin yaranması müqaviləsində

126. Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif tənzimlənmənin gizli metodlarından deyil:

√ subsidiyalar
• texniki maneələr
• vergi və yığımlar
• sanitar nəzarəti
• dövlət alışları



127. AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zəruri olmayan şərtləri qeyd edin:

√ Beynəlxalq hava limanlarının mövcudluğu
• Beynəlxalq bazarlarla nəqliyyat və telekommunikasiya əlaqəsi
• İnkişaf etmiş işgüzar və sosial infrastruktur
• düzgün cavab yoxdur
• İşçi qüvvəsi ilə təminat

128. Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsinin yaradıcıları hansılardır:

√ R.Vernon, C. Kravis
• A.Smit, D.Rikardo
• M.Porter, B.Olin
• düzgün cavab yoxdur
• E.Xekşer, Q.Xaberler

129. «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsi zamanı xarici sərmayəçi mədənlərdən istifadə üçün dövlətə birdəfəlik ödəmə edirsə bu:

√ Bonusdur
• Aksiz rüsumudur
• Mənfəət məhsuluna vergidir
• Gömrük rüsumudur
• ƏDV-dir

130. Aşağıdakılardan hansı ölkənin BƏB-də iştirakına təsir edən amillərdən deyil:

√ Ölkənin orta ölçülü müəssisəslərinin zəif inkişafı
• Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi
• Ölkənin təbii resurslarla təminatı
• Ölkənin təbii – coğrafi vəziyyəti
• Ölkənin daxili bazarının həcmi

131. Bizim ölkədə kim xarici sərmayəçi sayılır:

√ Xarici fiziki və hüquqi şəxslər
• Səhmdar cəmiyyətlər
• Milli müəssisələrin xarici filialları
• vətəndaşlığı olmayan şəxslər
• Daimi xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları

132. Aşağıdakılardan hansı dünya təsərrüfatı nəzəriyyələrinə aid deyil:

• kapitalın qaçışı nəzəriyyəsi
• miqyas effekti nəzəriyyəsi
• düzgün cavab yoxdur
√ postsənaye cəmiyyəti nəzəriyyələri
• mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi

133. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:

√ sahibkarlıq fəaliyyəti obyektinə qoyulan xarici kapital
• milli kapitalın xaricdə sahibkarlıq fəaliyyətində iştirakı
• idarəetmə təcrübəsi
• bank depozitləri
• əmək

134. Sənaye məqsədləri üçün iri kreditlərin verilməsi:

√ Layihə maliyyələşdirilməsi deməkdir
• Portfel investisiyası deməkdir



• Müəssisənin idarə edilməsində iştirak etmək deməkdir
• müəssisənin ələ keçirilməsi deməldir
• Uzunmüddətli borc deməkdir

135. İxrac kvotasının düsturu aşağıdakılardan hansıdır:

√ İK=İXRAC/ÜDM*100%
• İK=İXRAC/XT*100%
• IK=IXRAC/ÜMM*100%
• düzgün cavab yoxdur
• İK= İXRAC/MG*100%

136. Dünya maliyyə bazarında transmilli şirkətlərin hökmranlığının əsasını nə təşkil edir:

√ Birbaşa investisiyalar
• Portfel investisiyaları
• Kreditlər
• lisenziya ticarəti
• Borc kapitalı

137. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti anlayışına aid deyildir:

√ Yerli şirkətlərin səhm və istiqrazlarının əldə edilməsi
• xaricdə birbaşa investisiyaların həyata keçirilməsi
• 5 ildən az olmayan müddətə xarici partnyorlara borcların verilməsi
• Kapitalın yerləşdirilməsi məqsədi ilə xarici şirkətlərin istiqrazlarının əldə edilməsi
• Xarici partnyorlarla əməliyyatlar üzrə ödənişlər

138. Aşağıdaqkılardan biri BİM-in formalarından deyil.

√ beynəlxalq əmək bölgüsü
• Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq
• Işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası
• beynəlxalq valyuta – maliyyə münasibətləri
• beynəlxalq ticarət

139. Aşağıdakı fikirlərdən biri BİM-in mahiyyəti ilə bağlı deyil:

√ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər yalnız müxtəlif ölkələr və onların təsərrüfat subyektləri arasındakı ticarət-iqtisadi münasibətlərini ifadə
edir.

• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ölkələrarası iqtisadi münasibətləri əks etdirir
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müxtəlif ölkələrin təsərrüfat subyektlərinin bu və ya digər formada qarşılıqlı iqtisadi əlaqəsidir
• düzgün cavab yoxdur
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər iqtisadi münasibətlərin ümumi sistüminin alt sistemidir

140. ÜTT-nin əsas vəzifəsi nədir:

√ ticarət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması və gömrük rüsumlarının aşağı salınması
• Iqtisadi cəhətdən zəif olan ölkələrin xarici ticarət siyasətini formalaşdırmaq
• İEÖ-də gömrük tariflərinin yüksəldilməsi
• İEÖ də qeyri tarif tədbirlərin güclənməsi
• İEÖ üçün əlverişli ticarət şəraiti yaratmaq

141. Ölkədən kapital ixracının əsas səbəblərinə aid deyil:

• Qəbul edən ölkədə ucuz işçi qüvvəsinin mövcudluğu
√ Pulların yuyulması
• Ölkədə həddən artıq kapital yığımı
• Qəbul edən ölkədə ucuz xammalın mövcudluğu
• Qəbul edən ölkədə yüksək faiz dərəcələri



142. İri şirkətin mövcud fəaliyyət sahəsi ilə birbaşa istehsal əlaqəsi olmaya sahə¬lərə daxil olması necə adlanır:

• Üfqi inteqrasiya
• konvergensiya
√ Diversifikasiya
• İnhisarlaşma
• Şaquli inteqrasiya

143. Müasir dövrdə AİZ (Azad İqtizadi Zona) dedikdə aşağıdakı məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş ərazi başa düşülür:

√ Tarifsiz ticarət və xarici sərmayəçilərin təsərüffat fəaliyyəti üçün gü¬zəştli şəraitin yaradılması
• Milli sahibkarlar üçün xüsusi rejimin yaradılması
• Milli inkişaf layihələrinin həyata keçirilməsi
• rüsumsuz ticarətin həyata keçirilməsi
• “Gizli” kapitalın yuyulması

144. XX əsrin sonunda dünya informasiya xidmətləri bazarının başlıca subyekti:

√ ABŞ
• Çin
• Rusiya
• Almaniya
• Böyük Britaniya

145. Beynəlxalq elmi-texniki xidmətlərə aid olmayan xidmət növünü qeyd edin:

√ Məhsulun satışı ilə bağlı xidmətlər
• Obyektlərin tikintisinin layihələşdirməsi xidməti
• Obyektin tikintisi ilə bağlı xidmətlər
• obyektin istismarı ilə bağlı xidmətlər
• Avadanlıqların quraşdırılması ilə bağlı xidmətlər

146. Hansı məqsədlə digər ölkəyə səfər edən şəxs xarici turist adlana bilər:

√ İstirahət
• Bir sutkadan qısa müddətdə qalmaq şərti ilə
• Həmin ölkədə muzdla ödənilən işgüzar fəaliyyət
• hərbi xidmət üçün
• Daimi yaşayış

147. Konkret vətəndaşlara turizm xidmətləri göstərən subyekt necə adlanır:

√ Turizm agentliyi
• Müalicə müəssisəsi
• Marketinq müəssisəsi
• vasitəçi müəssisə
• Lizinq müəssisəsi

148. Lisenziya müqavilələrində tərəflər necə adlanır:

√ Lisenziat və lisenziar
• Sifarişçi və icraçı
• Komitent və komissioner
• satıcı və alıcı
• Prinsipal və agent

149. Yüksək texnologiyalardan istifadə üçün lisenziyaların növlərinə aid deyil?

√ Natamam



• Qeyri-müstəsna
• Müstəsna
• tam
• Müstəsna

150. Son onillikdə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri hansı prinsip üzərində inkişaf edir:

√ İqtisadi məqsədəuyğunluq
• Legitimlik
• Sülh naminə əməkdaşlıq
• ixracın artırılması
• Siyasiləşmə

151. Azərbaycan Respublikasının ixracının çox hissəsi hansı ölkənin payına düşür.

√ İtaliya
• Danimarka
• Almaniya
• Türkiyə
• ABŞ

152. Əsas beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının tərkibinə nə daxildir:

√ İdxal
• Sığorta
• Gömrük rəsmiləşdirməsi
• qablaşdırma
• Yükün nəqli

153. Köməkçi beynəlxalq ticarət əməliyyatlarına aiddir:

√ Reklam agentlikləri ilə razılaşmalar
• Tranzit
• Təkrar ixrac
• idxal
• İxrac

154. Ticarət və tariflər üzrə Baş Sazişin ən əsas prinsiplərinə aid deyil:

√ gömrük tariflərinin tədricən artırılması
• gömrük tariflərinin tədricən azaldılması
• ticarət sahəsində ölkələrə diskriminasiyanın tətbiq edilməməsi
• ticarət siyasətində şəffaflıq
• ən əlverişli şərait rejimi

155. Ayrı-ayrı ölkələrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstəriciyə görə müəyyənləşdirilir.

√ milli məcmu məhsulun ölçüsünə görə
• əhalisinin sayına görə
• coğrafi mövqeyinə görə
• əhalinin dini mənsubiyyətinə görə
• ərazisinin ölçüsünə görə

156. XX əsrin sonuna inkişaf etməkdə olan ölkələrin xarici borcları:

√ artmışdır
• azalmışdır
• azalmağa doğru meylli idi
• düzgün cavab yoxdur
• sabit qalmışdır



157. Üçüncü dünya ölkələrində sosial problemlərdən birinə aiddir:

√ iş yerlərinin çatışmaması və əhali artımının yüksək səviyyəsi
• regionlar üzrə iqtisadi inkişafın bərabərliyi
• təhsilin yüksək səviyyəsi
• yüksək ixtisaslı kadrlar üçün iş yerlərinin çatışmazlığı
• coğrafi mövqe

158. Ən zəif inkişaf etmiş ölkələr yerləşir:

√ Tropik Afrikada
• Orta Asiyada
• Şərqi Avropada
• Cənubi Asiyada
• Şimali Afrikada

159. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı firmaların bazarda rəqabət qabiliyyətinin itirilməsinə aid deyil:

√ ölkədə güclü bank sektorunun olmaması
• daxili rəqabətin zəifləməsi
• daxili problemlərə diqqətin verilməsi və öz fəaliyyətindən razılıq
• düzgün cavab yoxdur
• istehsal amillərinin pisləşməsi

160. M.Porterə görə rəqabət üstünlüyünün əsas mənbələrinə aid deyil:

√ əldə edilə bilən təbii resursların mövcudluğu
• əsas rəqiblərin seçdikləri rəqabət dairəsindən fərqli sahənin seçilməsi
• qlobal rəqabət strategiyasına keçilməsi
• düzgün cavab yoxdur
• fəaliyyətin təşkilinin yeni üsul və metodları

161. Konkret ölkənin ayrı-ayrı əmtəə və xidmət istehsalı üzrə ixtisaslaşması asılıdır:

√ ölkənin sosial-iqtisadi xüsusiyyətlərindən
• beynəlxalq normativ-hüquqi norma və qaydalardan istifadə edilməsində
• coğrafi mövqeyindən
• düzgün cavab yoxdur
• istehsalın təşkilinin qabaqcıl metodlarından istifadə edilməsindən

162. Formalaşan qlobal dünya təsərrüfatında asılı inkişaf aşağıdakılardan hansı üçün xarakterikdir.

√ ən yoxsul dünya ölkələri üçün
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin
• keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin
• AB ölkələri üçün
• sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin

163. Proteksionizm və liberallaşdırma arasında xariji iqtisadi siyasət seçimi asılıdır:

√ ölkədəki konkret sosial-iqtisadi vəziyyətdən
• elmi-texniki potensialın vəziyyətindən
• təbii resursların mövcudluğundan
• düzgün cavab yoxdur
• ölkənin coğrafi vəziyyətindən

164. Müasir vahid dünya bazar iqtisadiyyatında sistem formalaşdıran amil rolunda çıxış edir:

√ kapital



• təklif
• rəqabət qabiliyyəti
• qiymət
• tələb

165. Texnoloqiyaların ötürülməsinin mühüm forması hansıdır:

√ lisenziya müqavilələri
• françayzinq müqavilələri
• forfeytinq müqavilələri
• düzgün cavab yoxdur
• injinirinq müqavilələri

166. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların funksiyalarına aiddir:

√ hər biri
• tənzimləyici funksiya
• norma yaratma funksiyası
• iqtisadi inkişafa yardım funksiyası
• nəzarət funksiyası

167. Valyuta siyasətinin istiqamətlərinə aid deyil:

√ ticarət məhdudiyyətləri
• valyuta müdaxilələri
• diskont siyasəti
• deviz siyasəti
• valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası

168. Valyuta məzənnəsinə təsir edən amillərə aid deyil:

√ ölkənin xarici borcu
• ölkənin ödəniş balansının vəziyyəti
• ölkələrdə inflyasiya templərindəki fərq
• dövlətin valyuta siyasəti
• ölkələrdə faiz dərəcələrindəki fərq

169. TMK-lar haqda nəzəri baxışlara aid deyil:

√ mütləq üstünlükləri nəzəriyyəsi
• məhsulun həyat tsikli nəzəriyyəsi
• biheviorist nəzəriyyə
• inhisarçı üstünlüklər nəzəriyyəsi
• beynəlmiləlləşmə nəzəriyyəsi

170. Aşağıdakılardan hansı idarəetmə tipinə görə TMK-ın növlərinə aid deyil?

√ monosentrik
• polisentrik
• geosentrik
• düzgün cavab yoxdur
• etnosentrik

171. Aşağıdakılardan hansı yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin imiqrasiya mərkəzi kimi çıxış edir?

√ Şimali Amerika
• Cənubi Amerika
• Cənubi Afrika
• Avstraliya
• Orta Şərq



172. Aşağıdakılardan hansı lisenziyalara görə ödəniş formalarına aid deyil?

√ akkreditivlə ödəniş
• kompensasiya əsasında ödəniş
• qiymətli kağızlar vasitəsi ilə ödəniş
• royalt
• pauşal ödəniş

173. Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsinə təsir göstərən amillərə aid deyil?

