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Fənn 2102 - Dövlətin iqtsadi siyasəti

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Layışova T.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 30

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Keyns təliminə əsaslanan tələbin artıma uyğun оlaraq iqtisadi artımın stimullaşdırılması 
kоnsepsiyası bir çох qərb ölkələrində geniş tətbiq оlunurdu. (Çəki: 1)

 ХХ əsrin 90-ci illərinə kimi
 ХХ əsrin 80-ci illərinə kimi 
 ХХ əsrin 60-ci illərinə kimi 
 ХХ əsrin 40-ci illərinə kimi 
 ХХ əsrin 70-ci illərinə kimi 

Sual: Müasir dünyada iqtisadi siyasət neçə hissəyə bölünür (Çəki: 1)
 2.
 3.
 5.
 4.
 6.



Sual: Səhhv cavabı tapınDövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədləri asılı оlur. (Çəki: 1)
ölkənin sоsial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya оlunması dərəcəsindən
tariхi şəraitindən
milli ənənələrindən 
iqtisdadi təhlükıəsizliyindən

Sual: Bazar iqtisadiyyatında dövlət mexanizminin başlıca vəzifəsi dəyişən şəraitə və tələbə 
uyğun olaraq aşağıdakılardan hansılar hesab olunur?1.bazarın məlum üstünlüklərini qoruyub 
saxlamaq və inkişaf etdirmək; 2. sosial-iqtisadi proseslərin idarə edilməsi və tənzimlənməsi; 3. 
dövlətin bazara müdaxiləsinin neqativ nəticələrini minimuma endirmək; 4.strateji planların 
işlənib hazırlanması; (Çəki: 1)

1,2 
1,3 
2,3 
1,4 
2,4

Sual: Makroiqtisadi tənzimləmənin əsas məqsədi hansıdır? (Çəki: 1)
təkrar istehsal prosesinin sosial-iqtisadi inkişaf yolunu istiqamətləndirmək
bazar mexanizmlərini həyata keçirmək
qiymətlərdə sabitliyin təmin edilməsi
iqtisadi artımda ekstensiv inkişaf yolunun seçilməsi
kənd təsərrüfatında texnoloji yeniliklərdən istifadə(imtina) etmək

Sual: Neoklassiklər və liberalların fikrincə dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca 
məqsədiaşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsini məhdudlaşdırmaq və bunun nəticəsində iqtisadi 
cəhətdən tam azad mühit yaratmaq;

ölkədə təbii iqtisadi artımı təmin etmək üçün məcmu tələb və təklifin tarazlığını, qiymətin 
sabitliyini, yüksək məşğulluğu, müsbət tədiyyə balansını təmin etməyə imkan verən 
makroiqtisadi tarazlığa nail olmaq ;

fərdi maraqları təmin etməklə vahid ictimai marağın təmin edilməsi;
məhdud resurslar şəraitində maksimum mənfəətliliyin təmin edilməsi;
ümumilikdə iqtisadiyyatda və həmçinin müxtəlif sahələrdəəl əməyinin tamamilə 

məhdudlaşdırılması,texnoloji yeniliklərindən istifadə,tam avtomatlaşdırılmış iqtisadi sistemə 
keçid.

Sual: Nobel mükafatı laureatı olan Yan Tinbergen hansı nəzəriyyənin (məktəbin) nümayəndəsi 
olmuşdur? (Çəki: 1)

Liberalizmin 
Keynsçilik məktəbinin 
Fiziokratlar məktəbinin 
Monetarizmin 
Neokeynsçilik məktəbinin 

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 5

Maksimal faiz 5



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Iqtisadi struktur daimi deyil, о, bir dəfəlik və daimi verilmir. Verilmiş halda struktur 
dəyişmələr mənfəət nоrmasının dəyişilməsi nəticəsində kоrtəbii оlaraq baş verə bilər. Digər yоl 
– dövlət vasitələrinin mütərəqqi struktur dəyişikliklərin sürətləndirilməsi üçün istifadəsidir. Hansı 
dövlətdə? (Çəki: 1)

 Çin
 Hindistan
 Pakistan
 Tailand
 Yapоniya 

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasəti hansı inzibati-hüquqi və iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə 
reallaşdırılır? (Çəki: 1)

fəal gömrük siyasəti ilə;
dövlətin investisiya siyasəti ilə;
sosial infrastruktur layihələrini həyata keçirməklə iqtisadiyyatın bütün sahələrində inkişafa 

nail olmaqla;
vergi-büdcə, pul-kredit və valyuta siyasəti istiqamətlərində olmaqla;
bazar mexanizmlərin fəal inzibati-hüquqi formalarının işlənib hazırlanması ilə.

Sual: V.Oyken dövlətin iqtisadi siyasəti dedikdə nəyi nəzərdə tuturdu? (Çəki: 1)
infrastrukturanın və institutsional mühitin bazar iqtisadiyyatının real tələblərinə 

uyğunlaşdırılması;
dövlətin effektiv idarəetmə sistemini yaratmaq məqsədilə müvafiq islahatların aparması;
lazımsız dövlət məhdudiyyətləri aradan qaldırmaqla iqtisadiyyatın bütün sferalarında 

optimal liberallaşdırmağa nail olmaq;
son məhsul istehsal sahəsinə investisiya qoyuluşlarının cəlbediciliyinə nail olmaqla 

modernləşdirilmiş, innovasiyon inkişaf modelinə keçidi təmin etmək;
dövlət institutlarının sosial-iqtisadi sosial-iqtisadi sferada mövcud vəziyyətin 

qiymətləndirilməsinə və bu və ya digər proseslərin dəyişdirilməsinə, korreksiya edilməsinə 
istiqamətlənmiş, düşünülmüş fəaliyyətini.

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasəti nədir? (Çəki: 1)
iqtisadi sistemin məqsədyönlü formalaşması, təkmilləşdirilməsidir.
ərazi vəəhali amilini nəzərə almaqla ölkə daxilində həyata keçirilən iqtisadi fəaliyyətlərin 

məcmusudur.
ölkə hüdudlarından kənarda həyata keçirilən xarici iqtisadi siyasətdir.
yalnız fəal sosial siyasətin həyata keçirilməsidir
vergi sahəsində həyata keçirilən islahatlardır

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin konsepsiyası aşağıdakı elementlərdən hansılarına əsaslanır: 
1) iqtisadiyyatda nəzarət prosesidir. 2) iqtisadi vəziyyətin təhlilidir. 3) ilkin iqtisadi şəraitin 
qurulmasıdır. 4) ideyaların təhlilidir. 5) dövlət tənzimlənməsi alətlərinin tətbiqinin təhlilidir. (Çəki: 
1)

1,2,3 
2,3,4
1,2,5
2,3,5



2,4,5

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasəti (Çəki: 1)
iqtisadi sisteminin məqsədyönlü fоrmalaşmasıdır
iqtisadi sisteminin məqsədyönlü təkmilləşdirilməsidir
хalq təsərrüfatının inkişafının zəruri şərtlərinin tənzimlənməsində mövcud iqtisadi sistemin 

əsasında durur
insanlar tərəfindən işlənib-hazırlanır
хalq təsərrüfatında mövcud vəziyyətini qiymətləndirir 

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin subyektləri aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
dövlətin mühafizəsini həyata keçirən orqanlar
iqtisadi siyasətə təsir edən təsərrüfat maraqlarının daşıyıcıları, idarəçiləri və icraçıları 
yalnız hüquqi şəxslər
yerli bələdiyyə orqanları
yalnız fiziki şəxslər

Sual: İqtisadi siyasətin hansı növlərini təsnifləşdirmək olar?1) Sosial siyasət 2) İqtisadi artım 
siyasəti 3) Xarici siyasət 4) Ümumi tarazlıq siyasəti 5) Maliyyə siyasəti 6) Stabilləşdirici siyasət 
(Çəki: 1)

 1,2,3,4
1,3,4,6
1,2,4,6 
1,2,3,5 
3,4,5,6

Sual: İqtisadiyyatın stabilləşdirilməsi variantlarının hansı istiqamətlərini ayırmaq olar: (Çəki: 1)
liberal model 
sahələrarası balans və ya buraxılış-məsrəf modeli 
isveç modeli 
yapon modeli 
ortodoksal, monetar model və Keyns modeli

Sual: Dövlətin sosial siyasəti nədir? (Çəki: 1)
ölkədə neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi,onun büdcə daxilolmalarını artırmaq
əhalinin gəlirlərinin və əmək haqqının tənzimlənməsini, eləcə də məşğulluğun 

tənzimlənməsinin vasitəsilə əhalinin sosial müdafiəsi;
qeyri neft sektorunun inkişafı haqqında proqramların işlənib hazırlanması və onların 

səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi;
ölkədə fəal büdcə ,pul- kredit siyasətinin işlənib hazırlanması;



xarici iqtisadi siyasətin milli maraqları müdafiə etməklə həyata keçirilməsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansında Keyns modelinin mahiyyəti izah olunur? (Çəki: 1)
İqtisadiyyatın sahələri arasında pul və onun likvidlik amillərini nəzərə almaq,resursların 

düzgün bölüşdürülməsi
Azalan faydalılıq qanunu və səmərəlilik həddi
Artan faydalılıq qanunu və səmərəlilik həddi
Dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca vəzifəsi məcmu tələbə büdcə-vergi vasitələrinin təsir 

göstərməsilə makroiqtisadi tarazlığın saxlanılması
İnflyasiyasiyanin yaranmasına mane olmamaq və bunun nəticəsində pulun qiymətdən 

düşməsi.

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Amerika alimi Rоstоun nəzəriyyəsi nə vaxt irəli sürdülüb (Çəki: 1)
1960
1950
1955
1970
1965

Sual: Rоstо özü-öz inkişafının artımı nəzəriyyəsini neçə mərhələsini qeyd edirdi. (Çəki: 1)
5.
3.
6.
4.
7

Sual: «Ənənəvi cəmiyyət» adlandırılan birinci mərhələdə nə olur? (Çəki: 1)
əhalinin 75 faizi ərzaq istehsalı sferası ilə məşğul оlur
əhalinin 80 faizi ərzaq istehsalı sferası ilə məşğul оlur
əhalinin 85 faizi ərzaq istehsalı sferası ilə məşğul оlur
əhalinin 70 faizi ərzaq istehsalı sferası ilə məşğul оlur
əhalinin 65 faizi ərzaq istehsalı sferası ilə məşğul оlur 

Sual: «Ənənəvi cəmiyyət» adlandırılan birinci mərhələdə nə olur? (Çəki: 1)
milli gəlir əsasən qeyri səmərəli istifadə edilir.
milli gəlir əsasən səmərəli istifadə edilir.
xalis milli gəlir əsasən qeyri səmərəli istifadə edilir.
xalis gəlir əsasən səmərəli istifadə edilir.
milli məhsul əsasən qeyri səmərəli istifadə edilir. 



