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Ïåò îò íàé-çåëåíèòå ãðàäîâå â ñâåòà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñúñ 
ñâåòîâíàòà èêîíîìèêà?

1. Кой е най-големият притежател 
на американски външен дълг към 
април 2015 г.?

а) Япония
б) Китай
в) Русия

2. Коя страна е най-големият произ-
водител на суров петрол за 2014 г.?

а) САЩ
б) Русия
в) Саудитска Арабия

3. Кой е най-големият икономиче-
ски проблем на еврозоната?

а) дефлацията
б) инфлацията
в) стагнацията

4. Към какъв тип икономики са 
отнасяни тези в Близкия изток?

а) индустриални
б) иновативни
в) рентиерски 

5. Коя е най-новата членка в група-
та BRICS?

а) Иран
б) Република Южна Африка
в) Малайзия

6. Кой е най-големият кредитор на 
Гърция сред европейските държави?

а) Франция
б) Великобритания
в) Германия

7. Къде е седалището на АСЕАН?
а) в Ханой, Виетнам
б) в Куала Лумпур, Малайзия
в) в Джакарта, Индонезия

8. В коя индустрия Индия не е сред 
световните лидери?

а) автомобилостроенето
б) потребителската електроника
в) фармацевтиката

9. Коя е най-популярната северно-
африканска страна в аутсорсинга?

а) Мароко
б) Египет
в) Алжир

10. Къде е базиран четвъртият по 
големина производител на самолети 
в света Embraer?

а) в Сао Пауло, Бразилия
б) в Бангалор, Индия
в) в Уфа, Русия

Отговори: 1-а, 2-б, 3-а, 4-в, 5-б, 6-в, 
7-в, 8-б, 9-б, 10-а

 Представители на 50-те страни 
основателки на Азиатската инфра-
структурна банка се споразумяха 
относно тежестта си в управле-
нието и капитала на финансовата 
институция. Китай ще даде 29.78 
млрд. долара от капитала на банката, 
който възлиза на 100 млрд. долара. 
По този начин Пекин ще стане най-

големият акционер в банката. Китай 
получава 26.06% от гласовете в упра-
влението є. 75% от акциите на бан-
ката са поделени между страни от 
азиатския регион. Останалите 25% 
са за държави вън от него. С време-
то неазиатските държави може да 
увеличат дела си, но той не може да 
надхвърли 30%. 

АМСТЕРДАМ
В холандската столица жителите използват колелета от десетилетия. Смята се, че има повече велосипеди, отколкото хора. Градът е един от най-дружелюбните за велосипедистите в света, тъй като няма баири и в същото време е налична цялата необходима инфраструктура – маркировка, места за паркиране и т.н.

СТОКХОЛМ
Шведската столица е първият 
европейски град, който печели 
наградата за Европейска зелена столица. 
Неговото екологично планиране започва 
през 70-те. Целта е да бъде с нулева 
употреба на изкопаеми горива до 2050 г.

ОСЛО
Норвежката столица е най-зеленият 
град на Скандинавския полуостров. 
Градът има стратегия за устойчиво 
развитие, която включва и защита 
на природната среда около него. 
Съществува зелена граница, която 
закриля неурбанизираните близки 
зони от застрояване. 

ХАМБУРГ
Вторият по големина германски град бе 
обявен за Европейска зелена столица през 
2011 г. Той е намалил с 15% емисиите на 
въглероден диоксид спрямо 1990-а и 
реализира енергоспестяване на 46 000 MWh 
годишно. Плановете са до 2050 г. да намали 
въглеродните емисии с нови 80%. 

СИНГАПУР
Индустриализацията на града-
държава доведе със себе си 
сериозно замърсяване. Но най-
зеленият град в Азия създаде 
свой план за чиста вода, въздух 
и земя през 1992 г. Целта е до 
2050 г. да има нулево депониране 
на отпадъци в сметищата му. 