√ ölkə əhalisinin sayı
• ictimai məhsulun strukturunun inkişaf səviyyəsi
• daxili bazarın tutumu
• istehsalın həcmi
• Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi

174. Aşağıdakılardan hansı BİM-in prinsiplərinə aid deyil?

√ birtərəfli faydalılıq
• ölkələrin hüquq bərabərliyi
• öhdəliklərə könüllü əməl olunması
• ayrıseçkiliyə yol verilməməsi
• dövlətlərin suverenliyi

175. Ölkənin beynəlxalq istehsal ixtisaslaşmasında mövqeyi nə ilə ifadə olunur?

√ ixrac ixtisaslaşma əmsalı
• idxal ixtisaslaşma əmsalı
• xarici ticarət kvotası
• xarici ticarət ixtisaslaşma əmsalı
• ixrac kvotası

176. Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlərinə aid deyil ?

√ saxlanc
• spesifik
• ixrac
• tarnzit
• preferensial

177. Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlərinə aid deyil ?

√ faiz kvotaları
• fərdi kvotalar
• miqdar kvotalar
• qlobal kvotalar
• tarif kvotaları

178. Mənşəyinə görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür:

√ avtonom, konvension, preferensial
• mövsümi, antidempinq, kompensasiya
• nominal, effektiv
• advalor, spesifik, qarışıq
• ixrac, idxal, tranzit

179. İnkişaf və Ticarət üzrə Şura:

√ Konfransın sessiyalararası dövründə işin fasiləsizliyini təmin edir



• Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı məsələləri üzrə təkliflər hazırlayır
• YUNKTAD-ın sənədlərini təsdiq edir
• Ölkələrin mövqeyinə dair müzakirədə forum rolunda çıxış edir
• YUNKTAD-ın siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir

180. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası nəyin hesabına maliyyələşdirilir?

√ Donor-ölkələrin vəsaitləri, köhnə kreditlərin qaytarılması və BYİB-in mənfəətindən ayırmalar hesabına
• Xüsusi borc kapitalı hesabına
• İştirakçı-ölkələrin büdcə ayırmaları hesabına
• Güzəştli dövlət kreditləri hesabına
• TMK-nın xüsusi kapitalı hesabına

181. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı:

√ Yalnız üzv-ölkənin hökumətinin zəmanəti ilə borc verir
• Xarici investorlar və borc alan ölkənin hökuməti arasında mübahisələrin nizamlanmasını və arbitrajı təmin edir.
• Xüsusi sektorun layihələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir.
• Ən kasıb ölkələrə faizsiz güzəştli kreditlər verir
• Xarici investorlara qeyri-kommersiya xarakterli siyasi risklərə görə zəmanət verir

182. Aşağıda sadalanan təşkilatlardan hansı Dünya Bankı Qrupuna daxil deyil?

√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
• İnvestisiya mübahisələrinin nizamlanması üzrə Beynəlxalq Mərkəz
• İnvestisiyalara zəmanət üzrə çoxtərəfli agentlik

183. Ölkələrin ÜTT-yə üzv qəbul olması prosesinin sonuncu mərhələsi necə adlanır?

√ Bütün sənədlər paketinin üzv olan ölkənin qanunverici orqanı tərəfindən ratifikasiya edilməsi
• Üzv olan ölkənin ticarət-siyasi rejiminin hərtərəfli nəzərdən keçirilməsi
• İddiaçı-ölkənin bu beynəlxalq təşkilata üzvlük şərtləri haqqında danışıqların aparılması və məsləhətlərin verilməsi
• Üzv-olan ölkələrin ÜTT üzvlərinə təqdim edə biləcəyi “kommersiya əhəmiyyətli” güzəştlərin müzakirəsi
• İqtisadi mexanizmin hərtərəfli nəzərdən keçirilməsi

184. BVF-nin prinsiplərinə aid deyil:

√ Vahid ticarət siyasətinin həyata keçirilməsi
• Valyuta məzənnəsinin manipulyasiyasına qadağa
• Valyuta böhranını aradan qaldırmaq məqsədilə valyuta bazarlarına müdaxilə edilməsi (zəruri olduğu halda) öhdəliyi
• Hər bir ölkənin öz müdaxilə siyasətində partnyor ölkələrinin maraqlarını nəzərə alması öhdəliyi
• Valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsindən imtina etmək üçün beynəlxalq valyuta sistemində qadağa

185. BVF-nin funksiyalarına aid deyil:

√ Vahid ticarət siyasəti həyata keçirmək
• Razılaşdırılmış davranış kodeksinə riayət edilməsi
• Tədiyə balansının kəsirinin aradan qaldırılması üçün maliyyə yardımının göstərilməsi
• Məsləhətlər vermək və əməkdaşlıq etmək
• Beynəlxalq valyuta siyasətinə dair məslələrdə sıx əməkdaşlıq

186. Ən mühüm qərarların qəbulu üçün BVF-yə neçə faiz səs lazımdır.

√ 0.85
• 0.5
• 0.63
• 0.95
• 0.75



187. BVF-nin rəhbər orqanlarında ölkələr arasında səslər necə bölüşdürülür:

√ Kvotanın həcminə görə
• Ölkənin inkişaf səviyyəsinə görə
• Əhalinin sayına görə
• Ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinə görə
• Faydalı resursların mövcudluğuna görə

188. BVF-nin kapitalında iştirakçı ölkələrin üzvlük haqqı kvotalarının ölçüsü nədən asılıdır?

√ Ölkələrin iqtisadi potensialı və beynəlxalq ticarətdə fəallığı
• Əhalinin uzunömürlüyü və sayı
• Ölkələrin inkişaf səviyyəsi
• Faydalı resursların mövcudluğu
• Coğrafi mövqe

189. Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrı-ayrı seqmentlərində funksiya göstərən beynəlxalq təşilatlara aiddir:

√ OPEK
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• FAO
• UNİDO
• UNKDAT

190. Aşağıdakılardan biri regional və regionlararası xarakterə malik beynəlxalq təşikilatlara aiddir:

√ İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı
• Dünya Bankı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu

191. ÜTT öz fəaliyyətinə nə vaxtdan başlamışdır?

√ 1995-ci ildən
• 1957-ci ildən
• 1985-ci ildən
• 1968-ci ildə
• 1947-ci ildən

192. BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının əsas məqsədi nədən ibarətdir.

√ İqtisadi və Sosial məsələlər üzrə əmədaşlıq
• Ölkələrin suverenliyin təminatı
• Gender problemi
• enerji təhlükəsizliyi
• Hərbi əməkdaşlıq

193. Dünyanın əsas transmilli şirkətləri milli xüsusiyyətlərinə görə, hansı ölkələr qruplarına aiddir?

√ ABŞ, Yaponiya və Avropa İttifaqı
• ABŞ və Latın Amerikası
• Yaponiya və Avstraliya
• ABŞ və MDB
• Avropa İttifaqı və MDB

194. Göstərilən ölkələrdən hansı dünyanın ən yoxsul ölkələri siyahısına daxildir?

√ Çad



• Türkiyə
• Braziliya
• Malayziya
• Hindistan

195. İƏİT hansı ölkələrin əməkdaşlıq formatını təşkil edir?

√ Sənayecə inkişaf etmiş dövlətlər
• Yaponiya və Okeaniya
• Asiya dövlətləri
• Qərbi Avropa dövlətləri
• Şimali Amerika dövlətləri

196. OPEK təşkilatının statusu hansına uyğundur:

• Heç biri
• Regional iqtisadi birlik
√ Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilat
• Ərəb dövlətlərinin iqtisadi əməkdaşlıq şurası
• Neft ixrac edən şirkətlərin assosiativ əməkdaşlıq qanunu

197. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının fəaliyyəti aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdir:

√ Hər biri
• Sosial sığortanın reqlamentləşdirilməsi
• Geniş Texniki Əməkdaşlıq proqramlarının həyata keçirilməsi
• Beynəlxalq əmək standartlarının işlənilməsi
• Əməkçilər üçün sosial ədalətin təmin edilməsi

198. İşçi qüvvəsinin hərəkətinin tənzimlənməsi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar:

√ 3,4.
• YUNKTAD (2
• Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (3
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (4)
• FAO (1)

199. İnkişaf etməkdə olan ölkələri Dünya Bankı aşağıdakı meyar əsasında müəyyən edir:

√ Bazar iqtisadiyyatlı və aşağı iqtisadi inkişaf səviyyəsi ölkələr
• Borclu ölkələr
• Texnologiya idxal edən ölkələr
• Neft ixrac edən ölkələr
• Xarici ticarət kvotası 25%-dən çox olmayan ölkələr

200. İnkişaf etmiş ölkələr qrupuna BMT tərəfindən aid edilir:

• Sənaye ixracının ÜDM-də payı 20 %-dən çox olan ölkələr
• Xarici bazarı olmayan ölkələr
√ İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı və yüksək sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəli ölkələr
• ÜTT təşkilatına üzv olan dövlətlər
• Adambaşına ÜDM 12 min dollardan aşağı olmayan ölkələr

201. Beynəlxalq ticarət siyasəti necə tənzimlənir?

• UNCTAD
• Heç kim tərəfindən tənzimlənmir
√ ÜTT/GATT tərəfindən
• BMT
• Dünya Bankı/Beynəlxalq Valyuta Fondu



202. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin coğrafi aspektinə daxil deyildir:

• Orta Asiya bazarlarına hazır məhsul ixracının artırılması
• Avropa bazarlarına ixracda qeyri-neft məhsullarının xüsusi çəkisinin artırılması
• Şərq-Qərb və Şimal-Cənub idxal-ixrac əməliyyatlarında tranzit ölkə statusunun gücləndirilməsi
• Rusiyanın kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında daha aktiv iştirakın təmin olunması
√ OPEK ölkələri ilə birbaşa ticarətin dərinləşdirilməsi

203. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin birbaşa məqsədi aşağıdakılardan hansıdır?

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

204. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsaslandığı əsas prinsip:

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

205. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətini müəyyən edən amillər sisteminə daxildir:

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

206. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasətini reallşadırılmasını koordinasiya edən əsas dövlət qurumu hansıdır?

√ İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Dövlət Gömrük Komitəsi
• Dövlət Miqrasiya Komitəsi
• Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO)
• Xarici İşlər Nazirliyi

207. Aşağıdakılardan hansı Rikardo modeli tezislərinə daxildir?

√ Cavabların hamısı doğrudur və bu tezislərdən hər biri Rikardo modelinin tezisləridir
• Bazarlar tamamilə rəqabətqabiliyyətlidir
• Hər ölkədə yalnız bir istehsal vasitəsi mövcuddur
• Ölkə ixtisaslaşmasını müəyyənləşdirmək üçün alternativ xərclər (alternati dəyər) kriteriyası əsas götürülür
• Ölkələrdəki əmək məhsuldarlığı səviyyəsi sabitdir və dəyişmir

208. Aşağıdakılardan hansı “azad ticarət”i dəstəkləyici fakt deyildir?

√ Azad ticarət hər zaman ölkədaxili ümumi rifahı artırır, belə ki, ticarət nəticəsində qazanan qrupların gəlirləri, uduzan qrupların itkilərini
kompensasiya edir

• Azad ticarət resursların səmərəli yerləşdirilməsinə xidmət edir
• Azad ticarət şirkətlərə masştab iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə imkanları təklif edir
• Azad ticarət ölkədaxili ümumi rifahı artırır
• Azad ticarət “xüsusi” maraqları olan qrupların təsirini məhdudlaşdırır

209. ABŞ dolları Avroya görə ucuzlaşırsa:



√ Avropalılar üçün amerikan malları ucuzlaşacaq
• Amerikanlılar 1 Avroya görə daha az ABŞ dolları ödəyəcəklər
• Avropa malları amerikanlılar üçün daha ucuz olacaq
• Avropalılar 1 ABŞ dolları üçün daha çox Avro ödəyəcəklər
• ABŞ ixracının nisbi qiyməti artacaq

210. “ÜTT - ölkə suvereniteti üçün zərbədir” fikrini hansı cavabla əsaslandıra bilərsiniz?

√ ÜTT ticarətlə əlaqəli daxili siyasəti müəyyənləşdirir
• ÜTT ticarət həcmini artırır ki, bu da milli xüsusiyyətləri assimilasiya edir
• ÜTT ticarət siyasətini məhdudlaşdırmaq üçün sərt qaydalar qoyur
• ÜTT ölkənin iqtisadi siyasətinə yön verir
• ÜTT ölkələrə nə istehsal edəcəkləri üzrə göstərişlər verir

211. “Ticarət şərtləri” dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

√ Ölkə ixracının qiymətinin ölkə idxalının qiymətinə nisbəti
• Ölkə idxalının qiymətinin ölkə ixracının qiymətinə nisbəti
• Digər ölkələr tərəfindən müəyyənləşdirilmiş tariflərin ölkənin idxal üçün müəyyənləşdirdiyi tariflərə nisbəti
• Ölkənin idxal üçün müəyyənləşdirdiyi tariflərin digər ölkələr tərəfindən müəyyənləşdirilmiş tariflərə nisbəti
• Ölkənin ticarət etməyə razılaşdığı məhsulların qiyməti

212. “İdxala olan tələb” termini aşağıdakılardan hansını ifadə edir?

√ Yerli tələbin yerli təklifdən çox olması
• İdxal ölkəsi üçün nisbi tələb
• Ölkənin istehsal etmədiyi üçün idxal etmək niyyətində olduğu məhsul və xidmətlər
• Cavabların heç biri doğru deyildir
• Xarici bazar təklifinin xarici bazar tələbindən çox olması

213. “Dempinq” nədir?

√ Qiymət diskreminasiyası nümunəsi
• İdxal tarifi
• Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən inhisarçılar arasındakı rəqabət
• Ticarət qanunlarının istənilən pozuntusu
• İxrac subsidiyası

214. Əksər ölkələrdə müşahidə olunan ticarət siyasəti aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunur?

√ Milli maraqların konflikti
• Ölkələrin beynəlxalq maraqlarının konflikti
• BƏB əsasında hansı ölkənin hansı məhsul/xidmət üzrə ixtiasaslaşması lazım olduğu məsələsi
• Makroiqtisadi göstəricilərin təmini səviyyəsi
• Əsas məhsulların qiyməti

215. "Ticarətdən qazanc" termini aşağıdakı cavablardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur?

√ Ticarət edən hər iki tərəfin udması
• İstehlakçı artıqlığı
• İstehsalçı artıqlığı
• Ticarət vasitəçisinin qazancı
• Sahibkarların beynəlxalq ticarətdən qazancı

216. Xarici ticarətin tənzimlənməsində dövlətin rolunun zəruriyyətini hansı tezislə izah edərsiniz?

√ Ölkənin xarici ticarətdən aldığı qazancın ölkə daxilində müxtəlif gəlir qrupları arasında fərqli qaydada bölüşdürülməsi
• Ticarətdən qazancın dünya qiymətlərindən asılı olması
• “Məcmu tələb-məcmu təklif modeli” nin beynəlxalq ticarətin əsasını təşkil etməsi
• Müasir dövrdə beynəlxalq ticarətdə Keyns nəzəriyyəsinin tətbiqi



• Xarici ticarətin ümumi rifahı bütövlükdə pisləşdirməsi

217. Gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi dövlətin xarici ticarət siyasətində dövlətin hansı rolununun təmininə xidmət edir?

√ Cəmiyyətdə ədalətin təmini
• Stabil iqtisadi inkişafın təmini
• Milli rifahın təmini
• Balanslaşdırılmış strategiya ilə uğurlu inteqrasiya
• Milli iqtisadiyyatın səmərəli inkişafı

218. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir:

√ Hamısı
• Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələr və konvensiyalar
• İdxal-ixrac əməliyyatlarına dair qanunlar, fərmanlar və sərəncamlar
• Gömrük məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

219. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin coğrafi aspektinə daxil deyildir:

• Avropa bazarlarına ixracda qeyri-neft məhsullarının xüsusi çəkisinin artırılması
• Şərq-Qərb və Şimal-Cənub idxal-ixrac əməliyyatlarında tranzit ölkə statusunun gücləndirilməsi
√ OPEK ölkələri ilə birbaşa ticarətin dərinləşdirilməsi
• Orta Asiya bazarlarına hazır məhsul ixracının artırılması
• Rusiyanın kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında daha aktiv iştirakın təmin olunması

220. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin prioritetlərinə daxildir:

√ Xarici ticarət əməliyyatlarında dövlətin iştirak payının artırılması
• ÜTT-yə üzvlüyün təmin olunması
• İxracın strukturunda hazır məhsulların xüsusi çəkisinin artırılması
• Qeyri-neft ixracının genişləndirilməsi
• İdxaləvəzedici yerli istehsalın gücləndirilməsi

221. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətini müəyyən edən amillər sisteminə daxildir:

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

222. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin tərkib elementləri hesab edilir:

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

223. Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti ən geniş mənada ... xidmət edir.

• Neft hasilatının effektiv səviyyəsinin müəyyən edilməsinə
√ Ümumilli iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasına
• Regionların inkişafına
• İşsizliyin azaldılmasına
• İdxal-ixrac qiymətlərinin optimallaşdırılmasına

224. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsaslandığı əsas prinsip hansıdır?



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

225. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas hədəflərinə daxildir:

• İdxaldan asıllığın minimuma endirilməsi
• Dünya bazarına çıxışın asanlaşdırılması
√ Bütün cavablar doğrudur
• Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın gücləndirilməsi
• Idxal-ixracın optimal nisbətinin yaradılması

226. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin birbaşa məqsədi aşağıdakılardan hansıdır?

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

227. Aşağıdakılardan hansı məhsul Azərbaycan Respublikasının idxalında ilk onluğa daxil deyil?

• Mebel və onun hissələri
√ Əlvan metallar və onlardan hazırlanan məhsullar
• Elektrik aparatları
• Yeyinti məhsulları
• Oduncaq və ondah hazırlanan məhsullar

228. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının idxalında ilk onluqda olan ölkələrə aid deyil?

√ Fransa
• Ukrayna
• Yaponiya
• İtalya
• Qazaxıstan

229. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasətinin prioritetlərinə aid deyil?

• ÜTT ilə əməkdaşlığı sürətləndirmək
• “Ənənəvi” ticarət partniyorları ilə əməkdaşlığı artırmaq
√ Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət dövriyyəsini artırmaq
• Heç biri
• Qeyri-neft ixracını artırmaq

230. Azərbaycan Respublikasında idxal məhsullarının daşınmasında əsas nəqliyyat növü kimi aşağıdakılardan hansı üstunlük təşkil edir?

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

231. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasətində əsas hədəflərə aid deyil?

√ Neft ixracını azaltmaq
• ÜTT-yə üzvlük
• İdxal əvəzləyici modelin tətbiqi
• Qeri-neft ixracını artırmaq



• İxracın diversifikasiyası

232. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət səmərəliliyinə təsir göstərən ekzogen (nəzarət edilməyən) amillərə aid deyil?

√ Milli istehsalın ödəmə qabiliyyətli ehtiyacların ödənilməsinə adekvatlığı
• Dünya neft bazarının konyuktur elastikliyi
• Üçüncü ölkələrə münasibətdə ticarət siyasəti
• Heç biri
• Dünya qiymətlərinin səviyyəsi

233. Azərbaycan Respublikasının idxalında daha yüksək xüsusi çəkiyə malik Aİ ölkəsi aşağıdakılardan hansıdır?

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

234. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının ixracında daha yüksək xüsusi çəkiyə malik deyil?

√ Misir
• Hindistan
• Fransa
• İndoneziya
• İtaliya

235. Bu inteqrasiya birliklərindən hansı Azərbaycanın ən mühüm ticari tərəfdaşıdır?

√ İƏİT və Aİ
• QUAM və İƏİT
• Aİ və QUAM
• QUAM və NAFTA
• AB və NAFTA

236. Azərbaycanın milli iqtisadi modeli özündə birləşdirir:

√ liberalizmi, institusionalizmi və geoiqtisadi liderliyin sintezini
• monotarizmi, neoliberalizmi və etatizmin sintezini
• neokeynçilik, liberalizm və sosial bazarın sintezini
• dirijizmin, liberalizmin və institusionalizmin vəhdətini
• konservatizmi, liberalizmi və institusionalizmin sintezini

237. Heydər Əliyevin iqtisadi uğur modeli Azərbaycana imkan vermişdir:

√ regionda geoiqtisadi lider olmaq
• iqtisadi inkişaf tempinə görə birinci yerə çıxmaq
• Avropa bazarlarına enerjidaşıyıcıların aparıcı ixracatçısı olmaq
• bütün yuxarıda qeyd edilənlər
• digər tranzit ölkələrdən keçid dövrünü daha tez başa vurmaq

238. Azərbaycanın iqtisadiyyatı Neft gəlirləri ilə hansı mexanizmlə əlaqələndirilmişdir?

√ Neft fondu yaratmaqla
• Büdcə mexanizmi vasitəsilə
• Maliyyə institutları ilə
• Mərkəzi Bankla
• Birbaşa

239. Azərbaycanın da daxil olduğu “Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti Hesabatı” hansı beynəlxalq iqtisadi təşkilat tərəfindən hazırlanır?



√ Dünya İqtisadi Forumu
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• ÜTT
• Beynəlxalq Kommersiya Palatası
• Dünya Bankı

240. Aşağıdakılardan hansı ixrac və idxalın strukturu, xarici ticarətin səmərəliliyinin formalaşmasına təsir edən daxili (endogen) amillərə
aiddir:

√ Hamısı
• milli istehsal ehtiyacları
• yerli istehsalın milli tələbi ödəmə qabiliyyəti
• əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsinin adekvatlıq dərəcəsi
• əhalinin ödəmə qabiliyyətli tələbi

241. Neçənci il Azərbaycanda “Turizm ili” kimi elan olunmuşdur?

√ 2011.0
• 2014.0
• 2010.0
• 2009.0
• 2013.0

242. Azərbaycanın hansı iqtisadi rayonu ölkə ixracının artırılması üçün yüksək perspektivlər mövcud olan maşınqayırma və metallurgiya
sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır?

√ Gəncə-Qazax
• Lənkəran-Masallı
• Şəki-Zaqatala
• Abşeron
• Quba-Xaçmaz

243. Azərbaycanda üzüm istühsalının ən yüksək səviyyəsi nə zaman qeydə alınmışdır?

√ sovet dövründə
• keçid iqtisadiyyatı dövründə
• 2006-cı ildən sonra
• 2010-cu ildən sonra
• müstəqillik dövründə

244. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olub MDB-nin üzvü olmayan ölkə hansıdır?

√ Bolqarıstan
• Moldova
• Qazaxstan
• Ukrayna
• Azərbaycan

245. MDB-nin üzvü olub Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olmayan ölkə hansıdır?

√ Belarus
• Moldova
• Qazaxstan
• Ukrayna
• Azərbaycan

246. Hansı birlik ölkələri Azərbaycanın MDB ölkələri ilə ümumi xarici ticarət dövriyyəsində ən böyük xüsusi çəkiyə malikdirlər?