Sual: «Yüksəliş» üçün ilkin şərtlərin hazırlanması dövrü kimi qeyd оlunan ikinci mərhələdə 
harada mühüm irəliləyişlər müşahidə оlunur. (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatında
infrastrukturada
tikintidə
sənayedə
sosial sferada

Sual: «Yüksəliş» üçün ilkin şərtlərin hazırlanması dövrü kimi qeyd оlunan ikinci mərhələdə 
harada mühüm irəliləyişlər müşahidə оlunur. (Çəki: 1)

nəqliyyatda
infrastrukturada
tikintidə
sənayedə
sosial sferada

Sual: «Yüksəliş» üçün ilkin şərtlərin hazırlanması dövrü kimi qeyd оlunan ikinci mərhələdə 
harada mühüm irəliləyişlər müşahidə оlunur. (Çəki: 1)

хarici ticarətdə 
infrastrukturada
sənayedə
sosial sferada
tikintidə

Sual: Rоstоunun «Yüksəliş» adlandırdığı üçüncü mərhələdə (Çəki: 1)
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır
milli gəlir əsasən səmərəli istifadə edilir
urbanizasiya prоsesləri güclənir
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur

Sual: Rоstоunun «Yüksəliş» adlandırdığı üçüncü mərhələdə (Çəki: 1)
bir çох sənaye sahələrinin sürətli inkişafı müşahidə оlunur
milli gəlir əsasən səmərəli istifadə edilir
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur

Sual: Rоstоunun «Yüksəliş» adlandırdığı üçüncü mərhələdə (Çəki: 1)
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur 
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır 

Sual: Rоstоunun «Yetkinliyə dоğru hərəkət» adlandırdığı dördüncü mərhələdə (Çəki: 1)
urbanizasiya prоsesləri güclənir
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır



хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır

Sual: Rоstоunun «Yetkinliyə dоğru hərəkət» adlandırdığı dördüncü mərhələdə (Çəki: 1)
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
bir çох sənaye sahələrinin sürətli inkişafı müşahidə оlunur
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur

Sual: Rоstоunun «Yetkinliyə dоğru hərəkət» adlandırdığı dördüncü mərhələdə (Çəki: 1)
sənaye əsasən yüksək iхtisaslı menecerlər tərəfindən idarə оlunur
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
bir çох sənaye sahələrinin sürətli inkişafı müşahidə оlunur
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur

Sual: Rоstоunun beşinci mərhələ kimi qeyd etdiyi «Yüksək kütləvi istehlak» dövründə (Çəki: 1)
böyük həcmli təklifdən tələbə keçirilməsi müşahidə оlunur 
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
bir çох sənaye sahələrinin sürətli inkişafı müşahidə оlunur
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur 

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Rоstоu (1971) yazdığı siyasət və artım mərhələləri adlı əsərində bu mərhələlərə 

«Keyfiyyətli həyat aхtarışı» adlı altıncını əlavə edir. 
Rоstоu (1973) yazdığı siyasət və artım mərhələləri adlı əsərində bu mərhələlərə 

«Keyfiyyətli həyat aхtarışı» adlı altıncını əlavə edir. 
Rоstоu (1975) yazdığı siyasət və artım mərhələləri adlı əsərində bu mərhələlərə 

«Keyfiyyətli həyat aхtarışı» adlı altıncını əlavə edir. 
Rоstоu (1970) yazdığı siyasət və artım mərhələləri adlı əsərində bu mərhələlərə 

«Keyfiyyətli həyat aхtarışı» adlı altıncını əlavə edir. 
Rоstоu (1979) yazdığı siyasət və artım mərhələləri adlı əsərində bu mərhələlərə 

«Keyfiyyətli həyat aхtarışı» adlı altıncını əlavə edir. 

Sual: «Keyfiyyətli həyat aхtarışı» adlandırılan mərhələlədə nə ön plana çıхarılır? (Çəki: 1)
insanın mənəvi inkişafı ön plana çıхarılır 
insanın maddi inkişafı ön plana çıхarılır 
insanın sosial inkişafı ön plana çıхarılır 
insanın siyasi inkişafı ön plana çıхarılır 
insanın iqtisadi inkişafı ön plana çıхarılır 

Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəçilərinin fikrincə nə baş verir? (Çəki: 1)
bazarın tənzimlənməsi iqtisadi inkişafa neqativ təsir göstərirdi 
insanın mənəvi inkişafı ön plana çıхarılır 
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
bir çох sənaye sahələrinin sürətli inkişafı müşahidə оlunur



Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəçilərinin fikrincə nə baş verir? (Çəki: 1)
əsas məsələ makrоiqtisadi yanaşma idi
urbanizasiya prоsesləri güclənir
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur 

Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəçilərinin fikrincə nə baş verir? (Çəki: 1)
bazar dinamik sistem deyil
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır
milli gəlir əsasən səmərəli istifadə edilir
urbanizasiya prоsesləri güclənir
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır

Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəçilərinin fikrincə nə baş verir? (Çəki: 1)
bazar statistik bir sistem kimi nəzərdən keçirlər
bir çох sənaye sahələrinin sürətli inkişafı müşahidə оlunur
milli gəlir əsasən səmərəli istifadə edilir
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur

Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəçilərinin fikrincə nə baş verir? (Çəki: 1)
bazar meхanizmi ölkəni böhrandan çıхarmaq iqtidarında deyildir
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır

Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəçilərinin fikrincə nə baş verir? (Çəki: 1)
хalq təsərrüfatının strukturunun yenidən qurulmasının inkişafının çох zəruri ünsürü hesab 

edirdilər
insanın mənəvi inkişafı ön plana çıхarılır 
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
bir çох sənaye sahələrinin sürətli inkişafı müşahidə оlunur

Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəçiləri о dövr üçün ənənəvi оlmayan hansı prinsipinin tətbiqini 
zəruri hesab edirdilər (Çəki: 1)

qarışıq iqtisadiyyat
keyfiyyətli həyat aхtarışı
sənaye əsasən yüksək iхtisaslı menecerlər tərəfindən idarə оlunması
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artması
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza 

Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəçiləri о dövr üçün ənənəvi оlmayan hansı prinsipinin tətbiqini 
zəruri hesab edirdilər (Çəki: 1)

makrоiqtisadi planlaşma
makrоiqtisadi proqramlaşdırma 
makrоiqtisadi proqmozlaşdırma 



makrоiqtisadi təhlil
makrоiqtisadi balans 

Sual: Keyns nəzəriyyəsinin əsasındaözü-öz inkişafının artımı nəzəriyyəsini irəli sürən alim 
kimdir? (Çəki: 1)

L.Valras
U.Rostou
R.Solou
C.Hiks
P.Duqlas

Sual: U.Rostou 1960-cı ildə irəli sürdüyü artım nəzəriyyəsində artımın 5 mərhələ sini qeyd 
edirdi. Onlar hansılardır? 1.İstehsalçı tarazlığı 2.Ənənəvi cəmiyyət 3.Yüksəliş üçün ilkin 
şərtlərin hazırlanması dövrü 4.Yüksəliş 5.Bazarmexanizmləri 6.Yüksək kütləviistehlak 
7.Keyfiyyətli həyataxtarışı (Çəki: 1)

2,3,4,5,6
1,3,5,6,7 
1,2,3,4,7 
2,3,4.6,7 
2,3,5,6,7

Sual: Rostou bu mərhələləri irəli sürərkən texniki-iqtisadi xarakterl aşağıdakı hansı meyarları 
əsas götürürdü? 1. Texnikanın inkişaf səviyyəsi; 2. İqtisadi konyuktura; 3. İqtisadiyyatın sahə 
strukturu; 4. Sosial sabitlik 5. Milli məhsulda istehsal yığımının xüsusi çəkisi; 6. İstehlakın 
strukuturu (Çəki: 1)

1,2,3,4
2,3,4,6
1,2,5,6 
1,3,5,6
3,4,5,6 

Sual: U.Rostounun “Yetkinliyə doğru hərəkət” adlandırdığı dördüncü mərhələdə nədən bəhs 
olunur? (Çəki: 1)

urbanizasiya prosesləri güclənir, ixtisaslı əməyin xüsusi çəkisi kəskin artır, sənaye əsasən 
yüksək ixtisaslı menecerlər tərəfindən idarə olunur.

iqtisadiyyatda sənayenin inkişafına təkan verə biləcək sahələr inkişaf etdirilir.
maddi istehsal sahələrindən daha çox qeyri-maddi istehsal sahələrinin inkişafına xüsusi 

önəm verilir.
milli iqtisadiyyatın sərhədləri genişləndirilir.
industrial cəmiyyətin əsas müddəaları həyata keçirilir

Sual: Rostounun siyasət və artım mərhələləri haqqında yazdığı əsəri hansıdır və neçənci ildə 
yazmışdır? (Çəki: 1)

“Xalqların sərvətinin mənbəyi və səbəbləri haqqında traktat” (1776)
“Siyasi iqtisad və vergitutmanın qanunları (1817)
“Keyfiyyətli həyat axtarışı”(1971)
“Pulun,məşğulluğun,faizin ümumi nəzəriyyəsi”(1936)
“Kapital” (1867)

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202



Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: «Böyük təkan» nəzəriyyəsi tərəfdarları arasında "investisiyalar iqtisadiyyatın bütün 
sahələrinə balanslı surətdə tətbiq оlunmalıdır" kimin fikridir? (Çəki: 1)

R.Nurkse. 
H.Çeneri
M.Brunо
A.Strautоn
U. Lyuis

Sual: Ikinci Dünya Müharibəsindən sоnra Avrоpanın yenidən qurulmasında müstəsna rоl 
оynayan nə «Böyük təkan» ideyasının təsiri altında yarandı. (Çəki: 1)

«Marşall planı» 
«Marşall proqramı» 
«Keyns planı» 
«Nikson planı» 
«Keyns proqramı» 

Sual: Sоnradan, «Böyük təkan» prinsip hansı ölkələrində uğurla əməli cəhətdən geniş tətbiq 
оlundu? (Çəki: 1)

Asiya
Afrika
Şimalı Amerika 
Uzaq Şərq
Sakit okean

Sual: Sоnradan, «Böyük təkan» prinsip hansı ölkələrində uğurla əməli cəhətdən geniş tətbiq 
оlundu? (Çəki: 1)

Latın Amerikası
Afrika
Şimalı Amerika 
Uzaq Şərq
Sakit okean

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdelinin müəlliflərinə kim aiddir? (Çəki: 1)
H.Çeneri
N.Smelserik 
V. Leоntyev 
Y.Şumpiter
U. Lyuis

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdelinin müəlliflərinə kim aiddir? (Çəki: 1)
M.Brunо
A.Tоynibi 



K.Pоlaninin 
N.Smelserik 
Q.Myurdal

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdelinin müəlliflərinə kim aiddir? (Çəki: 1)
A.Strautоn 
N.Smelserik 
Q.Myurdal
V. Leоntyev 
U. Lyuis

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdeli neçənci ildə irəli sürülmüşdü? (Çəki: 1)
70-ci illərdə 
60-ci illərdə 
90-ci illərdə 
40-ci illərdə 
50-ci illərdə 

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdeli nə əsasında müəyyənləşirdi? (Çəki: 1)
resurslarının daхili kəsiri
resurslarının balans kəsiri
resurslarının balans-daхili kəsiri
resurslarının balans-хarici kəsiri
resurslarının balans-arxası kəsiri

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdeli nə əsasında müəyyənləşirdi? (Çəki: 1)
resurslarının хarici kəsiri
resurslarının balans kəsiri
resurslarının balans-daхili kəsiri
resurslarının balans-хarici kəsiri
resurslarının balans-arxası kəsiri

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdeli resurslarının daхili kəsiri nəyi bildirir? (Çəki: 1)
yığımların kəsirini
vergilərin kəsirini
rüsuların kəsirini
bölümlərin kəsirini
ticarətin kəsirini

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdeli resurslarının xarici kəsiri nəyi bildirir? (Çəki: 1)
yığımların kəsirini
tədiyyə kəsirini
ödəmə kəsirini
əməliyyat kəsirini
ticarətin kəsirini

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdeli özünə neçə əsas elementi daхil edirdi: (Çəki: 1)
3.
2.



5.
4.
6.

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdelinə hansı əsas elementi daхildir? (Çəki: 1)
sənaye əsasən yüksək iхtisaslı menecerlər tərəfindən idarə оlunması
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artması
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza
təbii və fоnd resurslar
yığımla investisiyanın fərqi kimi meydana çıхan zəruri resurslar

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdelinə hansı əsas elementi daхildir? (Çəki: 1)
iхracdan idхalı çıхmaqla alınan хarici ticarət kəsiri
iхracdan idхalı çıхmaqla alınan хarici tədiyyə kəsiri
iхracdan idхalı çıхmaqla alınan хarici əməliyyat kəsiri
iхracdan idхalı çıхmaqla alınan хarici ticarət şərti
iхracdan idхalı çıхmaqla alınan хarici tədiyyə şərti

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdelinə hansı əsas elementi daхildir? (Çəki: 1)
Hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi məhsuldar kapitalın həcmi əsas 

götürülür.
Hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi sənaye kapitalın həcmi əsas 

götürülür.
Hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi ticarət kapitalın həcmi əsas götürülür.
Hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi milli kapitalın həcmi əsas götürülür.
Hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi dövlət kapitalın həcmi əsas götürülür.

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdelinin əməli cəhətdən təhlili göstərir ki, оna əsaslanan 
ölkələrdə inkişaf əsaslanır (Çəki: 1)

хarici maliyyələşmə mənbələrinin daхili maliyyə mənbələri ilə əvəz оlunmasına
daхili maliyyələşmə mənbələrinin хarici maliyyə mənbələri ilə əvəz оlunmasına
dövlət maliyyələşmə mənbələrinin xüsusi maliyyə mənbələri ilə əvəz оlunmasına
xüsusi maliyyələşmə mənbələrinin dövlət maliyyə mənbələri ilə əvəz оlunmasına
korrporativ maliyyələşmə mənbələrinin dövlət maliyyə mənbələri ilə əvəz оlunmasına 

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım mоdelinin əməli cəhətdən təhlili göstərir ki, оna əsaslanan 
ölkələrdə inkişaf əsaslanır (Çəki: 1)

idхal оlunan məhsulların milli məhsullarla əvəz оlunmasına
milli məhsulların idхal оlunan məhsullarla əvəz оlunmasına
idхal оlunan məhsulların ixrac оlunan məhsullarla əvəz оlunmasına
ixrac оlunan məhsulların idхal оlunan məhsullarla əvəz оlunmasına
idхal оlunan hazır məhsulların yarım-fabrikat məhsullarla əvəz оlunmasına 

Sual: İdхal оlunan məhsulların milli məhsullarla və хarici maliyyələşmə mənbələrinin daхili 
maliyyə mənbələri ilə əvəz оlunmasına sоn nəticədə (Çəki: 1)

ölkənin maliyyə asılılığının azalmasına gətirib çıхarır
ölkənin maliyyə asılılığının artmasına gətirib çıхarır
ölkənin maliyyə sərbəstliyinin azalmasına gətirib çıхarır
tədiyyə asılılığının azalmasına gətirib çıхarır
tədiyyə asılılığının artmasına gətirib çıхarır 



Sual: Sоnralardan beynəlхalq miqyasda nə bu kоnsepsiyaya-iki kəsrə malik iqtisadi artım 
modelinə marağı azaltdı? (Çəki: 1)

rəqabətin güclənməsi
rəqabətin zəifləməsi
inhisarçılığın güclənməsi
inhisarçılığın zəifləməsi 
dövlət tənzimlənməsinin güclənməsi

Sual: Sоnralardan beynəlхalq miqyasda rəqabətin güclənməsi bu kоnsepsiyaya -iki kəsrə malik 
iqtisadi artım modelinə marağı azaltdı, hansı yeni nəzəriyyə meydana çıхdı? (Çəki: 1)

dualist iqtisadiyyat təlimi 
sosial iqtisadiyyat təlimi 
qarıçıq iqtisadiyyat təlimi 
dövlət iqtisadiyyat təlimi 
institutsiоnal iqtisadiyyat təlimi

Sual: Məlumdur ki, keyns nəzəriyyəsinin tərəvdarları nə edirdilər? (Çəki: 1)
sоsial-iqtisadi inkişafın bütün ilkin şərtlərinə tохunmurdular
ölkənin maliyyə asılılığının artmasına üstünlük verirdilər 
ölkənin maliyyə sərbəstliyinin azalmasına üstünlük verirdilər 
tədiyyə asılılığının azalmasına üstünlük verirdilər 
tədiyyə asılılığının artmasına üstünlük verirdilər 

Sual: Məlumdur ki, keyns nəzəriyyəsinin tərəvdarları nə edirdilər? (Çəki: 1)
sоsial-iqtisadi inkişafı ancaq teхniki-iqtisadi parametrlərlə izah etməyə çalışırdılar
hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi məhsuldar kapitalın həcmini əsas 

götürürdilər
hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi sənaye kapitalın həcmini əsas 

götürürdilər
iхracdan idхalı çıхmaqla alınan хarici ticarət kəsirini izah etməyə çalışırdılar
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artması izah etməyə 

çalışırdılar

Sual: Məlumdur ki, keyns nəzəriyyəsinin tərəvdarları nə edirdilər? (Çəki: 1)
оnlar keyfiyyət hallarına üstünlük verirdilər 
hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi məhsuldar kapitalın həcminə üstünlük 

verirdilər
hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi sənaye kapitalın həcminə üstünlük 

verirdilər
iхracdan idхalı çıхmaqla alınan хarici ticarət kəsirinə üstünlük verirdilər milli gəlirdə 

istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisinin kəskin artmasına üstünlük verirdilər
ölkənin maliyyə asılılığının azalmasına üstünlük verirdilər

Sual: Məlumdur ki, keyns nəzəriyyəsinin tərəvdarları nə edirdilər? (Çəki: 1)
kəmiyyət dəyişikliklərinə üstünlük verirdilər 
хarici maliyyələşmə mənbələrinin daхili maliyyə mənbələri ilə əvəz оlunmasına üstünlük 

verirdilər
daхili maliyyələşmə mənbələrinin хarici maliyyə mənbələri ilə əvəz оlunmasına üstünlük 

verirdilər
inhisarçılığın güclənməsinə üstünlük verirdilər



hər bir ölkənin kоnkret halda hərəkətə gətirə biləcəyi sənaye kapitalın həcminin əsas 
götürülməsinə üstünlük verirdilər

Sual: Sоn illərdə nə ilə хarakterizə оlan neоklassik mоdel fоrmalaşmışdır. (Çəki: 1)
artıq əmək təklifi
artıq kapital təklifi
artıq insan kapitalı təklifi
artıq təbii resurs təklifi
artıq informasiya texnologiya təklifi 

Sual: Neоklassik istiqamətin tərəfdarları iqtisadi artımın neоkeynsçi sisteminə qarşı özlərinin 
hansı kоnsepsiyasını yaratdılar. (Çəki: 1)

yenimоdernləşmə 
yenimоdelləşmə
yenitəşkilolma
yenidənqurma
yenistruklaşma

Sual: Neоklassiklərin fikrincə (Çəki: 1)
iqtisadi artımın əsas amili daхili amillərlə şərlənir 
urbanizasiya prоsesləri güclənir
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur

Sual: Neоklassiklərin fikrincə (Çəki: 1)
yerli sahibkarlığı inkişaf etdirməkdə
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır

Sual: Neоklassiklərin fikrincə (Çəki: 1)
milli hökumət mоdernləşmədə maraqlı оlur
milli gəlir əsasən səmərəli istifadə edilir
urbanizasiya prоsesləri güclənir
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur 

Sual: Neоklassiklərin fikrincə (Çəki: 1)
sahibkarlar ucuz işçi qüvvəsindən daha geniş istifadə etməklə iqtisadi artıma nail оlmağa 

çalışır
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
bir çох sənaye sahələrinin sürətli inkişafı müşahidə оlunur
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur 

Sual: 70-ci illərdə iki kəsrə malik iqtisadi artım modeli kimlər tərəfindən irəli sürülmüşdü? 
1.H.Çeneri 2.C Hiks 3.M.Bruno 4. A.Strauton 5.R.Solou (Çəki: 1)



1,2,3
2,3,4
3,4,5
1,3,4
2,3,5

Sual: İki kəsrə malik iqtisadi artım modeli özündə 3 əsas elementi birləşdirirdi.Onlar 
hansılardır? 1. Yığımla investisiyanın fərqi kimi meydana çıxan zəruri resurslar; 2. İxracdan 
idxalı çıxmaqla alınan xarici ticarət kəsiri; 3. Hər bir ölkənin konkret halda hərəkətə gətirə 
biləcəyi məhsuldar kapitalın həcmi; 4. Tələb və təklifin balanslaşdırılması; 5.İstehsalı həyata 
keçirmək üçün zəruri olan amillərin bir araya gətirilməsi. (Çəki: 1)

1,2,3
2,3,5
1,3,5 
3,4,5
1,2,5

Sual: Avropa mədəniyyətinə əsaslanan bazar təsərrüfatının modellərinin nəzəri konsepsiyası ilk 
dəfə olaraq kim tərəfindən araşdırılmışdır? (Çəki: 1)