√ Avrasiya iqtisadi birliyi ölkələri
• GUAM ölkələri



• Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri
• MDB Azad Ticarət Zonası ölkələri
• Mərkəzi Asiya İqtisadi Birliyi ölkələri

247. 2000-ci ildə MDB-nin beş dövlətinin Gömrük ittifaqı bazasında hansı birlik yaradılmışdır?

√ Avrasiya iqtisadi birliyi
• Avrasiya ticarət zonası
• Avrasiya valyuta birliyi
• Belə bir birlik mövcud deyil
• Avrasiya vahid bazarı

248. Hazırda MDB sərhədləri çərçivəsində real olaraq hansı inteqrasiya birliyinin yaradılması barədə müzakirələr aparılır?

√ Azad ticarət zonası
• İqtisadi birlik
• Vahid bazar
• İqtisadi-valyuta birliyi
• Gömrük İttifaqı

249. MDB çərçivəsində "Azad ticarət zonası haqqında Saziş"i neçənci ildə imzalanmışdır?

• 2009.0
• 2014.0
√ 2011.0
• 2010.0
• 2013.0

250. Bakı-Aktau və Bakı-Bektaş gəmi bərələri Azərbaycan ilə hansı ölkə arasında yaradılmış dəniz nəqliyyatı vasitəsidir?

√ Qazaxıstan
• Rusiya
• İran
• Ukrayna
• Türkmənistan

251. Azərbaycandan Ukraynaya ixrac olunan ümumi məhsulların əsas hissəsi hansı məhsulların payına düşür?

• heç biri
• şəkər
• çay
• meyvə-tərəvəz
√ yanacaq materialları

252. Azərbaycanın Ukraynadan idxal etdiyi əsas məhsullar hansılardır?

√ metallurgiya məhsulları
• təbii qaz
• pambıq
• meyvəçilik
• dənli bitkilərə

253. Azərbaycana nəqliyyat vasitələri əsasən hansı Avropa ölkələrindən idxal olunur?

• Yaponiya və ABŞ
√ Almaniya və Böyük Britaniya
• İspaniya və Koreya
• Fransa və İtaliya
• Türkiyə və İsveç



254. Azərbaycanda şəkər istehsalının artmasında əsas rolu oynayan şəkər emalı zavodu hansı şəhərdədir?

• Gəncə
• Şəmkir
√ İmişli
• Zərdab
• Mingəçevir

255. Azərbaycanın hansı ölkə ilə idxal strukturunda tütün tərkibli siqaret idxalı üstünlük təşkil edir?

• Gürcüstan
• Ukrayna
• Moldova
√ Rusiya
• Qazaxıstan

256. Asiya ölkələri içərisində Azərbaycanın əsas ticarət partnyoru hansı ölkədir?

• Çin
• Hindistan
• Sinqapur
• İndoneziya
√ İsrail

257. Azərbaycan neçənci ildən Avropa Qonşuluq Siyasətinə qoşulmuşdur?

√ 2004.0
• 2001.0
• 2003.0
• 2000.0
• 2002.0

258. Azərbaycan Respublikasının Aİ yanında Daimi Nümayəndəliyi harada fəaliyyət göstərir?

• Strastburqda
• Cenevrədə
√ Brüsseldə
• Amsterdamda
• Stokqolmda

259. Azərbaycan hansı beynəlxalq iqtisadi təşkilat ilə “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi” sənədi imzalamışdır?

• İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkiatı
• ÜTT
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Dünya Bankı
√ Avropa İttifaqı

260. Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin hüquqi əsasını hansı sənəd qoymuşdur?

• Büdcəyə dəstək Sazişi
• Texniki yardım və Əməkdaşlıq Sazişi
• Tvinninq və məlumat mübadiləsi Sazişi
• Avropa Qonşuluq Siyasəti Sazişi
√ Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi

261. Nominal valyuta kursu nə deməkdir?

• İki ölkənin pul vahidləridir
• Ölkənin valyuta mövqeyidir



• Xarici ölkələrin pul vahidləridir
√ İki ölkə pul vahidinin nisbi qiymətidir

262. Valyuta kursu dedikdə nə başa düşülür?

• Valyuta
• Bank sistemi
• Bank sistemi əməliyyatı
√ Nominal valyuta kursu

263. Valyuta kursunun qiymətlər üzərindəki təsiri neçənci ildə kim tərəfindən təsbit edilmişdi?

• 1914 cü ildə İsveç iqtisadçısı Manuel təsbit etmişdir
√ 1920 - ci ildə İsveç iqtisadçısı Kassel təsbit etmişdir
• 1934 cü ildə İsveç iqtisadçısı Kassel təsbit etmişdir
• 1919 cü ildə Alman iqtisadçısı Hanri təsbit etmişdir

264. Pul xarici bazarda nə vaxt öz dəyərini itirir?

• Valyuta kursunun aşağı düşməsi nəticəsində
• Beynəlxalq valyuta tarazlığı pozulanda
√ Tədiyyə balansına mütəmadi şəkildə kəsir verəndə və o ölkənin pul vahidinə təklif tələbdən çox olanda
• Elmi – texniki avadanlıqdan az istifadə etdikdə

265. Ölkənin pul dəyərinə mənfi təsir göstərən əsas amillər hansılardır?

• Sabit sistem formasının iflası
√ Ölkənin tədiyyə balansı, xarici borcların artması və sərmayə girişindəki azalmalar
• Beynəlxalq valyuta tarazlığı
• Bank sistemlərinin dağılması

266. Dünya pul funksiyası nə vaxt təzahür edir?

• Beynəlxalq əməkdaşlıqda təzahür edir
√ Ölkələr arasında və ya müxtəlif ölkələrin şəxsləri arasındakı qarşılıqlı münasibətdə təzahür edir
• Ölkənin pul dəyərində təzahür edir
• Daxili valyuta ehtiyatlarına təzahür edir

267. Valyuta kursunun dəyişməsinə təsir göstərən amillər hansılardır?

• Tədiyyə balansı, Faiz həddi və daxili bazar amilləri və s.
• Tədiyyə balansı, Xarici valyuta və s.
• Tədiyyə balansı, Milli valyuta və s.
√ Tədiyyə balansı, Satınalma gücü pariteti nəzəriyyəsi, Faiz həddi, Pul və ya Maliyyə siyasəti, vergi dərəcələrinin dəyişməsi və s.

268. Bir ölkənin milli pul vahidinin xarici dəyəri nəyə deyişlir?

• İqtisadı performansının aşağı salınması göstəricisi
• Beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin göstəricisidi.
√ Bir ölkənin milli pul vahidinin xarici dəyəri, o ölkənin iqtisadı performansını ortaya qoyan ən optimal göstəricisidir
• Maliyyə bazarının faiz tənzimləməsi sisteminin göstəricisidir

269. Valyuta kurslarının dəyişməsinə təsir göstərən əsas iqtisadi göstəricilər hansılardır?

√
Cari əməliyyatlar, xarici ticarət balansına aid statistik göstəricilər, Mərkəzi bankların qızıl – valyuta ehdiyatlarının həcmi, dövlət
büdcəsinə aid göstəricilər, xarici borc və faiz ödəmələri, pul miqdarındakı dəyişmələr, beynəlxalq qrumların ölkə iqtisadiyyatına
dəyişmələrinə notları və s.

• Bank əməliyyatları sistemi, Valyuta əməliyyatları sistemi və s.
• Bank əməliyyatları sistemi, Valyuta əməliyyatları sistemi, Mərkəzi bankların qızıl – valyuta ehdiyatlarının həcmi və s.



• Valyuta əməliyyatları sistemi, xarici borc və faiz ödəmələri, pul miqdarındakı dəyişmələr, beynəlxalq qrumların ölkə iqtisadiyyatına
dəyişmələrinə notları və s.

270. İqtisadiyyatda gedən prosesləri və valyuta kurslarındakı dəyişmələri təmin etmək üçün nə etmək lazımdır?

√ Əsas iqtisadi göstəriciləri bilmək
• Alış – veriş imkanlarına malik olmaq
• Bazar iqtisadiyyatının sabitliyi
• Valyuta kursunu bilmək lazımdır

271. Valyuta kurslarını təsirləndirən aksiomlar:

√ Faiz, qiymət, gəlir
• sabit kurs sistemi
• Alqı – satqı əməliyyatları
• Valyuta, mal ixracatı

272. Valyuta qiymətlərinə nə deyilir?

√ Valyuta məzənnələri və valyuta kursları
• Maliyyə tənzimləməsi problemi
• Kurs dəyişmələri
• Valyuta tənzimləməsi

273. Optimal pul zonasına uyğun hansı birliyi nümunə göstərmək olar?

√ Asiya iqtisadi zonaları
• ABŞ, Kanada və Meksika və Qərbi Avropa valyuta birlikləri
• Şimali Amerika zonaları
• Qərbi Avropa dövlətləri

274. Valyuta birlikləri nəzəriyyəsinin baniləri kimdir?

• ABŞ və Kanada brokerləri
√ Mindell və Mark Kinnon
• Conson Vaqner və Cek London
• Qərbi Avropa iqtisadçıları

275. Valyuta sistemləri əsas xüsusiyyətləri hansılardır?

• Milli valyutaların sabit kurslarının, qrup xaricindəki pullarına qarşı sərbəst dalğalanmağa icazə verən bir sistemlidir
• Avropa ölkələrin valyuta sistemlidir

√ Eyni coğrafi məkanda yerləşən bir qrup ölkə milli valyutaların sabit kurslarını bir –birindən asılı edən, qrup xaricindəki pullarına qarşı
sərbəst dalğalanmağa icazə verən bir sistemlidir

• Eyni coğrafi məkanda yerləşən ölkələrin valyuta sistemlidir

276. “Göstəricilərə görə tənzimələr” metodu nəyə deyilir?

• Valyuta kursunun tənzimləməsi nə
• Tənzimləmələr üsuluna
• Maliyyə bazarının tənzimləməsi məqsədinə
√ Keçmiş həftənin ortalamasın görə formalaşdığına

277. Sürünən paritetlər kursunun əsas xüsusiyyətləri hansılardır?

√ Mərkəzi kursun keçən bir neçə həftəyə aid bazar kurslarını ortalamasına görə dəyişməsidir
• Mərkəzi kursun bazar kurslarına görə dəyişməsidir
• Mərkəzi kursun bir illik dəyişməsidir
• Mərkəzi kursun tez - tez dəyişməsidir



278. Sürünən paritetlər hansı kurs tətbiqi vardı?

• Malik olmayan kurs sistemi
• Tənzimləmələr sistemi ilə
• Mərkəzi valyuta kurs sistemi
√ Paritetlər və ya mərkəzi kurs sitemi

279. Milli valyutanın paritetdən asılılığı nə vaxt baş verir?

• Sürünən paritetlər sistemində
• Beynəlxalq əməkdaşlıqda
• Sabit valyuta kursu sistemində
√ Geniş marjlı paritetlər sistemində

280. Geniş marjlı paritetlər nəyə deyilir?

• Sistemə genişlənmiş paritet sistemi deyilir
√ Bu sistemdə dalğalanma hədləri genişlənmişnə paritet sistemi deyilir
• Dalğalanma hədlərinin genişlənmiş sistemi deyilir
• Valyuta axını sistemi deyilir

281. Valyuta kurslarına sabitlik gətirən səbəblər hansılardır?

• Sürünən paritetlər
√ İdarəetməlik dalğalanmada üzən kurs sisteminin elastikiliyi və mərkəzi bankların müdaxiləsi
• Geniş marjlı paritetlər
• İdarəetməlik dalğalanma və daxili valyuta sistemi

282. Valyuta kurslarının tez – tez dəyişməsinə səbəb nədir?

• Beynəlxalq əlaqələrin yaxşılaşması məqsədi ilə
√ Daxili və xarici bazarda baş verən proseslərə görə
• Daxili və xarici bazar statusun qoruyur
• Valyuta tarazlığının artmasına əsasən

283. Kurs üzmələrinə mərkəzi bankların mövqeyi:

√ Mərkəzi bankaların nəzarəti altdadır
• Mərkəzi bankların təsiri altdan çıxarılır
• Bank sisteminin qaydalarında zidd olaraq fəaliyyət göstərir
• Bank sisteminə aidiyyəti yoxdur

284. İdarəetməli dalğalanmalar sistemi necə bir sistemdir?