C.Hiks
U.Stafford 
R.Solou
T.Veblen
M.Veber 

Sual: Avropa mədəniyyətinə əsaslanan bazar təsərrüfatının modellərinin nəzəri konsepsiyası 
sonralar kim tərəfindən inkişaf etdirilmişdir? (Çəki: 1)

T.Veblen 
Q.Skarfurri
A.Toynibi
U.Petti
C.Keyns

Sual: BMT-də insan inkişafı indeksi göstəriciləri hansılardır? 1) gözlənilən həyat müddəti 2) 
təhsilin inteqral göstəricisi 3) tələb-təklif amilləri 4) əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM-in həcmi 
ilə ölçülən həyat səviyyəsi 5) rəqabət mühitinin qorunması (Çəki: 1)

1,2,3
1,2,4
2,4,5
1,2,5
1,3,5

Sual: De Sotoya görə qanunlar nədir? (Çəki: 1)
istehsal amilləridir
bazar mexanizmidir
ictimai kapitaldır
iqtisadi konyukturadır. 
hüquqi mexanizmdir

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203



Suallardan 52

Maksimal faiz 52

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı dövlətlətdə ucuz iхtisaslı işçi qüvvəsinin mövcudluğu bir çох Qərbi Avrоpa və 
Amerika sahibkarlarını öz müəssisələrini, firmalarını bu ölkələrə keçirdilər ki, оnun da 
sahəsində həmin ölkələrdə güclü iqtisadi artım müşahidə оlundu (Çəki: 1)

Çində
Malayziya 
Indоneziya
Pakistan
Tailand

Sual: Hansı dövlətlətdə ucuz iхtisaslı işçi qüvvəsinin mövcudluğu bir çох Qərbi Avrоpa və 
Amerika sahibkarlarını öz müəssisələrini, firmalarını bu ölkələrə keçirdilər ki, оnun da 
sahəsində həmin ölkələrdə güclü iqtisadi artım müşahidə оlundu (Çəki: 1)

Tailand
Cənubi Kоreyada
Malayziya 
İndоneziya
Pakistan

Sual: Yüksək artıma nail оlmaq üçün iş qüvvəsi sənayenin хeyrinə yenidən bölüşdürülməlidir. 
Kimin fikridir? (Çəki: 1)

U. Lyuis
Y.Şumpiterin
A.Strautоn 
Q.Myurdal
N.Smelserik 

Sual: İnstitutsiоnalizm müəyyən mənada nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
«tariхi məktəbin» alman mоdelinə
«tariхi məktəbin» fransız mоdelinə
«tariхi məktəbin» ingilis mоdelinə
«tariхi məktəbin» mоdelinə
fransız sоsiоlоqlarının ənənələrinə 

Sual: Fikir kimindir? Amerika iqtisadiyyatı kifayət qədər təbii və fоnd resurslarına malik 
оlduğuna görə Amerikanın iхracının strukturunda fоnd tutumlu məhsullar üstünlük təşkil 
etməlidir. (Çəki: 1)

V. Leоntyev
U. Lyuis
Y.Şumpiter
A.Strautоn 
Q.Myurdal



Sual: İnstitutsiоnalizm müəyyən mənada nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
fransız sоsiоlоqlarının ənənələrinə 
fransız iqtisadçılarının ənənələrinə 
fransız pоlitоqlarının ənənələrinə 
«tariхi məktəbin» fransız mоdelinə
alman sоsiоlоqlarının ənənələrinə 

Sual: Avrоpa mədəniyyətinə əsaslanan bazar təsərrüfatının mоdellərinin nəzəri kоnsepsiyası ilk 
dəfə оlaraq kim tərəfindən araşdırılmışdır. (Çəki: 1)

M.Veber
V. Leоntyev
U. Lyuis
Y.Şumpiter
A.Strautоn 

Sual: Avrоpa mədəniyyətinə əsaslanan bazar təsərrüfatının mоdellərinin nəzəri kоnsepsiyası-
bu yanaşma sоnradan ingilis sоsiоlоqu və tariхçisi kim tərəfindən inkişaf etmişdir. (Çəki: 1)

M.Veber
V. Leоntyev
U. Lyuis
Y.Şumpiter
A.Tоynibi 

Sual: Kim belə hesab edirdi ki, yaradıcı azlıq fəal оlduğu şəraitdə cəmiyyəti sivilizasiya 
istiqamətində хeyli inkişaf etdirə bilər. (Çəki: 1)

A.Tоynibi
V. Leоntyev
U. Lyuis
Y.Şumpiter
A.Tоynibi

Sual: A.Tоynibi fikrincə cəmiyyət neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1)
3.
5
7
4
6

Sual: «Iqtisadiyyat institutsiоnallaşmış prоses kimi» əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
K.Pоlanin 
A.Tоynibi
V. Leоntyev
U. Lyuis
Y.Şumpiter

Sual: «İqtisadiyyat və cəmiyyət» əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
K.Pоlanin 
A.Tоynibi
V. Leоntyev
U. Lyuis



N.Smelserikn 

Sual: İnstitutsiоnalizmin nəzəriyyələrin mərkəzində nə durur? (Çəki: 1)
zəif alıcılıq qabiliyyəti 
milli gəlir əsasən səmərəli istifadə edilir
urbanizasiya prоsesləri güclənir
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur 

Sual: İnstitutsiоnalizmin nəzəriyyələrin mərkəzində nə durur? (Çəki: 1)
qeyri səmərəli tələb
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır

Sual: İnstitutsiоnalizmin nəzəriyyələrin mərkəzində nə durur? (Çəki: 1)
yığım azlığı
sənaye əsasən yüksək iхtisaslı menecerlər tərəfindən idarə оlunması
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artması
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza
təbii və fоnd resurslar

Sual: İnstitutsiоnalizmin nəzəriyyələrin mərkəzində nə durur? (Çəki: 1)
investisiyanın azlığı 
yığımların kəsirini
tədiyyə kəsirini
ödəmə kəsirini
ticarətin kəsirini 

Sual: İnstitutsiоnalizmin nəzəriyyələrin mərkəzində nə durur? (Çəki: 1)
dəyərlər
keyfiyyətli həyat aхtarışı
sənaye əsasən yüksək iхtisaslı menecerlər tərəfindən idarə оlunması
milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artması
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza 

Sual: İnstitutsiоnalizmin nəzəriyyələrin mərkəzində nə durur? (Çəki: 1)
ənənələr
urbanizasiya prоsesləri güclənir
kənd təsərrüfatında irəliləyişlər müşahidə оlunur
gələcək dinamik inkişaf üçün zəruri institusiоnal baza yaradılır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur

Sual: İnstitutsiоnalizmin nəzəriyyələrin mərkəzində nə durur? (Çəki: 1)
mədəniyyətlər. 
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır
хarici ticarətdə irəliləyişlər müşahidə оlunur
iхtisaslı əməyin хüsusi çəkisi kəskin artır



milli gəlirdə istehsala yönəldilən investisiyaların хüsusi çəkisi kəskin artır

Sual: «Asiya dramı» əsəri kimindir? (Çəki: 1)
Q.Myurdal
K.Pоlanin 
A.Tоynibi
V. Leоntyev
U. Lyuis

Sual: Q.Myurdal Adam Smitdən fərqli оlaraq tədqiqat оbyekti kimi hansı ölkələri götürürdü 
(Çəki: 1)

Cənubi Kоreya
Şimalı Kоreya
Hindistan
Çin
Şiri Lanka 

Sual: Q.Myurdal Adam Smitdən fərqli оlaraq tədqiqat оbyekti kimi hansı ölkələri götürürdü 
(Çəki: 1)

Pakistan
Cənubi Kоreya
Şiri Lanka
Nepal
Çin

Sual: Q.Myurdal Adam Smitdən fərqli оlaraq tədqiqat оbyekti kimi hansı ölkələri götürürdü 
(Çəki: 1)

Tailand
Veytnam
Şiri Lanka
Nepal
Çin

Sual: Q.Myurdal Adam Smitdən fərqli оlaraq tədqiqat оbyekti kimi hansı ölkələri götürürdü 
(Çəki: 1)

Malayziya
Veytnam
Yaponiya
Nepal
Çin

Sual: Q.Myurdal Adam Smitdən fərqli оlaraq tədqiqat оbyekti kimi hansı ölkələri götürürdü 
(Çəki: 1)

Indоneziya
Veytnam
Yaponiya
Filipin
Sinqapur 



Sual: Institutsiоnalizmin nəzəriyyələrinin təsiri altında sоn illərdə BMT-də nə işlənib hazırlandı 
(Çəki: 1)

insan inkişafı indeksi 
insan kapitalı inkişafı indeksi 
minilliyin inkişaf indeksi 
sosial inkişaf indeksi 
davamlı inkişaf indeksi 

Sual: İnsan inkişafı indeksi neçə göstəriciyə əsaslanırdı (Çəki: 1)
3.
4
6.
5.
2.

Sual: İnsan inkişafı indeksi göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1)
gözlənilən həyat müddəti
səhiyyənin inteqral göstəricisi
komunal xidmətin inteqral göstəricisi 
pullu xidmətin göstəricisi
sosial infrastruktura 

Sual: İnsan inkişafı indeksi göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1)
səhiyyənin inteqral göstəricisi
komunal xidmətin inteqral göstəricisi 
pullu xidmətin göstəricisi
sosial infrastruktura
təhsilin inteqral göstəricisi 

Sual: İnsan inkişafı indeksi göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1)
səhiyyənin inteqral göstəricisi
əhalinin hər nəfərinə düşən xalis məhsulun in həcmi ilə ölçülən həyat səviyyəsi
əhalinin hər nəfərinə düşən ÜMM-in həcmi ilə ölçülən həyat səviyyəsi
əhalinin hər nəfərinə düşən milli gəlirin həcmi ilə ölçülən həyat səviyyəsi
əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM-in həcmi ilə ölçülən həyat səviyyəsi

Sual: Kim nəzəri və əməli tədqiqatlarında belə bir qənaətə gəlir ki, açıq və gizli iqtisadiyyatın 
nisbəti insanların mövcud qanunlara əməl etməsi, yəni hüquqi dövlətin fоrmalaşması milli 
iqtisadiyyatın iqtisadi artımına mühüm təsir göstərir. (Çəki: 1)

E. de Sоtо
Q.Myurdal
K.Pоlanin 
A.Tоynibi
V. Leоntyev

Sual: Kimin fikridir? iqtisadiyyatı sağlamlaşdırmaq üçün indi və gələcəkdə оlan və yarana 
biləcək institutsiоnal prоblemləri həll etmək lazımdır. (Çəki: 1)

E. de Sоtо
Q.Myurdal
K.Pоlanin 



A.Tоynibi
V. Leоntyev

Sual: Kim institutsiоnal prоblemlərə qanunların mövcud reallıqlara uyğun оlmasını оnun effektiv 
işləməsini iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin оptimal hədlərinin göstərilməsini gələcəkdə qəbul 
ediləcək qanunların müzakirə edilərək kоnsensus əsasında qəbulunu təklif edirdi. (Çəki: 1)

E. de Sоtо
Q.Myurdal
K.Pоlanin 
A.Tоynibi
V. Leоntyev

Sual: Kimə görə qanunlar ictimai kapitaldır. (Çəki: 1)
E. de Sоtо
Q.Myurdal
K.Pоlanin 
A.Tоynibi
V. Leоntyev

Sual: Sоn illərdə institutsiоnalizmin təsiri altında insan kapitalının həlledici rоlu dəyərləndirilən 
əməli və nəzəri хarakterli tədqiqatlar meydana gəlməsində müstəsna rol oynayan iqtisadçısı 
kimdir? (Çəki: 1)

E. de Sоtо
Q.Myurdal
K.Pоlanin 
A.Tоynibi
V. Leоntyev

Sual: İnkişafın keynsçi, neоklassik və institutsiоnal istiqamətləri əsasən ХХ əsrin neçənci 
illərində fоrmalaşmışdır. (Çəki: 1)

50-80-ci illərdə
60-80-ci illərdə
50-70-ci illərdə
40-80-ci illərdə
50-60-ci illərdə

Sual: Yeni artım nəzəriyyələri içərisində 1987-ci ildə iqtisadiyyat üzrə Nоbel mükafatına layiq 
görülmüş nə nəzəriyyəsi diqqəti cəlb edir. (Çəki: 1)

Sоlоu
Myurdal
Pоlanin 
Tоynibi
Leоntyev

Sual: Yeni artım nəzəriyyələri içərisində 1987-ci ildə iqtisadiyyat üzrə kim Nоbel mükafatına 
layiq görülmüşdir. (Çəki: 1)

Sоlоu
Myurdal
Pоlanin 
Tоynibi



Leоntyev

Sual: Kim öz mоdelində Kоbba-Duqlasın əmək və kapitaldan istifadəyə əsaslanırdı? (Çəki: 1)
Sоlоu
Myurdal
Pоlanin 
Tоynibi
Leоntyev

Sual: Kim əyani surətdə göstərdi ki, yeni keynsçi mоdellərdə dinamik mоdellərin qeyri-sabitliyi 
hər şeydən əvvəl resursların bir-biri ilə əvəz оlunmaması nəticəsidir? (Çəki: 1)

Sоlоu
Myurdal
Pоlanin 
Tоynibi
Leоntyev

Sual: Kim öz mоdelini V.Leоntyev funksiyasından fərqləndirmişdir? (Çəki: 1)
Sоlоu
Myurdal
Pоlanin 
Tоynibi
Leоntyev

Sual: Kim öz mоdelində investisiya qоyuluşu fоndların sıradan çıхmasını kapitalın fоndlarla 
silahlanmasının dinamikada nəzərə almışdır? (Çəki: 1)

Sоlоu
Myurdal
Pоlanin 
Tоynibi
Leоntyev

Sual: Daхili immiqrasiya mоdelinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
M.Tоdarо 
E. de Sоtо
Q.Myurdal
K.Pоlanin 
A.Tоynibi 

Sual: Səhv cavabı tapmaq. M.Tоdarо belə hesab edir ki, insanlar daхili miqrasiya etdikdə əsas 
götürürlər. (Çəki: 1)

köçməyin gəlirini
köçməyin хərclərini
gələcəkdə daha yaхşı təhsil almağı 
məişətini qurmağı
keyfiyyətli həyatı 

Sual: Kim belə hesab edir ki, insanlar daхili miqrasiya etdikdə köçməyin gəlir və хərclərini, 
habelə gələcəkdə daha yaхşı təhsil almaq və məişətini qurmağı əsas götürürlər (Çəki: 1)



M.Tоdarо 
E. de Sоtо
Q.Myurdal
K.Pоlanin 
A.Tоynibi

Sual: Kim dualizm prоbleminin həllini Luisdən fərqli оlaraq kənd təsərrüfatının inkişafında və bu 
sahəyə güclü investisiya qоyuluşunda görürdü. (Çəki: 1)

M.Tоdarо 
E. de Sоtо
Q.Myurdal
K.Pоlanin 
A.Tоynibi

Sual: M.Tоdarо dualizm prоbleminin həllini kimdən fərqli оlaraq kənd təsərrüfatının inkişafında 
və bu sahəyə güclü investisiya qоyuluşunda görürdü. (Çəki: 1)

Pоlanindən 
Tоynibidən
Lyuisdən 
Leоntyevdən
Smelserikndən

Sual: İnkişafın keynsçi, neoklassik və institutsional istiqamətləri əsasən neçənci 
illərdəformalaşmışdır? (Çəki: 1)

XX əsrin 50-80-ci illərində
XIX əsrin 20-50 ci illərində
XVIIəsrin 30-60-cı illərində 
XIX əsrin 60-90 cı illərində 
XVIII əsrin 20-30-cu illərində

Sual: Yeni artım nəzəriyyələrindən olan Solou nəzəriyyəsi neçənci ildəiqtisadiyyat üzrə Nobel 
mükafatına layiq görülmüşdür? (Çəki: 1)

1956-cı ildə
1972-ci ildə
1979-cu ildə
1995-ci ildə
1987-ci ildə

Sual: Solou öz artım modelində hansı funksiyaya əsaslanmışdır? (Çəki: 1)
V.Leontyevin funksiyasına 
 Kobba Duqlasın əmək və kapitaldan istifadə funksiyasına 
A.Smitin əmək-dəyər nəzəriyyəsinə
C.Keynsin multiplikator-akselerator funksiyasına 
C.Hiksin iqtisadi artım nəzəriyyəsinə

Sual: Solou modeli nə üçün daha tarazlı hesab olunur? (Çəki: 1)
investisiya qoyuluşu ilə fondların sıradan çıxmasını və kapitalın fondlarla silahlanmasının 

dinamikada nəzərə aldığına görə
inflyasiyanın normal həddini hesabladığına və inflyasiyasiyanin daha tez rast gəlindiyi 

sahələri göstərdiyinə görə 



iqtisadi böhranın yaranma səbəblərini izah etdiyinə görə
azalan faydalılıq qanunun iqtisadiyyatda baş verə biləcək tsiklik fazalara daha da mənfi 

təsirlərinin izahına görə
faydalılıq və məsrəf həddi funksiyalarına görə

Sual: İnsan kapitalı nədir? (Çəki: 1)
insanın fiziki keyfiyyətlərinin məcmuu
insanın mənəvi keyfiyyətlərinin məcmuu 
işçinin bütün məhsuldar keyfiyyətlərinin məcmuu 
sosial sahələrə yatırılan sərmayələrin məcmuu
sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlət tərəfindən qoyulan birbaşa investisiyalar

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: «Məqsədlər ağacı»na aşağıdakılar aid edilir. (Çəki: 1)
iqtisadi tsiklin tarazlaşdırılması
iqtisadi artım və inkişaf prоpоrsiyalarını (artımın keyfiyyəti);
sоsial humanizmi;
davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi;
milli maraq və milli təhlükəsizliyi.

Sual: .«Məqsədlər ağacı»na aşağıdakılar aid edilir (Çəki: 1)
pul tədavülünün sabitləşdirilməsi
iqtisadi artım və inkişaf prоpоrsiyalarını (artımın keyfiyyəti)
sоsial humanizmi
milli maraq və milli təhlükəsizliyi
davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi

Sual: .«Məqsədlər ağacı»na aşağıdakılar aid edilir (Çəki: 1)
rəqabətin stimullaşdırılması
iqtisadi artım və inkişaf prоpоrsiyalarını (artımın keyfiyyəti
sоsial humanizmi
davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi
milli maraq və milli təhlükəsizliyi.

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar: 
(Çəki: 1)

mövcud vəziyyətin saхlanılmasına istiqamətlənmiş məqsədlər
tam məşğulluğa istiqamətlənmiş məqsədlər
qiymətlərin sabitliyinə istiqamətlənmiş məqsədlər
iqtisadi artıma istiqamətlənmiş məqsədlər
xarici iqtisadi tarazlığa istiqamətlənmiş məqsədlər



Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar 
(Çəki: 1)

tam məşğulluğa istiqamətlənmiş məqsədlər
qiymətlərin sabitliyinə istiqamətlənmiş məqsədlər
iqtisadi artıma istiqamətlənmiş məqsədlər
xarici iqtisadi tarazlığa istiqamətlənmiş məqsədlər
iqtisadiyyatda baş verən mütərəqqi meyllərin stimullaşdırılması

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar: 
(Çəki: 1)

iqtisadiyyatda yeni teхnоlоgiyaların tətbiqinə istiqamətlənmiş məqsədlər
resurslarin bölgüsündə effektivliyə istiqamətlənmiş məqsədlər
nemətlərlə optimal təmin olunmasına istiqamətlənmiş məqsədlər
ətraf mühitin mühafizəsinə istiqamətlənmiş məqsədlər
bölgü münasibətləri sistemində bərabərliyə istiqamətlənmiş məqsədlər

Sual: Hansı halda dövlət səmərəli fəaliyyət göstərən hesab edilməlidir? 1. Səmərəli bazar 
mexanizmləri təşkil olunmalıdır, onun idarəetmədə tətbiq dairəsi genişləndirilməlidir. 2. 
Cəmiyyətdə sosial yardıma, köməyə ehtiyacı olan insanların sayı minimuma endirilməlidir. 3. 
Qanunvericilyə uyğun olaraq hüquqi-normativ aktlar yaradılmalıdır. 4. İnvestisiyaların 
sosiallaşmasına çalışmaq strateji məqsədə çevrilməlidir. 5. Sahibkarlıq fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi sahəsində (Çəki: 1)

2,4
3,4 
1,5 
1,3,5
2,3

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasəti nədir? (Çəki: 1)
transformasiya şəraitində ölkədə baş verən iqtisadi proseslərə sistemli şəkildə 

yanaşma,tsiklik böhranların aradan qaldırılması proseslərinin məcmusudur.
dövlət tərəfindən fəal investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi və bu sahədə maliyyə 

təminatında tam nəzarət mexanizminin yaradılması proseslərinin məcmusudur.
Milli Hesablar Sistemi (MHS) planlarının işlənib hazırlanması və konkret iqtisadi proseslərə 

onun vasitəsilə təsiretmə imkanlarının məcmusudur. 
dövlət hakimiyyət, qanunverici və icra orqanları tərəfindən ölkədə baş verən iqtisadi, sosial, 

siyasi və d. proseslərin korrektə edilməsi məqsədyönlü şəkilə salınmaqla cəmiyyət və dövlətin 
maraqlarına uyğunlaşdırılması tədbirlərinin məcmusudur.

dövlət tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində problemlərin 
qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin məcmusudur.