√ Valyuta kurslarının valyuta bazarındakı tələb – təklif şərinə görə formalaşmaq üçün sərbəst buraxılmasıdır
• Valyuta kursunun valyuta bazarındakı tələb – təklif şərtidir
• Maliyyə bazarının tələb – təklif şərtidir
• Beynəlxalq qaydaların əsasıdır

285. Sabir və üzən kurs sistemi arasında yer alan modellər hansılardır?

√ İdarəetməli dalğalanmalar, Geniş marşlı partitetlər, Sürünən partitetlər, Valyuta birlikləri
• Sabit sistemlər, Geniş sistemlər, Sabit olmayan sistemlər
• Valyuta sistemləri, Bank sistemləri, Avanqard sistemlər
• Qarışıq sistemlər, Marşal sitemləri, Bazar sistemləri

286. Sabit kurs sistemi ilə üzən kurs sisteminin kombinasiyasının yaradılmasının üstün cəhətləri hansılardır?

√ İki sistemin bəzi üstün cəhətlərini birləşdirir
• Hər iki sistemdən uzaq olmağa imkan verir



• Sabit kurs sistemini yaradır
• Ali kombinasiya sistemi formalaşdırır

287. Üzən kurs sistemini tənzimləmək üçün nələrdən istifadə etmişlər?

√ Müxtəlif modellər meydana çıxartmışlar
• Müxtəlif maliyyə resursları yaratmışlar
• Daxili bazarı tənzimləmişlər
• Brokerlərlə əlaqə yaradılmışdır

288. 1073 – cü ildən sonrakı dövrdə 1980-cı illərədək böyük maliyyə problemlərinin yaşanmaması hansı sistemin hesabına baş vermişdir?

√ Sabit kurs sistemi hesabına
• Xarici valyuta kursu hesabına
• Daxili valyuta hesabına
• Maliyyə bazarları hesabına

289. Sabitliyi pozan spekulyasiya sistemi haqqında mənfi fikirlər hansılardır?

√ Kurslardakı qeyri sabitliyi pozur
• Bank sisteminin işini ləngidir
• İnflyasiyanın baş verməsinə səbəb olur
• Daxili bazarın inkişafını azaldır

290. Maliyyə xidmətləri neçə sahəni əhatə edir?

√ Maliyyə xidmətləri 3 sahəni əhatə edir
• Maliyyə xidmətləri 4 sahəni əhatə edir
• Maliyyə xidmətləri 7 sahəni əhatə edir
• Maliyyə xidmətləri 12 sahəni əhatə edir

291. Bue lastik dəyərinin yüksək olmadığı təqdirdə müəyyən bir xarici qeyri tarazlığı aradan qaldırmaq üçün nə tələb olunur?

√ Böyük kurs dəyişikliyi olmalıdır
• Bank əməliyyatlarının dayandırılması
• Maliyyə bazarının sabitliyi
• Valyuta axını sabit olmalıdır

292. Finans bazarında alqı – satqı obyektləri necə adlanır?

√ Finans alətləri
• Valyuta alətləri
• Daxili bazar alətləri
• Valyuta təklif və tələblərinin elastikliyinin alətləri

293. Valyuta kurslarının qiymətlər üzərində tək artım istiqaməti nə ilə nəticələnir?

√ Ölkə daxili inflyasiya prosesi baş verir
• Bolluq olur
• Gəlirlər artır
• Ölkə daxili maliyyə qıtlığı yaranır

294. Nə səbəbdən inflyasiya sürətlənir?

√ Çünki kurs artdıqca xam mal və qida maddələrinin qiyməti yüksəlir
• Çünki kurslarda artıb azalma prosesi baş verir
• Xarici ticarət əməliyyatları azalır
• Daxili bazar zəifləyir

295. İnflyasiyanı birbaşa sürətləndirən amil nədir?



√ Üzən kurs sistemi
• Bank sistemi
• Gömrük sistemi
• Vergi sistemi

296. Kurs riskinə qarşı hansı bazarda qorunma imkanı var?

√ Müddətli bazarda
• Maliyyə bazarında
• Valyuta bazarında
• Ticarət bazarında

297. Beynəlxalq ticarət və sərmayə hərəkatının qarşısını alan sistem hansıdır?

√ Üzən kurslar
• Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq
• Bank əməliyyatları sistemi
• Maliyyə faktoru

298. Beynəlxalq səviyyədə iqtisadi cəhətdən qeyri – sabitlik yaradaraq riskləri aparan sistem hansıdır?

√ Üzən kurslar sistemi
• Valyuta axını
• Beynəlxalq əməkdaşlıq
• Ölkə daxili inflyasiya

299. Hansı sistem bürokratiyanı aradan qaldırır?

√ Üzən kurs sistemi
• Valyuta sistemi
• Bank sistemi
• Milli valyuta

300. Valyuta mövqeyi nəyə deyilir?

√ Bir bankın aktivindəki çeşidli valyuta varlıqları ilə passivindəki valyuta mənşəli öhdəliklər bir bütün olaraq o bankın valyuta mövqeyini
verir

• Bank aktivlərinin mövqeləri o bankın valyuta mövqeyini verir
• Bir bankın valyuta mövqeyi o bankın valyuta mövqeyini verir
• Bir bankın aktivindəki çeşidli valyuta varlıqları o bankın valyuta mövqeyini verir

301. Tədiyyə axını nə vaxt meydana gəlir?

√ Ölkədən xaricə və ya xaricdən ölkəyə baş verən iqtisadi əməliyyatlarda
• Elmi – texniki əməkdaşlıqda
• Inflyasiya zamanı
• Valyuta alqı – satqısında

302. Asiya İnkişaf Bankı (AİB) nə vaxt təsis edilmişdir?

√ 1965-ci ildə
• 1988-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 2010-cu uildə

303. Xarici şoklar zamanı hansı tədbirlər görülür?

√ Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya zamanı valyuta kursları dərhal lazım olan mühitlə ayaqlaşıb iqtisadiyyatı bu
nəzarətsiz faktorların təsirindən qoruması prosesidir



• Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya prosesi
• Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya prosesi
• İnformasiya mübadiləsi prosesi

304. Xarici şoklar nədir?

√ Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya prosesidir
• Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya prosesi
• Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya prosesi
• Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya prosesinin azaldılması prosesidir

305. Sabit kurs sistemində xarici şokların ölkəyə təsiri necə olur?

√ Daha asan olur
• Bu haqda heç bir məlumat yoxdur
• Təsiri olmur
• Daha çox olur

306. Nə vaxt hökumətlər maliyyə və pul siyasətlərini daxili hədəflərin reallaşmasına yönəldirlər?

√ Xarici tarazlığın pozulmaması qayğısı zamanı
• Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr zamanı
• Maliyyə və pul siyasəti zamanı
• İnformasiya mübadiləsi prosesində

307. Avropa banklarının Beynalxalq kompaniyası neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1970- ci ildə
• 1989 – ci ildə
• 1992 – ci ildə
• 1980—cı ildə

308. Üzən sistemdə nə vaxt xarici ehtiyata ehdiyac qalmır?

√ Xarici tarazlıq özbaşına formalaşdığında
• Brokerlərlə münasibətdə
• Milli pulu həqiqi dəyıvinin aşağı düşməsi zamanı
• Beynəlxalq bazarda

309. Xarici rezervlərin ehdiyacı nədir?

√ Sabit kurs sistemində kursların sabitliyini üçün kurs rezentlərinin olması
• Üzən sistemdə valyuta axını
• Milli pulun həqiqi dəyəri
• Valyuta mübadiləsi

310. Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazılaşdırma nədən asılıdır?

√ Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazlaşdırma hökümət qərarlarından asılıdır
• Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazlaşdırma valyuta tarazlığından asılıdır
• Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazlaşdırma dövrü mətbuatdan asılıdır
• Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazlaşdırma bazar iqtisadiyyatında asılıdır

311. Sabit Kurs sistemində avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi varmı?

√ Vardır
• Sabit Kurs sistemində avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi yoxdur
• Sabit Kurs sistemində avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi ləğv olunub
• Sabit Kurs sistemində avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi müasir dövrdə ən aktual məsələ olaraq həyata keçirilir



312. “Üzən kurs sistemi”ndə avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi varmı?

√ “Üzən kurs sistemi”ndə avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi var
• “Üzən kurs sistemi”ndə avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi olmayıb
• “Üzən kurs sistemi”ndə avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi çoxdan aradan qaldırılıb
• Avtomatik tarazlaşdırma mexanizmi “Üzən kurs sistemi”ndə heç vaxt olmayıb

313. Xarici balans sistemləri nədir?

√ Bir valyutaya olan tələbin artması valyuta kursunun artmasına, təklifin artımı valyuta kursunun düşməsi prosesi olan sistemlərdir
• Bir valyutaya olan tələbin azalması prosesi olan sistemlərdir
• Bir valyutaya olan tələbin azalması prosesi olan sistemlərdir
• Bir valyutaya olan tələbin artması və təklifin azalması prosesi olan sistemlərdir.

314. Beynəlxalq iqtisadiyyatda optimal bölgünün təmin edən nədir?

√ “Üzən kurs sistemi”ndə valyuta kursları həqiqi dəyərini tapa bilir
• Elmi əməkdaşlıq əlaqələri
• Banklar arası əməkdaşlıq
• Brokerlərlə sövdələşmələr

315. “Üzən kurs sistemi”nin valyuta kurslarına xeyri nədir

√ Valyuta kursları həqiqi dəyərini tapa bilir
• Valyuta kurslarını sabit saxlayır
• Valyuta münasibətlərini asanlaşıdrır
• Sabit kurs sistemini asanlaşıdırır

316. Avropa Regional İnkişaf fondu nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1975- ci ildə
• 1971 – ci ildə
• 1965 – ci ildə
• 1998 – ci ildə

317. Avropa İnkişaf fondu nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1958- ci ildə
• 1996 – ci ildə
• 1965 – ci ildə
• 1971 – ci ildə

318. Üzən kurs sisteminin müsbət və mənfi cəhətlərini göstərin

√ Elm adamları, . “Üzən kurs sistemi”ni müsbət qiymətlədirirlər, xarici ticarət firmaları maliyyə idarəçiləri, xarici investorlar və
hökumətlər bu kurs sisteminə yaxşı baxmırlar

• Elm adamları, xarici ticarət firmaları maliyyə idarəçiləri, xarici investorlar və hökumətlər bu kurs sistemini müsbət qiymətlədirirlər
• Xarici ticarət firmaları maliyyə idarəçiləri, xarici investorlar və hökumətlər bu kurs sistemini müsbət qiymətlədirirlər
• Elm adamları “Üzən kurs sistemi”nə yaxşı baxmırlar

319. Sərmayə bazarı necə bazardır?

√ Uzunmüddətli fond təklifi ilə uzun müddətdə olan fond tələblərinin qarşılaşdığı bazardır
• Daxili bazardır
• Beynəlxalq bazardır
• Sabit bazardır

320. Valyuta kursunun dəyişməsi nə zaman baş verir?

√ Valyuta tələbi sabit ikən təklifinin artması və ya təklif sabit ikən valyuta kurslarının dəyişməsi zamanı



• Sabit valyuta təklifinin artması zamanı
• Banklar arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın pozulması zamanı
• Beynəlxalq əməkdaşlıq zamanı

321. Milli pulun dəyərinin artması nə vaxt yaranır?

√ Valyuta tələbi sabit ikən təklifinin artması və ya təklif sabit ikən valyuta kurslarının dəyişməsi zamanı
• Valyuta təklifinin artması zamanı
• Təklif sabit ikən valyuta kursunun dəyişməsi
• Milli bank sisteminin yaranması zamanı

322. “Üzən kurs sistemi”nin fərqli cəhəti hansılardır?

√ Ən aşırı variantında valyuta bazarı üzərində heç bir hökümət müdaxiləsi yoxdur
• Valyuta riski çoxdur
• Ən aşırı variant sisteminə daxildir
• Valyuta kursları dəişmir

323. “Üzən kurs sistemi” başqa necə adlandırılmışdır?

√ Sərbəst dəyişən və ya elastik kurs sistemi
• “Üzən valyuta sistemi”
• Valyuta sistemi
• Sabit kurs sistemi

324. Emissiya qazanclarından hansı ölkələr faydalanır?

√ Yalnız pulu xarici ödəmələrdə istifadə edilən və ya ehdiyat olaraq saxlanılan ölkələr faydalanır
• Yalnız beynəlxalq əlaqələri güclü olan ölkələri faydalanır
• Bank sektorunu yaxşı inkişaf etdirən ölkələri faydalanır
• Sənaye ölkələri faydalanır

325. Azərbaycan dollar ehtiyatını artırmaqdan ötrü nə etməlidir?

√ Mal və xidmət ixrac etməli və ya başqa bir real mənbənin məsrəfini azaltmalıdırlar
• Mall ixrac etməlidirlər
• Valyuta mübadiləsi aparlalıdırlar
• Elmi əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirməlidirlər

326. Müasir dövrdə “Senyoraj” qazancı meydana gətirən sistem hansıdır?

√ ABŞ dollarının bir ödəmə və ya ehtiyat vasitəsi olaraq istifadə edilməsi prosesi
• Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemi
• İqtisadi inkişaf prosesi
• Xarici valyuta fondlarının yığılması sistemi

327. Nə səbədən “Senyoraj” qazanc adlanır?

√ Kral və hökmdar tərəfindən işlədilidiyi üçün “Senyoraj” adlanır
• Qızıl pul dəyərinə görə “Senyoraj” adlanır
• Prezidentlər tərəfindən işlədildiyi üçün adlanır
• Qədimdə bu termin olduğu üçün adlanır

328. “Senyoraj” nə deməkdir?