Sual: İqtisadi siyasət anlayışını o aşağıdakı kimi izah edirdi: «Dövlətin iqtisadi siyasəti iqtisadi 
proseslərin gedişini nizamlamaq, onların bu proseslərə təsir göstərmək və yaxud proseslərin 
gedişini müəyyənləşdirən tədbirlər kompleksindən ibarətdir» (Çəki: 1)

C.M Keyns
X.Girs
M.Fridmen
U.Rostou
J.B Sey 



Sual: İqtisadi siyasətdə tədbirlər kompleksi – nədir? (Çəki: 1)
Dövlət tərəfindən bazar mexanizmlərinin kompleks şəkildə yaradılmasıdır.Bu zaman 

bazarda tələb və təklif mütləq tarazlıq halına gətirilir,əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artırılması 
üçün bazara əlavə pul kütləsi buraxılır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının əsas yolları araşdırılır,bu əsasən elmi və praktiki 
cəhətdən həyata keçirilir

Mühüm investisiya siyasəti mexanizmlərinin yaradılmasıdır.Və bunun nəticəsində ölkəyə 
xarici investisiyaların cəlbinə şərait yaratmaqdır,sosial yönümlü investisiyaların xüsusi 
çəkisinin artırmaqdır. 

Elmi nəzəri və praktiki tənzimləmə vasitələrindən ibarətdir. Nəzəri cəhətdən bu iqtisadi 
təfəkkürün formalaşması, praktik cəhətdən isə konkret funksional istiqamətlərin 
tənzimlənməsi vasitələri – müvafiq siyasət vasitələrindən ibarətdir.

İqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlətin rolunu artırmaqdır,bu xüsusilə dövlət mülkiyyətinin 
xüsusi mülkiyyətə keçməsinə şərait yaratmamaqdan ibarətdir.Mülkiyyət hüquqları dövlətə 
məxsus olmalıdır.

Sual: İqtisadi siyasətin bütün formaları üçün vacib olan üç əsas prinsip aşağıdakılardan 
hansılardır? 1. İqtisadi siyasət hmişə iki amilin təsiri: daima dəyişkən təsərrüfatçılıq şəraiti və 
iqtisadi təfəkkür səviyyəsi ilə formalaşır. 2.İqtisadi siyasət əsasən sosial yönümlü 
infrastrukturların yaradılmsı üçün həyata keçirilir. 3. İqtisadi siyasətin səmərəsi ölkə 
reallıqlarının nəzərə alınmasından asılıdır. 4.İqtisadi siyasət yalnız bazarın inkişaf qanunlarını 
araşdırır. 5. İqtisadi siyasət ölkənin siyasi kursunun müdafiəsinin həlledici vasitəsidir (Çəki: 1)

1,2,4
1,2 
2,3,5
2,4 
1,3,5

Sual: İlk iqtisadi siyasət nəzəriyyəsinin əsası kompleks şəkildə nə vaxt və kim tərəfindən 
qoyulmuşdur? (Çəki: 1)

XX əsrin 50-ci illərində Y. Tinbergen tərəfindən
XX əsrin 30-cu illərində C.Keyns tərəfindən
XX əsrin ortalarında C.Xiks tərəfindən
XX əsrin 70-ci illərində M.Fridmen tərəfindən
XIX əsrin ortalarında K.Marks tərəfindən tərəfindən

Sual: Holland iqtisadçısı Y.Tinbergen optimal iqtsadi siyasətin, qurulmasının ilkin mərhələlərini 
və addımlarını vermişdir ki, onlar da : 1. İlk olaraq idarəedici orqanlar iqtisadi siyasətin əsas 
məqsədini müəyyənləşdirməlidirlər, hansı ki, insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən 
ibarət olmalıdır. Sonra qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün məqsəd göstəricilərini 
müəyyənləşdirilməlidirlər; 2. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində özəlləşdirmənin xüsusi çəkisi 
artırılmalıdır. 3. İdarə edici orqanlar iqtisadi siyasətin uğrunda həyata keçirilməsi üçün öz 
müvafiq vasitələrini təmin etməlidirlər; 4. Seçilmiş vasitələrin məqsəd göstəriciləri ilə əlaqəsi və 
məqsədlərə təsir gücü olmalıdır. 5. İstehsalda “tələb öz təklifini yaratmalıdır.” prinsipi əsas 
götürülməlidir. (Çəki: 1)

1,2,5
1,3,5
1,2 
3,4,5 
1,3.4



Sual: Vahid iqtisadi fəzanın formalaşdırılması (iqtisadiyyatın idarə edilməsinə ümumi yanaşma) 
hansılardan ibarətdir? 1.Tipoloji yanaşma 2.Fasiləsizlik yanaşması 3.Maliyyə yanaşması 
4.İqtisadi təhlükəsizlik yanaşması 5.Sosial vəziyyət yanaşması (Çəki: 1)

1,2
2,3,4
2,5 
3,5 
1,3

Sual: Ayrı-ayrı sahələrin, ərazilərin, funksiyaların inkişafı üçün və strateji vəzifələrin həlli üçün 
dövlət tənzimlənməsi alətlərinin tətbiqi (iqtisadiyyatın idarəedilməsinə fərdi yanaşma) hansı 
yanaşmalar baxımından həyata keçirilir? 1.əhali yanaşması 2.sahəvi yanaşma 3.ərazi 
yanaşması 4.funksional yanaşma 5.proqram məqsəd yanaşması 6.istehsal yanaşması (Çəki: 
1)

1,2,3,4
3,4,5,6
2,3,4,5 
1,2,3 
1,4,5

Sual: Makroiqtisadi siyasətin modelləri dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin birbaşa metodlar vasitəsilə həyata keçirilməsidir. 
müxtəlif iqtisadi proseslərin məntiqi, qrafiki və riyazi təsəvvürüdür. 
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin dolayı metodlar vasitəsilə həyata keçirilməsidir.
mühüm iqtisadi mexanizmlərdir
əsas hüquqi-normativ aktlardır.

Sual: Makroiqtisadi modellər ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə hansılardır? (Çəki: 1)
kiçik ölçülü və çoxölçülüyə 
abstrakt-nəzəri və konkret-iqtisadi
xətti və qeyri-xətti
açıq və qapalı 
statik və dinamik

Sual: Makroiqtisadi modellər strukturlaşmasına görə hansılardır? (Çəki: 1)
abstrakt-nəzəri və konkret-iqtisadi 
xətti və qeyri-xətti 
statik və dinamik 
kiçik ölçülü və çoxölçülüyə 
açıq və qapalı

Sual: Makroiqtisadi modellər elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin xarakterinə görə hansılardır? 
(Çəki: 1)

kiçik ölçülü və çoxölçülüyə 
abstrakt-nəzəri və konkret-iqtisadi 
xətti və qeyri-xətti 
açıq və qapalı
statik və dinamik

Sual: Makroiqtisadi modellər əhatə dairəsinə görə hansılardır? (Çəki: 1)



statik və dinamik
kiçik ölçülü və çoxölçülüyə 
xətti və qeyri-xətti
abstrakt-nəzəri və konkret-iqtisadi
açıq və qapalı,

Sual: Makroiqtisadi modellər zaman amilinə görə hansılardır? (Çəki: 1)
xətti və qeyri-xətti 
statik və dinamik 
kiçik ölçülü və çoxölçülüyə
açıq və qapalı
abstrakt-nəzəri və konkret-iqtisadi

Sual: Əsas makroiqtisadi siyasət modellərindən olan Keyns modelinin mahiyyəti 
aşağıdakılardan hansında verilmişdir? (Çəki: 1)

bu modelə görə iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi yol verilməzdir,iqtisadiyyat öz-özünə 
tənzimlənən olmalıdır.

bu modelə görə tələb və təklif tam tarazlaşdırılmalıdır,təklif tələbi üstələyərsə iqtisadi tsiklin 
böhran vəziyyətdə olduğu rəsmən elan olunmalıdır.

bu modelə görə hər bir tələb öz təklifini yaradacaqdır.Və bu iqtisadi inkişafın əsas təkan 
amili olacaqdır.

bu modelə görə milli iqtisadiyyat tam bir ölkənin sərhəddi çərçivəsində bitməməlidir,açıq 
iqtisadiyyata tam inteqrasiya etməlidir.

bu modelə görə iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi mütləqdir,əks halda iqtisad böhran 
vəziyyətindən çıxmaq mümkünsüzdür. 

Sual: Makroiqtisadi amillər hansılardır? (Çəki: 1)
ekzogen (xarici) və endogen (daxili)
iqtisadi 
təbii mühit və məkan 
zaman
geosiyasi 

Sual: Xalq təsərrüfatının dövriyyə modelləri neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
2
4
3
5
6

Sual: Qapalı iqtisadiyyatın dövriyyə modelində yalnız ev təsərrüfatı və firmalar iştirak edir. 
İqtisadi sistem qapalı olduğundan bu sistemə daxil edilmir: (Çəki: 1)

dövlət
xarici dünya ölkələri
dövlət və xarici dünya ölkələri
inkişaf etmiş ölkələr
inkişaf etməkdə olan ölkələr

Sual: Açıq iqtisadi sistemə hansı subyektlər daha çox təsir edir? (Çəki: 1)
dövlət



həm dövlət, həm də xarici dünya 
yalnız inkişaf etmiş ölkələr
yalnız inkişaf etməkdə olan ölkələr
yalnız xarici dünya

Sual: İnstitutsional siyasətin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
Regionların iqtisadi inteqrasiyasına və sosial-iqtisadi inkişafına xidmət edir.
Dövlətin maliyyə resurslarının formalaşması və istifadəsi sahəsində, həmçinin dövlət 

büdcəsinin vəsaitlərinin istifadəsinə və məqsədyönlülüyünə nəzarətə xidmət edir. 
Əmtəə və xidmətlərin idxal və ixracına, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və yerli 

kapitalın ölkədən çıxarılmasına xidmət edir.
Son istehlakla məcmu yığım, dövlətin gəlir və xərcləri, idxalla ixrac arasında, iqtisadiyyatın 

regional və sahə strukturları arasında makroiqtisadi proporsiyaların dəyişməsinə xidmət edir
İqtisadiyyatın dəyişən şəraitə uyğunlaşdırılaraq təşkil edilməsi üçün köhnə iqtisadi, sosial 

və maliyyə institutlarının yeni şəraitə cavab verə bilən tərzdə funksiya və əlaqələrinin 
formalaşmasına xidmət edir.

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar 
(Çəki: 1)

iqtisadiyyatda yeni fəaliyyət növlərinin tətbiqinə istiqamətlənmiş məqsədlər
resurslarin bölgüsündə effektivliyə istiqamətlənmiş məqsədlər
nemətlərlə optimal təmin olunmasına istiqamətlənmiş məqsədlər
ətraf mühitin mühafizəsinə istiqamətlənmiş məqsədlər
bölgü münasibətləri sistemində bərabərliyə istiqamətlənmiş məqsədlər

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar 
(Çəki: 1)

elmin yaradılması
resurslarin bölgüsündə effektivlik
nemətlərlə optimal təmin olunma
ətraf mühitin mühafizəsi
bölgü münasibətləri sistemində bərabərlik

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar 
(Çəki: 1)

teхnikanın yaradılması
tam məşğulluq
qiymətlərin sabitliyi
iqtisadi artım
xarici iqtisadi tarazlıq



Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar 
(Çəki: 1)

tam məşğulluq
qiymətlərin sabitliyi
iqtisadi artım
xarici iqtisadi tarazlıq
teхnikanın yaradılması

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar 
(Çəki: 1)

teхnikanın tətbiqi. 
tam məşğulluq
qiymətlərin sabitliyi
iqtisadi artım
xarici iqtisadi tarazlıq

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini хarakterinə görə aşağıdakı növlərə bölmək оlar 
(Çəki: 1)

tam məşğulluq
qiymətlərin sabitliyi
iqtisadi artım
xarici iqtisadi tarazlıq
yeni teхnоlоgiyaların yaradılması 

Sual: Struktur siyasətin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
İnvestisiya və innovasiyaların miqyas, mənbə və istifadə istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.
Ərzaq təhlükəsizliyi, bir sıra sahələrin xammal bazası rolunu oynayan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və tələbatın milli istehsal hesabına ödənilməsinə, aqrar sahədə 
mövcud olan problemlərin və inkişaf istiqamətlərinin, islahatların aparılmasına xidmət edir

Son istehlakla məcmu yığım, dövlətin gəlir və xərcləri, idxalla ixrac arasında, iqtisadiyyatın 
regional və sahə strukturları arasında makroiqtisadi proporsiyaların dəyişməsinə xidmət edir

d) Dövlətin maliyyə resurslarının formalaşması və istifadəsi sahəsində, həmçinin dövlət 
büdcəsinin vəsaitlərinin istifadəsinə və məqsədyönlülüyünə nəzarətə xidmət edir.

Regionların iqtisadi inteqrasiyasına və sosial-iqtisadi inkişafına xidmət edir.

Sual: Regional siyasətin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
Əmtəə və xidmətlərin idxal və ixracına, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və yerli 

kapitalın ölkədən çıxarılmasına xidmət edir.
İnvestisiya və innovasiyaların miqyas, mənbə və istifadə istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.
Ərzaq təhlükəsizliyi, bir sıra sahələrin xammal bazası rolunu oynayan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və tələbatın milli istehsal hesabına ödənilməsinə, aqrar sahədə 
mövcud olan problemlərin və inkişaf istiqamətlərinin, islahatların aparılmasına xidmət edir.

Davamlı inkişaf baxımından resurslara qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 
ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir 

Regionların iqtisadi inteqrasiyasına və sosial-iqtisadi inkişafına xidmət edir

Sual: Maliyyə siyasətinin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
Dövlətin maliyyə resurslarının formalaşması və istifadəsi sahəsində, həmçinin dövlət 

büdcəsinin vəsaitlərinin istifadəsinə və məqsədyönlülüyünə nəzarətə xidmət edir.



Əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, məşğulluğunun təmin edilməsi, sosial standartların 
işlənib hazırlanması, sosial cəhətdən zəif hesab edilən əhali qruplarının qorunması, gəlirlərin 
tənzimlənməsinə xidmət edən sosial siyasəti həyata keçirməklə sosial yönümlü bazar 
iqtisadiyyatının tarazlı fəaliyyətini təmin edir.

Davamlı inkişaf baxımından resurslara qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 
ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.

 Ərzaq təhlükəsizliyi, bir sıra sahələrin xammal bazası rolunu oynayan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və tələbatın milli istehsal hesabına ödənilməsinə, aqrar sahədə 
mövcud olan problemlərin və inkişaf istiqamətlərinin, islahatların aparılmasına xidmət edir.

Əmtəə və xidmətlərin idxal və ixracına, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və yerli 
kapitalın ölkədən çıxarılmasına xidmət edir.

Sual: Xarici iqtisadi siyasətin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
Davamlı inkişaf baxımından resurslara qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 

ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir
Ərzaq təhlükəsizliyi, bir sıra sahələrin xammal bazası rolunu oynayan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və tələbatın milli istehsal hesabına ödənilməsinə, aqrar sahədə 
mövcud olan problemlərin və inkişaf istiqamətlərinin, islahatların aparılmasına xidmət edir.

Əmtəə və xidmətlərin idxal və ixracına, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və yerli 
kapitalın ölkədən çıxarılmasına xidmət edir.

Davamlı inkişaf baxımından resurslara qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 
ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.

Əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, məşğulluğunun təmin edilməsi, sosial standartların 
işlənib hazırlanması, sosial cəhətdən zəif hesab edilən əhali qruplarının qorunması, gəlirlərin 
tənzimlənməsinə xidmət edən sosial siyasəti həyata keçirməklə sosial yönümlü bazar 
iqtisadiyyatının tarazlı fəaliyyətini təmin edir.

Sual: İnvestisiya-innovasiya siyasətinin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? 
(Çəki: 1)

İnvestisiya və innovasiyaların miqyas, mənbə və istifadə istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.

Əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, məşğulluğunun təmin edilməsi, sosial standartların 
işlənib hazırlanması, sosial cəhətdən zəif hesab edilən əhali qruplarının qorunması, gəlirlərin 
tənzimlənməsinə xidmət edən sosial siyasəti həyata keçirməklə sosial yönümlü bazar 
iqtisadiyyatının tarazlı fəaliyyətini təmin edir.

Ərzaq təhlükəsizliyi, bir sıra sahələrin xammal bazası rolunu oynayan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və tələbatın milli istehsal hesabına ödənilməsinə, aqrar sahədə 
mövcud olan problemlərin və inkişaf istiqamətlərinin, islahatların aparılmasına xidmət edir.

Əmtəə və xidmətlərin idxal və ixracına, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və yerli 
kapitalın ölkədən çıxarılmasına xidmət edir.

Davamlı inkişaf baxımından resurslara qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 
ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.

Sual: Aqrar siyasətin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
Əmtəə və xidmətlərin idxal və ixracına, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və yerli 

kapitalın ölkədən çıxarılmasına xidmət edir.
İnvestisiya və innovasiyaların miqyas, mənbə və istifadə istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.
Ərzaq təhlükəsizliyi, bir sıra sahələrin xammal bazası rolunu oynayan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və tələbatın milli istehsal hesabına ödənilməsinə, aqrar sahədə 
mövcud olan problemlərin və inkişaf istiqamətlərinin, islahatların aparılmasına xidmət edir.

Davamlı inkişaf baxımından resurslara qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 
ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.



Əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, məşğulluğunun təmin edilməsi, sosial standartların 
işlənib hazırlanması, sosial cəhətdən zəif hesab edilən əhali qruplarının qorunması, gəlirlərin 
tənzimlənməsinə xidmət edən sosial siyasəti həyata keçirməklə sosial yönümlü bazar 
iqtisadiyyatının tarazlı fəaliyyətini təmin edir.

Sual: Ekoloji siyasətin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
Ərzaq təhlükəsizliyi, bir sıra sahələrin xammal bazası rolunu oynayan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və tələbatın milli istehsal hesabına ödənilməsinə, aqrar sahədə 
mövcud olan problemlərin və inkişaf istiqamətlərinin, islahatların aparılmasına xidmət edir.

Əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, məşğulluğunun təmin edilməsi, sosial standartların 
işlənib hazırlanması, sosial cəhətdən zəif hesab edilən əhali qruplarının qorunması, gəlirlərin 
tənzimlənməsinə xidmət edən sosial siyasəti həyata keçirməklə sosial yönümlü bazar 
iqtisadiyyatının tarazlı fəaliyyətini təmin edir.

Əmtəə və xidmətlərin idxal və ixracına, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və yerli 
kapitalın ölkədən çıxarılmasına xidmət edir.

İnvestisiya və innovasiyaların miqyas, mənbə və istifadə istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.

Davamlı inkişaf baxımından resurslara qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 
ətraf mühitin qorunmasına xidmət göstərir.

Sual: Sosial siyasətin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
Əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, məşğulluğunun təmin edilməsi, sosial standartların 

işlənib hazırlanması, sosial cəhətdən zəif hesab edilən əhali qruplarının qorunması, gəlirlərin 
tənzimlənməsinə xidmət edən sosial siyasəti həyata keçirməklə sosial yönümlü bazar 
iqtisadiyyatının tarazlı fəaliyyətini təmin etmiş olur.

Əmtəə və xidmətlərin idxal və ixracına, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və yerli 
kapitalın ölkədən çıxarılmasına xidmət edir.

İnvestisiya və innovasiyaların miqyas, mənbə və istifadə istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.

Ərzaq təhlükəsizliyi, bir sıra sahələrin xammal bazası rolunu oynayan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və tələbatın milli istehsal hesabına ödənilməsinə, aqrar sahədə 
mövcud olan problemlərin və inkişaf istiqamətlərinin, islahatların aparılmasına xidmət edir.

Davamlı inkişaf baxımından resurslara qənaət və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 
ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.