√ Qızıl pul dəyəri ilə, istehsalat məsrəfi arasındakı fərqdir
• Qızıl pul dəyəridir
• İstehsalat məstəfələrinin cəmidir
• Valyuta kursunun cəmidir



329. “Senyoraj” temini nə deməkdir

√ Keçmişdəki qızıl pul standartlarına məxsus bir termindir
• Müasir termindir
• İndiki qızıl pul standartları terminidir
• Hal hazırda işlədilən bir termindir

330. Mənfi saldolu ölkənin revalvasiya əməliyyatına getməsi mümkünmü?

√ Mümkün deyil
• Bəzi hallada istisna hal kimi mümkündür
• Yalnız xarici brezentlərin ehtiyacı zamanı
• Hər vaxt bundan istifadə edilir

331. Devalvasiya olmazsa nə baş verər?

√ Kiçik əməliyyatlar məsrəflərinin xaricində böyük bir zərər görməz
• Daxili bazar sabitləşər
• Banklar iflas edər
• Alıcı bazarı yaranar

332. Pul bazarı nədir?

√ Qısa fond təklifi ilə qısa müddətdə olan fond tələblərinin qarşılaşdğı bir bazardır
• Daxili bazardır
• Valyuta məntəqələrinin qarşılaşdğı bir bazardır
• Spekulyatorların yığışdığı yerdir

333. Hökumət nə vaxt devalvasiya əməliyyatlarına gedir?

√ Valyuta kursu dəstəkləmə nöqtəsinə çıxdığı təqdirdə
• Valyuta kursu aşağı düşərsə
• Bankların iflası prosesində
• Sabit kurs sistemində artım olarsa

334. Etibarlı pullara nə vaxt meyl olunur

√ Sabit kurs sistemində spekulyatorlar bir hökumətin sabit pariteti davam etdirməsindən şübhələnərsə
• Banklar arasında rəqabət kəskinləşərsə
• Daxili valyutanın sabitliyinin itməsi zamanı
• Spekulyatorlar bir hökumətin sabit pariteti davam etdirməsində iştirak edərsə

335. “Pis pul yaxşı pulu bazarda çıxardır” prinsipi nə deməkdir?

√ Hamı etibarlı pula meyl göstərəndə
• Eyni bir valyutanın istifadəsi zamanı
• Sabit valyuta mübadiləsi prosesində
• Xarici rezidentlərin ehtiyacları zamanı

336. Qreşham Qanundan nə vaxt istifadə ölünü?

√ Birdən çox ölkənin valyutası istifadə olunarsa
• Bank hesablamalarında
• Daxili bazarda
• Banklar arası əlaqədə

337. Valyutalar atasında dəyər fərqi nə vaxt olur?

√ Birdən çox ölkənin valyutası istifadə olunarsa
• Eyni bir valyutanın istifadəsi zamanı



• Milli valyuta hesabına
• Xarici valyuta hesabına

338. Beynəlxalq linkvidilik ölkələri nəzarətindən hansı məsafədə yerləşir?

√ Uzaq bir mənbədən asılıdır
• Çox yaxın bir məsafədə
• Ölkədən kənarda
• Xarici bazarda

339. Bretton – Vuds sistemində rezerv vasitəsi nə idi?

√ Qızıl və Amerika dolları
• Pul vasitəsi
• Valyuta kursu
• Qızıl

340. Bütün ölkələr üçün hansı problem var?

√ Beynəlxalq valyuta ehtiyatlarının çatışmaması problemi
• Rəqabət problemi
• Banklar arası əlaqə problemi
• Valyuta alqı – satqısı problemi

341. Nə üçün mərkəzi bankın kifayət qədər valyuta ehtiyatı olmalıdır?

√ Müvəqqəti kəsirlər nəticəsində milli valyuta bazarda dəyərini itirməsin
• Risklərdən uzaq olmaq üçün
• Beynəlxalq bazarda öz statusunu qorumaq üçün
• Milli valyuta bazarda dəyərini artırmaq məqsədi ilə

342. Mərkəzi bank nə vaxt bazara çıxaraq düşməyə mane olmağa cəhd edir?

√ Müvəqqəti kəsirlər nəticəsində milli pul valyuta bazarında dəyərini itirəndə
• Valyuta mübadiləsi prosesində
• Qızıl istehsalı çətinləşəndə
• Müvəqqəti kəsirlər nəticəsində milli pul valyuta bazarında dəyərini artıranda

343. Tənzimlənə bilən sabit kurs sisteminin təcrübəsindən hansı problemlər yaranır?

√ Xarici müvəzinətin tarazlaşdırılması, likvidilik, ehdimal, emissiya qazancları problemləri
• Valyuta çatışmamazlığı problemi
• Sabit kurs sisteminin dəyişməsi problemi
• Risklər problemi, infilyasiya problemi, valyuta çatışmamazlığı problemi

344. Bürokratik maneələrin genişlənməsinə və bazar mexanizmində uzaqlaşmağa nə səbəb ola bilər?

√ Dolayı yolla ixracatı təşviq etməyə və idxalatı məhdudlaşdırmağa cəhd
• İdxal – ixrac proseslərinin pozulması
• Banklar arasında əlaqələrin itməsi
• Brokerlərlə əlaqə olmaması

345. Nə səbəbdən, hökumətlər son ana qədər devalvasiya qərarı almaqdan çəkinirlər?

√ İqtisadi və maliyyə siyasətini müvazinətsizliyinin saxlaya bilmir
• İdxal – ixrac prosesinin sabit saxlaya bilməməsi zamanı
• Banklar arasında müvazinətin pozulması baş verir
• Daxili bazarda sabitlik pozulur

346. Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiya qərar qəbul etməsi nə deməkdir?



√ Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiya qərar qəbul etməsi tətbiq edilən iqtisadi və maliyyə siyasətinin
müvəffəqiyyətsizliyi deməkdir

• Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiyaya qərarın qəbul edilməsi deməkdir
• Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiya qərar qəbul etməsi daxili valyutanın yüksəlməsi deməkdir
• Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiya qərar qəbul etməsi risklərin aradan qaldırılması deməkdir

347. Mənfi saldolu ölkələr hansı problemlə qaşılaşırlar?

√ Xarici ehtiyatların tükənməsi problemi ilə
• Valyuta ehtiyatlarının tükənməsi
• Banklar arasında əlaqələrin itməsi
• Brokerlərlə əlaqə olmaması

348. Müsbət saldolu ölkələrdə tədiyyə balansında tarazlıq nə vaxt qurulur?

• Daxili imkanlar hesabına
• Məşğulluq sahəsində tarazlıq yarananda
• Bank sektorunda tarazlığı saxlamaqla
• Bank sektorunda risklər aşağı salınır
√ Məsrəflər artırılaraq tədiyyə balansında tarazlıq qurulur

349. Mənfi saldolu ölkədə ümumi məsrəflər necə azaldır?

√ Milli gəlir və xərcləmələr dərişdirməklə
• Daxili valyuta ehtiyatı nizamlanır
• Amerika dolları ilə
• Daxili bazarın hesabına

350. Xarici müvazinətin tarazlaşdırma problemi nə deməkdir?

√ Sabit kurs sistemində xarici müvazinətlə əlaqədar olaraq ölkənin əhəmiyyətli sabit valyuta kursunun dəyişməsi
• Elmi – texniki əməkdaşlıq
• Bank əməliyyatları
• Banklar arası əlaqə

351. Xarici müvazinətin tarazlaşdırma problemi nə vaxt yaranır?

√ Tənzimlənə bilən sabit kurs sisteminin təcrübəsindən
• Xarici müvazinət əlaqələrinin pozulması zamanı
• Valyuta axının sabit olmaması zamanı
• Məşğulluq sahəsindəki təsbitlər zamanı

352. Tənzimlənə bilən sabit kurs sisteminin təcrübəsindən problemlər yaranırmı?

√ Bir çox problemlər meydana çıxır
• Yox
• Bu tənzimləmədə bəzi problemlər aradan qalxır
• Yaranan problemlər həll olunur.

353. Tənzimlənə bilən sabit kurs sistemində əsas prinsip nədir?

√ Valyuta kurslarının partitetni davam etdirməklə yanaşı kurslarda tənzimləmə
• Valyuta kurslarının partitetni artırmaq
• Bank əməliyatlarını tənzimləməklə
• Bank riskini aşağı salmaqla

354. Davili və xarici qiymət səviyyəsi valyuta məzənnəsinə təsir edirmi?

√ Valyuta məzənnəsinə təsir edir



• Etmir
• Bazarda alqı – satqı əməliyyatlarınıa təsir edir
• İnvestisiya qoyuluşuna təsir edir

355. Bazar qiymətlərinin pariter ətrafında üzməsinə nə vaxt icazə verilir?

√ Yalnız dar sərhədlər çərçivəsində
• Böyük həcimdə
• Beynəlxalq sahədə
• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində

356. Qızıl pariter nəyə deyilir?

√ Milli pulun qizil dəyərinə dəyişdirilməsinə
• Milli valyuta kursuna
• Avropa Valyuta sistemində Avro vahidinin qızıla dəyişdirilməsinə
• Avropa Valyuta sisteminə

357. Milli valyuta nə vaxt devalvasiya edir?

√ Yalnız valyuta qiymətlərinin yuxarıdan dəstəklənməsi müntəzəm xarakter daşıyanda
• Yalnız valyuta mübadiləsi prosesində
• Bank əməliyyatlarında
• Paket kursu yüksələrsə

358. Mərkəzi banklar üstünlük qazanırlar valyuta bazarına müdaxilə etməklə nə əldə edirlər?

√ Valyuta kursunu nəzərdə tutulan sərhədlər içərisində tutmağa çalışırlar
• Rəqabətdə üstünlük qazanırlar
• Kursun sabit qalmasına nail olurlar
• Banklar arasında əlaqələr yaradır

359. “Avropa Valyuta sistemi” nə vaxtdan tətbiq edilir?

√ İkinci Dünya Müharibəsindən sonra
• Yaranma dövrü məlum deyil
• Birinci Dünya Müharibəsindən sonra
• XX əsrin sonları

360. Qızıl standartlarının «qızıl dövrü» hansı dövrə təsadüf edir?

√ 1870 – 1914 illərə təsadüf edir
• Müasir dövrə təsadüf edir
• XX əsrin 30 – cu illərinə
• Yaranma dövrü məlum deyil

361. ƏDV üzrə vergi borclarının dövlət büdcəsinə alınmasını vergi orqanı vergi ödəyicisinin hansı hesabından yalnız təmin edir?

√ ƏDV depoziti hesabından
• yalnız valyuta hesabından
• vergi orqanını razılığı ilə rezident banklarda olan hesablardan
• valyuta və hesablaşma hesabından
• hesablaşma hesabından

362. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən faiz vergi ödənişlərinə münasibətdə vergi və ya cari vergi ödəməsi müəyyən edilmiş müddətdə
ödənilmədikdə, hansı dövrə tətbiq edilir?

√ bütün ötmüş müddətə, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti
• bütün ötmüş müddətə, ancaq üç ildən çox olmamaq şərti ilə
• bütün ötmüş müddətə



• bütün ötmüş müddətə, ancaq 10 ildən çox olmamaq şərti ilə
• cari vergi ödənişlərinə faiz hesablanmır

363.
Vergi orqanının bilavasitə səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə vergi ödəyicisinin sahibkarlıq
fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazilərə və ya binalara [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazə
verilmədikdə, yoxlamanı keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən tərtib edilən akta əsasən hansı hüquqları vardır?

√ ödənilməli olan vergi məbləğlərini Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən etmək
• vergi ödəyicisini inzibati məsuliyyətə cəlb etmək
• vergi ödəyicisini cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək
• vergi ödəyicisinin qanuni maraqları haqqında məlumat vermək
• heç bir hüququ yoxdur

364.
Aşağıdakı məlumatlardan hansılar səyyar vergi yoxlaması aktında göstərilməlidir? 1. aşkar olunmuş vergi qanunvericiliyinin pozulması
halları 2. pozuntulara görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunların konkret maddələri 3. yoxlama zamanı aşkar olunmayan halların olma
ehtimalı 4. vergi ödəyicisi tərəfindən qanunların mənimsənilmə dərəcəsi 5. qanunvericiliyin pozulması hallarının olmaması

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

365.
Vergi ödəyicisinə növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən göndərilən bildirişdə nələr göstərilməlidir? 1. vergi ödəyicisinin hüquq və
vəzifələri 2. vergi orqanının hüquq və vəzifələri 3. vergi ödəyicisinin hüquqi ünvanı və təsisçiləri 4. vergi yoxlamasının əsası və tarixi 5.
vergi ödəyicisinin obyektlərinin sayı və hansı növ vergilərin ödəyicisi olması

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

366. Vergi orqanı tərəfindən növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı
neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?

√ bildiriş göndərilmir
• 15 gün
• 5 gün
• 20 gün
• 10 gün

367. Vergi orqanı kameral yoxlama aparmaq üçün zəruri olan vergi bəyannaməsi üzürlü əsas olmadan vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən
olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə hansı tədbirləri görür?

• heç bir tədbir görmədən vergi bəyannaməsinin təqdim olunmasını gözləyir
• vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırır
• vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatlar əsasında 50 % vergi hesablayır
√ vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatlar əsasında vergi hesablayır
• vergi ödəyicisinin banklarda və digər kredit təşkilatlarında olan hesablarına sərəncam verir

368.
Vergi bəyannaməsində kameral vergi yoxlaması zamanı vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq
göstərilməsi] aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə neçə gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada
vergilərin hesablanmasına dair bildiriş göndərilir?

√ 5 gün
• 15 gün
• 7 gün
• 11 ğün
• 10 gün

369. Hansı hallarda vergi ödəyicisi növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsini tələb edə bilər?



√ vergi ödəyicisi vergi yoxlamasının nəticəsi ilə razılaşmadıqda
• hər hansı bir əsas olub-olmadan istənilən halda
• yuxarı vergi orqanının xahişi və vergi ödəyicisinin müraciəti olduqda
• vergi ödəyicisi vergi yoxlamasının nəticəsi ilə razılaşdıqda
• heç bir halda bu mümkün deyildir

370. Hansı halda bank hesabının açılması məqsədi ilə vergi ödəyicisinə müəyyən edilmiş müddətdə şəhadətnamə-dublikat verilmir?

√ vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduqda
• vergi ödəyicisi sənədləri təqdim etmədikdə
• vergi ödəyicisi nəzarət-kassa aparatını qeydiyyatdan keçirmədikdə
• vergi ödəyicisi nəzarət-kassa aparatını qeydiyyatdan keçirdikdən 5 gün sonra
• vergi orqanının istəyi olduqda

371. Hansı dövlət orqanı tərəfindən iri vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin müəyyən edilməsi meyarları təsdiq edilir?

√ Nazirlər Kabineti
• Vergilər Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Maliyyə Nazirliyi
• Milli Məclis

372. Hansı qaydada daimi nümayəndəliyin vergi orqanlarında uçota alınması həyata keçirilir?

√ Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri üçün müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
• vergi orqanı özü müəyyənləşdirdiyi qaydada həyata keçirir
• Azərbaycan Respublikasının və qeyri-rezidentin rezidenti olduğu dövlətin qanunlarına uyğun qaydada həyata keçirilir
• Azərbaycan Respublikasının fiziki şəxsləri və xeyriyyə təşkilatları üçün müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
• daimi nümayəndəlik yaradan qeyri-rezidentin rezidenti olduğu dövlətin qanunlarına uyğun qaydada həyata keçirilir

373. Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi kommersiya hüquqi şəxslərinə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və
filiallarına nə zaman verilir?

√ vergi orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman
• vergi öhdəliyi yarandığı zaman
• həmin şəxslərinə istədiyi vaxt
• vergi orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zamandan 40 gün sonra
• ədliyyə orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman

374. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə harada uçota alınırlar?

√ olduqları yer [dövlət qeydiyyatı haqqında sənədlərdə qeyd olunmuş hüquqi ünvan]üzrə
• vergi ödəyicisinin istədiyi yer üzrə
• vergi orqanının müəyyən etdiyi yer üzrə
• yalnız vergi ödəyicisinin yaşadığı yer üzrə
• vergi ödəyicisinin faktiki fəaliyyət yeri üzrə

375. Hansı meyarlar əsasında vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə xüsusi rütbələr verilir?

√ vəzifəsinə, ixtisasına və iş stajına görə
• yalnız ixtisasına və iş stajına görə
• yalnız vəzifəsinə və ixtisasına görə
• işgüzarlığına və iş stjına görə
• işgüzarlığına, ixtisasına və iş stajına görə

376.

Vergi orqanlarının vəzifələrinə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə
nəzarət etmək; vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etmək 2. dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək 3.
vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər bölmələrinin [obyektlərinin], habelə nəzarət-kassa
aparatlarının uçotunu aparmaq 4. fiziki şəxslərin yaşayış sahələrinə daxil olmaq və əmlakın inventarizasiyasını aparmaq 5. vergi
ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini gözləmək və müdafiə etmək



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

377. Yuxarı vergi orqanları tabeliyində olan vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv edə
bilərlərmi?

√ ləğv edə bilərlər
• qeyri-qanuni aktı və qərarı qəbul etmiş vəzifəli şəxsi cəzalandıra bilər, lakin akt və qərarı ləğv edə bilməz
• yalnız qismən ləğv edə bilər
• 30%-ni ləğv edə bilər
• ləğv edə bilməzlər

378.

Vergi orqanlarının hüquqlarına aşağıda göstərilənlərdən hansılar aiddir? 1. məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası
olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək 2. Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş qaydada mütəxəssisləri, ekspertləri, tərcüməçiləri, müşahidəçiləri cəlb etmək 3. vergi ödəyicisinin audit
yoxlamasından keçməsini tələb etmək 4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
təhqiqat aparmaq 5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq

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

379. Büdcədənkənar fondu vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi məqsədi ilə hansı qaydada yaradılır?

√ vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin 5 faizi hesabına [dövlət
büdcəsindən vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 30 faizindən çox olmamaqla]

• vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimə məbləğinin 5 faizi
hesabına [dövlət büdcəsindən vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 30 faizindən çox olmamaqla]

• vergi orqanları tərəfindən dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin, maliyyə sanksiyaları məbləğinin 5 faizi hesabına [dövlət büdcəsindən
vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 30 faizindən çox olmamaqla]

• vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin 15 faizi hesabına [dövlət
büdcəsindən vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 50 faizindən çox olmamaqla]

• vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin 10 faizi hesabına [dövlət
büdcəsindən vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 50 faizindən çox olmamaqla]

380. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən
xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?

√ vəzifə maaşı ilə pensiyası arasındakı fərq
• adi qaydada pensiya hesablanır
• birdəfəlik 500 min manat pul vəsaiti ödənilir
• birdəfəlik 1000 min manat pul vəsaiti ödənilir
• yalnız vəzifə maaşı

381. Hansı qanunvericilik aktları vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını təşkil edir?

√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Vergi Məcəlləsi və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik aktları
• yalnız Vergi Məcəlləsi və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik aktları
• ancaq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qəbul edilmiş qanunvericilik aktları
• mülki məcəllə
• yalnız Vergi Məcəlləsi

382. Dövlət vergi orqanlarının başlıca təyinatı nədən ibarətdir?

√ yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri], habelə tutulması dövlət gömrük orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş yol vergisi, ƏDV və aksiz
istisna olmaqla, vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər



• yol vergisindən, yerli vergilərdən [bələdiyyə vergilərindən] başqa, digər vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata
keçirirlər

• yerli vergilərdən [bələdiyyə vergilərindən] başqa, bütün vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər
• ƏDV-nin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər
• bütün növ vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər

383. Yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına münasibətdə vergi orqanları öz fəaliyyətlərini hansı formada həyata keçirirlər?

√ öz fəaliyyətlərini onlardan asılı olmayaraq müstəqil həyata keçirirlər
• bütün hallarda öz fəaliyyətlərini onlarla razılaşdırırlar
• öz fəaliyyətlərini onlardan asılı olaraq həyata keçirirlər
• öz fəaliyyətlərini onlarla birgə olaraq həyata keçirirlər
• bəzi hallarda öz fəaliyyətlərini onlarla razılaşdırırlar

384. Vergi orqanları Azərbaycan Respublikasında öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirirlər?

√ hüquq mühafizə orqanlarının
• maliyyə institutlarının
• auditorların
• yerli icra strukturlarının
• icra hakimiyyəti orqanlarının

385.
İstənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az müddətdə vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisəsinin və ya qeyri-rezident
fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmadıqda, bu halda Azərbaycan
mənbəyindən əldə olunan gəlirdən hansı qaydada vergi tutulur?

√ Vergi Məcəlləsinə əsasən ödəniş mənbəyində vergiyə cəlb edilir
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bəyannamə üzrə vergiyə cəlb olunur
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəsna hallarda bu gəlirlər vergiyə cəlb olunur
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəsna hallarda bu gəlirlər 5% vergiyə cəlb olunur
• bu gəlirlərdən vergi tutulmur

386. Aşağıdakılardan hansıları Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi
nümayəndəliyini əhatə edir?

√ müxtəlif məsləhət xidməti üzrə yerləri
• qeyri-rezident müəssisəsinin özü üçün hər hansı hazırlıq və ya yardımçı xarakterli fəaliyyət göstərməsini

• qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus olan malların və məmulatların ehtiyatlarının digər şəxs tərəfindən emal və sonradan
Azərbaycan Respublikasından ixrac edilməsi məqsədi ilə saxlanmasını

• qeyri-rezident müəssisəsinin özü üçün yalnız hazırlıq ı xarakterli fəaliyyət göstərməsini
• qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus malların və məmulatların müstəsna olaraq saxlanması və ya nümayiş etdirilməsini

387.

Aşağıdakı hansı şəxslər vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılırlar? 1. bir şəxs digər şəxsin əmlakında
bilavasitə və dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 20 faizdirsə 2. bir şəxs özünün xidməti vəziyyətinə görə
digər şəxsə tabedir və ya bir şəxs digər şəxsin bilavasitə və ya dolayısı ilə nəzarətindədir 3. şəxslər üçüncü şəxsin birbaşa və ya dolayısı
ilə nəzarətindədirlər 4. bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı
15 faizdirsə 5. bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 55
faizdirsə

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

388. Aşağıdakılardan hansı vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərdir?

√ aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə
bilən fiziki şəxslər və [və ya) hüquqi şəxslər

• aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin ümumi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə
bilməyən fiziki şəxslər və [və ya) hüquqi şəxslər

• aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə
bilən yalnız fiziki şəxslər



• aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə
bilən yalnız hüquqi şəxslər

• aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə dolayısı təsir göstərə
bilən fiziki şəxslər və [və ya) hüquqi şəxslər

389. Qanunla ona həvalə olunmuş vəzifələri yerinə yetirməməyə və ya lazımınca yerinə yetirməməyə görə vergi agenti hansı qaydada
məsuliyyət daşıyır?

√ Vergi Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada
• Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş qaydada
• heç bir məsuliyyət daşımır
• Mülki məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada
• yalnız İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada

390.

Vergi agenti aşağıdakı hansı vəzifələri yerinə yetirməyə borcludur? 1. müvafiq vergiləri düzgün və vaxtında hesablamağa, onları vergi
ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə 2. vergilərin hesablanmasının, tutulmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünə nəzarət
etmək üçün zəruri sənədləri dövlət vergi orqanlarına verməyə 3. vergi ödəyicilərindən sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verməyi tələb
etməyə 4. vergi ödəyicilərinə ödənilən gəlirlərin, onlardan tutulan və təyinatı üzrə köçürülən vergilərin, o cümlədən, hər vergi ödəyicisi
üzrə ayrıca uçotunu aparmağa

• 1.3
• 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 1, 3, 4
√ 1, 2, 4

391. Hansı şəxslər vergi agenti ola bilərlər?

√ həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər
• yalnız fiziki şəxslər
• yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və yaşı 18-dən yuxarı olan istənilən şəxs
• yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və yaşı 28-dən yuxarı olan istənilən şəxs
• yalnız hüquqi şəxslər

392. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, vergi orqanına
göndərilən müvafiq arayış nə vaxtdan qüvvəsini itirir?

√ vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandığı gündən
• vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 3 gün sonra
• arayışın təqdim edildiyi gündən
• vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 5 gün sonra
• vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik başa çatdığı gündən

393. Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı üçün vergi
hesabatı əvəzinə arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və [və ya] torpağı olduqda

√ əmlak və ya torpaq vergisinin hesabatları Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir
• əmlak və [və ya] torpaq vergisinin hesabatları əvəzinə də arayış təqdim edilir
• yalnız əmlak vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir
• mənfəət vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir
• yalnız torpaq vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada vergi orqanına təqdim edilir

394. Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda o, vergi orqanına nə
təqdim etməlidir?

√ Vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq arayış təqdim edir
• Vergi hesabatını təqdim etmir
• Fəaliyyətinin dayandırıldığı gündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq arayış təqdim edir
• Fəaliyyətinin dayandırıldığı gündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq sənəd təqdim edir
• Vergi hesabatını boş göstərməklə təqdim edir

395. Vergi ödəyicisi istismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombu pozulduqda və ya başqa nasazlıqlar yarandıqda hansı tədbiri
görməlidir?



√ Nəzarət-kassa aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal vergi orqanına məlumat verilməlidir

•
Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Servis-texniki xidmət mərkəzlərinə məlumat
verilməlidir

•
Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Nəzarət-kassa aparatları üzrə sahələrarası
ekspert komissiyasına məlumat verilməlidir

• Nəzarət-kassa aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal məhkəməyə məlumat verilməlidir

•
Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Nəzarət-kassa aparatlarının satıcılarına
məlumat verilməlidir

396.

Nağd pul hesablaşmalarının aparılması aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata
keçirilməyə bilər? 1. Dağ rayonlarında baytarlıq apteklərində dərman satışı 2. Qocalar və kimsəsizlər evlərinin ərazisində ticarət
fəaliyyəti 3. Qiymətli kağızların satışı 4. Sərnişin və yük daşıma [dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə] fəaliyyəti
[oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa] 5. Kənd təsərrüfatı
məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı

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

397.

Nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə həyata
keçirilməyə bilər? 1. Şüşə qablar və dəmir tullantılarının qəbul məntəqələrinin fəaliyyəti 2. İxtisaslaşdırılmış mağazalarda bitki
toxumlarının satışı 3. Qiymətli kağızların satışı 4. Sərnişin və yük daşıma [dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə]
fəaliyyəti [oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa] 5. Müəssisə
və təşkilatlarda ictimai-iaşə fəaliyyəti

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

398.

Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata
keçirilməyə bilər? 1. Qəzet və jurnalların satışı [belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda] 2. Qiymətli
kağızların satışı 3. Xırda topdansatış ticarət 4. Sərnişin və yük daşıma [dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə] fəaliyyəti
[oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa] 5. Çimərliklərdə
müvəqqəti ticarət fəaliyyəti

√ 1, 2, 4
• 3, 4, 5
• 1, 2, 5
• 1.3
• 1, 3, 5

399. Vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aşağıda göstərilənlərdən hansı aid edilmir?

√ vergilərə dair normativ aktları almaq
• qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq
• vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etmək
• vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq
• qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək

400. Vergi ödəyicisinin hüquqları və qanuni maraqları hansı formada təmin edilir?

√ vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri ilə
• vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti ilə
• vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərarları ilə
• vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin xahişləri ilə



• dövlət gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri ilə

401. Vergi orqanlarının hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

√ vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş
vermək

• vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılmasını, habelə vergi ödəyicisi auditor tərəfindən
yoxlanılmalı olduğu halda auditor rəyini tələb etmək

• müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən
edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək

• qanunla müəyyən edilmiş hallarda vergi ödəyicisinin hesablaşma, valyuta və digər hesablarına həbs qoyulması barədə məhkəmədə iddia
qaldırmaq, vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması üçün tədbirlər görmək

• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək

402. Vergi ödəyicisinin xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin və ya satış dövriyyəsinin dəyişməsi
ilə əlaqədar hansı hüququ vardır?

• xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanından xahiş etmək
• bu barədə əmək müfəttişliyinə xahiş etmək
√ xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanından tələb etmək
• bu barədə vergi orqanına məlumat vermək
• xronometraj metodu ilə özü tərəfindən yeni müşahidə aparmaq və nəticəsi barədə vergi orqanına məlumat vermək

403. Vergi ödəyicisinə vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə münasibətdə qanunvericiliyə əməl etmədikdə, hansı
hüquq verilir?

• vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını hüquq-mühafizə orqanlarından tələb etmək

√ vergi orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən vergi ödəyicisinə münasibətdə vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını
tələb etmək

• daxili işlər orqanlarına şikayət etmək
• vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərini vergi ödəyicisinin obyektinə daxil olmağa icazə verməmək
• kömrük orqanlarına şikayət etmək

404.

Hansı məlumatlardan malın [işin, xidmətin] bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən və təsbit olunarkən istifadə edilir? 1. malın [işin,
xidmətin] bazar qiymətləri və birja kotirovkaları haqqında rəsmi məlumat mənbələrindən 2. dövlət və yerli hakimiyyət orqanlarının
məlumat bazalarından yaxud reklam mənbələrinin məlumatından və digər müvafiq məlumatlardan 3. malın ixrac olunduğu ölkədəki
bazar qiymətləri haqqında məlumat mənbələrindən 4. vergi ödəyicilərinin dövlət vergi orqanlarına verdikləri məlumatdan

√ 1, 2, 4
• 1, 3, 4
• 2, 3, 4
• 1.3
• 1, 2, 3

405.
Vergi Məcəlləsinə əsasən vergi ödəyicilərinin təqdim olunan mallara [işlərə, xidmətlərə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi
müəyyənləşdirilən bazar qiymətlərindən neçə faizdən çox aşağı olduqda, vergilər bazar qiymətləri əsasında, yuxarı olduqda isə faktiki
təqdim olunma qiymətləri ilə hesablanır?

√ 30%-dən
• 20%-dən
• 50%-dən
• 0.25
• 40%-dən

406.

Alış qiyməti alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətindən 30 faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan
xərclərə aid edilibsə, aşağıdakı hansı hallarda həmin malların [işlərin, xidmətlərin] dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə
aid edilir və vergilər yenidən hesablanır? 1. alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] faktiki alış dəyərinin əsaslı olaraq artırılması aşkar
edildiyi halda 2. alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] faktiki alış dəyərinin əsassız artırılması aşkar edildiyi halda 3. malgöndərəni [iş
görəni, xidmət göstərəni] müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda 4. malgöndərəni [iş görəni, xidmət göstərəni] müəyyənləşdirmək
mümkün olduqda

√ 2, 3
• 3, 4
• 2, 4



• 1.2
• 1, 3

407. Müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən ancaq vergitutma məqsədləri üçün istifadə edilir və

√ mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada faktiki satış qiyməti ilə uçota alınır
• mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bazar qiyməti ilə uçota alınır
• mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada orta statistik qiymətlə uçota alınır
• mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada faktiki satış qiymətinin 50 faizi ilə uçota alınır
• mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada alış qiyməti ilə uçota alınır

408. Müqavilə əsasında cəlb edilmiş ekspert tərəfindən hansı halda bazar qiymətləri müəyyənləşdirilir?

√ malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini sonrakı [təkrar] satış qiyməti və dəyərin toplanması üsullarından biri ilə
müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

• malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini yalnız sonrakı [təkrar] satış qiyməti ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda
• heç bir halda

• malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini sonrakı [təkrar] satış qiyməti və dəyərin toplanması üsullarından biri ilə
müəyyənləşdirmək mümkün olduqda

• malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini yalnız dəyərin toplanması üsulu ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

409. Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

√ malın [işin, xidmətin] tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti
• malın [işin, xidmətin] statistika orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
• malın [işin, xidmətin] gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
• malın [işin, xidmətin] topdansatış müəssisə tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
• malın [işin, xidmətin] vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti

410. Kommersiya hüquqi şəxsi nədir?

√ Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur
• Mülki Prosessual Məcəllə ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur
• kömrük məcəlləsi ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur
• “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanunla bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

411.

Müəssisə dedikdə Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün nə nəzərdə tutulur? 1. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət
üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər 2. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
fiziki şəxslər 3. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət üçün xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
yaradılmış hüquqi şəxslər [korporasiyalar, şirkətlər, firmalar və digər analoji qurumlar], habelə onların filialları və ya daimi
nümayəndəlikləri 4. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və ya digər
ayrıca bölmələri

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

412. Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məqsədi nədir?

√ şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya
xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətidir

• şəxsin müstəqil surətdə, digər şəxslərlə müqavilələr bağladığı fəaliyyətdir
• şəxsin gəlir əldə etməklə bağlı olmayan fəaliyyətidir
• məşğulluq probleminin həll edilməsi
• şəxsin vətənə xidmət göstərməsi ilə əlaqədar olan fəaliyyətidir

413. Xeyriyyəçilik fəaliyyəti vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakılardan hansı sayılır?



√ kömək [yardım] maddi və ya digər köməyə [yardıma] ehtiyacı olan fiziki şəxslərə və ya bilavasitə bu cür kömək [yardım] göstərən
təşkilatlara göstərilirsə

• kömək [yardım] hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsə seçki kampaniyasında iştirak etmək üçün göstərilirsə

• köməyi [yardımı] alan şəxs köməyi [yardımı] göstərən şəxsin qarşısında mülkiyyət və ya qeyri-mülkiyyət xarakterli öhdəlik [alınan
vəsaitdən və ya əmlakdan məqsədli təyinatla istifadə olunmasına dair öhdəlikdən başqa] qəbul edirsə

• kömək (yardım) hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsə seçki kampaniyasında nəqliyyat xərcləri üçün göstərilirsə
• köməyi [yardımı] alan və köməyi [yardımı] göstərən şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılırlarsa

414. Muzdla işləyən şəxs vergitutma məqsədləri üçün necə adlandırılır?

√ işçi
• kontraktçı
• mütəxəssis
• baş mütəxəssis
• əməkdaş

415. Opsion nədir?

√ qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən şərtlərlə bu cür opsionun bağlanması anına və ya tərəflərin qərarına
əsasən, bu cür əldə etmənin anına satış qiymətlərinin təsbit edilməsi ilə əldə etməyə [satmağa] hüququ təsdiq edən sənəddir

• malgöndərənlərlə bağlanılan müqavilədir
• şəxsin barter əməliyyatları ilə əlaqədar öhdəliyini təsdiq edən müqavilədir
• işəgötürənlə bağlanılan müqavilədir
• qiymətli kağızların əldə edilməsi hüququnu təsdiq edən sənəddir

416. Vergitutma məqsədi ilə nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatı hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

√ vergi orqanları
• ədliyyə orqanları
• gömrük orqanları
• ədliyyə və kömrük orqanları
• maliyyə orqanları

417. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?

√ sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istehsalı, yaxud satışına görə alınan ödənişlər

• kinematoqrafik filmlər və digər qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifadə olunması, yaxud istifadə hüquqlarının
verilməsinə görə alınan ödənişlər

• istənilən patentə, ticarət markasına, dizayn, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə, sənaye, kommersiya, yaxud elmi
təcrübəyə aid olan informasiyaya görə mükafat şəklində alınan ödənişlər

• istənilən ticarət markasına, dizayn, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə, sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə aid
olan informasiyaya görə mükafat şəklində alınan ödənişlər

• ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərləri, proqram təminatı üzərində hüquqların istifadə olunmasına görə ödənişlər

418. Vergitutma məqsədləri üçün əmlak dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

√ hər hansı daşınan və daşınmaz əmlak, o cümlədən qeyri-maddi aktivlər, dövriyyə vəsaitləri və mülkiyyət hüququnun digər obyektləri
• yalnız daşınmaz əmlak
• yalnız maddi əmlak və pul vəsaitləri
• yalnız avtonəqliyyat vasitələri
• yalnız daşınan əmlak

419. Vergitutma məqsədləri üçün xalis mənfəət dedikdə nə başa düşülür?

√ mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət
• mühasibat mənfəəti
• dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət
• dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan gəlir
• balans mənfəəti

420. İstifadə müddəti neçə ildən çox olduqda, maddi aktivlər əsas vəsait sayılır?



√ 1 ildən
• 2 ildən
• 4 ildən
• 5 ildən
• 3 ildən