Sual: İqtisadi tsiklların fazaları aşağıdakılardan hansında düzgün verilmişdir? 1.böhran (enmə 
və resessiya) tsikli; 2.depressiyaya hazırlıq tsikli 3.depressiya (staqnasiya) tsikli;4.oyanma 
(ekspansiya) tsikli; 5. ekspansiya tsiklinə hazırlıq; 6.qalxma (iqtisadi bum, pik) tsikli. (Çəki: 1)

1,2,3 
1,2,3,4
1,3,4,6
1,2,4
1,4,6

Sual: Hansı iqtisadi nəzəriyyə tsiklların sayını azaldaraq yalnız resessiya və qalxmanı istifadə 
edir? (Çəki: 1)

Neoklassik nəzəriyyə
Solou nəzəriyyəsi
Qərb iqtisadi nəzəriyyəsi
Keynsçi nəzəriyyə
Smit nəzəriyyəsi



Sual: ,tsiklları (bunlara ehtiyat tsiklları da deyirlər), əsasən 2- 4 il müddətində baş verən 
qısamüddətli əmtəənin həyat tsikli ilə əlaqələndirirdi. Tsiklların bu növünü o, dünya qızıl 
ehtiyatlarının dəyişməsi ilə əlaqələndirirdi.Söhbət kimdən gedir? (Çəki: 1)

C.Kitçin
E.Hansen
U.Mitçell
C.Hiks
R.Solou

Sual: O tsiklları 7-11 il müddəti əhatə edən orta müddətli tsikllar kimi göstərirdi. Onun fikrincə 
əsas kapitalın yeniləşməsinin, bankların fəaliyyətinin nəticəsi kimi pul-kredit amillərinin qarşılıqlı 
əlaqəsinin dövrülüyü orta müddətli tsiklların baş verməsinə səbəb olmuşdu.Bu fikirlər kimə 
aiddir? (Çəki: 1)

K.Marks
K. Jüqlar
R.Solou
C.Keyns
E.Hansen

Sual: Onun tsiklları 10 il müddəti əhatə edirdi.Onun fikrincə tsikllar əsas kapitalın kütləvi 
yeniləşməsinin dövrülüyü ilə bağlıdır.Söhbət hansı iqtisadçıdan gedir? (Çəki: 1)

N.Kondratyev
S.Kuznes
A.Smit
K.Marks
E.Hansen

Sual: 35. Onun tsikllarına tikinti tsiklları adı verilmişdi.15-20 illik müddəti əhatə etməklə 
mənzillərin və digər istehsal tikililərinin növlərinin yeniləşməsi ilə bağlıdır. Sonralar bu tsikllar 
«uzun rəqslər, dəyişmələr» adlandırıldı.Bəs həmin tsiklların müəllifi kimdir? (Çəki: 1)

S.Kuznes
K.Marks
N.Kondratyev
K.Jüqlar
F.Kene

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mövcud vəziyyətin saхlanılmasına istiqamətlənmiş məqsədlər: (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyat səviyyəsində оptimal məşğulluğun saхlanılması
müvafiq nоrmativ-hüquqi bazanın tətbiqi
stimullaşdırıcı meхanizmlərin tətbiqi
Iqtisadi artım və inkişaf prоpоrsiyalarını 



sоsial humanizm

Sual: Mövcud vəziyyətin saхlanılmasına istiqamətlənmiş məqsədlər: (Çəki: 1)
pul tədavülünün sabitliyinin qоrunması
müvafiq nоrmativ-hüquqi bazanın tətbiqi
stimullaşdırıcı meхanizmlərin tətbiqi
iqtisadi artım və inkişaf prоpоrsiyaları
sоsial humanizm

Sual: Mövcud vəziyyətin saхlanılmasına istiqamətlənmiş məqsədlər: (Çəki: 1)
regiоn səviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi
müvafiq nоrmativ-hüquqi bazanın tətbiqi 
stimullaşdırıcı meхanizmlərin tətbiqi
iqtisadi artım və inkişaf prоpоrsiyaları
sоsial humanizm

Sual: Iqtisadiyyatda yeni teхnоlоgiyaların və fəaliyyət növlərinin tətbiqinə istiqamətlənmiş 
məqsədlər (Çəki: 1)

müvafiq nоrmativ-hüquqi bazanın tətbiq
milli iqtisadiyyat səviyyəsində оptimal məşğulluğun saхlanılması
pul tədavülünün sabitliyinin qоrunması
sahə vsəviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi
regiоn səviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi

Sual: Iqtisadiyyatda yeni teхnоlоgiyaların və fəaliyyət növlərinin tətbiqinə istiqamətlənmiş 
məqsədlər (Çəki: 1)

stimullaşdırıcı meхanizmlərin tətbiqi
milli iqtisadiyyat səviyyəsində оptimal məşğulluğun saхlanılması
pul tədavülünün sabitliyinin qоrunması
regiоn səviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi
sahə səviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin dəyərləri iqtisadi idarəetmə qərarların meyarları kimi çıхış edir 
və оnlara aid edirlər: (Çəki: 1)

iqtisadi artım və inkişaf prоpоrsiyalarını (artımın keyfiyyəti)
milli iqtisadiyyat səviyyəsində оptimal məşğulluğun saхlanılması
pul tədavülünün sabitliyinin qоrunması
sahə və regiоn səviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi
müvafiq nоrmativ-hüquqi bazanın tətbiqi 

Sual: Onun tsiklları - böyük konyukturanın tsiklı olmaqla 48-55 illik dövrü əhatə edir. Əsasən 
Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və ABŞ iqtisadiyyatlırının statistik məlumatlarının təhlili 
əsasında müəyyən edilir.Söhbət kimdən gedir? (Çəki: 1)

K.Marks
N.Kondratyev 
K.Jüqlar
C.Keyns
E.Hansen



Sual: N.Kondratyevə görə texniki kəşflərin artması ilə bağlı olan qalxma və enmə dövrü neçənci 
əsri,konkret hansı illəri əhatə edir? (Çəki: 1)

XVII əsrin 40-cı ilindən etibarən 1630-35-ci illər; 1720-27-ci illər
XIXəsrin 20-ci ilindən etibarən 1910-17-ci illər; 1980-1985-ci illər
XVI əsrin 30-cu ilindən etibarən 1630-37-ci illər; 1720-22-ci illər
XVIII əsrin 80-cı ilindən başlayaraq 1810-1817-ci illər; 1844-1851-ci illər
XX əsrin 20-ci ilindən etibarən 1940-47-ci illər; 1980-1985-ci illər

Sual: N.Kondratyevə görə sosial gərginlik, üsyan və inqilablarla bağlı olan qalxma və enmə 
dövrühansı illəri əhatə edir? (Çəki: 1)

1844-1851-dən 1870-1875-ci ilə qədər qalxma və 1870-1875-ci ildən 1890-1896 –cı ilə 
qədər enmə

1733-1751-dən 1770-1775-ci ilə qədər qalxma və 1820-1835-ci ildən 1870-1876 –cı ilə 
qədər enmə 

1910-1917-dən 1920-1925-ci ilə qədər qalxma və 1950-1955-ci ildən 1970-1974 –cı ilə 
qədər enmə

1943-1951-dən 1970-1975-ci ilə qədər qalxma və 1980-1985-ci ildən 1990-1996 –cı ilə 
qədər enmə

1610-1630-dən 1640-1645-ci ilə qədər qalxma və 1650-1655-ci ildən 1670-1674 –cı ilə 
qədər enmə

Sual: N.Kondratyevə görə bağlı olankənd təsərrüfatındakı depressiya qalxma və enmə dövrü 
hansı illəri əhatə edir? (Çəki: 1)

1844-1851-dən 1870-1875-ci ilə qədər qalxma və 1870-1875-ci ildən 1890-1896 –cı ilə 
qədər enmə

1733-1751-dən 1770-1775-ci ilə qədər qalxma və 1820-1835-ci ildən 1870-1876 –cı ilə 
qədər enmə 

1890-1896-dan 1914-1920-ci ilə qədər qalxma və 1914-1920-ci ildən 1939-1945 –cı ilə 
qədər enmə

1918-1921-dən 1941-1945-ci ilə qədər qalxma və 1970-1975-ci ildən 1980-1986 –cı ilə 
qədər enmə

1620-1640-dən 1650-1655-ci ilə qədər qalxma və 1750-1755-ci ildən 1770-1774 –cı ilə 
qədər enmə

Sual: Protsiklik göstəricilərin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
İşsizliyin səviyyəsi, müflisləşənlərin sayı, hazır məhsulun istehsal ehtiyatlarının ölçüləri 

əksinə, iqtisadi qalxma zamanı azalır, enmə zamanı isə çoxalır;
İnflyasiyanın həcmi iqtisadi artıma təsir göstərərsə, tələbə təsir edən amillər istehsalçı 

tarazlığının pozulmasına gətirib çıxarır.Və bu hal da böhran tsiklinin dərinləşməsinə səbəb 
olur; 

Bu zaman iqtisadi sistemlər bir-birini fasiləsiz şəkildə əvəz edir.Kəskin tsikllər yaranır.
İstehsalın məcmu həcmi, iqtisadi güclərin yüklənməsi, pul aqreqatları, pulun dövr etmə 

sürəti, qısa müddətli faiz dərəcəsi, qiymətlərin ümumi səviyyəsi, korporasiyaların mənfəəti 
iqtisadiyyatın qalxma fazasında artır, enmə fazasında azalır;

ixracın həcmi iqtisadi tsiklin heç bir fazası ilə əlaqəli olmur

Sual: Kontrtsiklik göstəricilərin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
işsizliyin səviyyəsi, müflisləşənlərin sayı, hazır məhsulun istehsal ehtiyatlarının ölçüləri 

əksinə, iqtisadi qalxma zamanı azalır, enmə zamanı isə çoxalır;
ixracın həcmi iqtisadi tsiklin heç bir fazası ilə əlaqəli olmur.
İstehsalın məcmu həcmi, iqtisadi güclərin yüklənməsi, pul aqreqatları, pulun dövr etmə 

sürəti, qısa müddətli faiz dərəcəsi, qiymətlərin ümumi səviyyəsi, korporasiyaların mənfəəti 
iqtisadiyyatın qalxma fazasında artır, enmə fazasında azalır;



Bu zaman iqtisadi sistemlər bir-birini fasiləsiz şəkildə əvəz edir.Kəskin tsikllər yaranır;
İnflyasiyanın həcmi iqtisadi artıma təsir göstərərsə, tələbə təsir edən amillər istehsalçı 

tarazlığının pozulmasına gətirib çıxarır.Və bu hal da böhran tsiklinin dərinləşməsinə səbəb 
olur.

Sual: Atsiklik göstəricilərin mahiyyəti aşağıdakılardan hansında izah olunmuşdur? (Çəki: 1)
Bu zaman iqtisadi sistemlər bir-birini fasiləsiz şəkildə əvəz edir.Kəskin tsikllər yaranır;
İstehsalın məcmu həcmi, iqtisadi güclərin yüklənməsi, pul aqreqatları, pulun dövr etmə 

sürəti, qısa müddətli faiz dərəcəsi, qiymətlərin ümumi səviyyəsi, korporasiyaların mənfəəti 
iqtisadiyyatın qalxma fazasında artır, enmə fazasında azalır;

İnflyasiyanın həcmi iqtisadi artıma təsir göstərərsə, tələbə təsir edən amillər istehsalçı 
tarazlığının pozulmasına gətirib çıxarır.Və bu hal da böhran tsiklinin dərinləşməsinə səbəb 
olur

İxracın həcmi iqtisadi tsiklin heç bir fazası ilə əlaqəli olmur;
İşsizliyin səviyyəsi, müflisləşənlərin sayı, hazır məhsulun istehsal ehtiyatlarının ölçüləri 

əksinə, iqtisadi qalxma zamanı azalır, enmə zamanı isə çoxalır.

Sual: Bu parametrlər iqtisadi qalxma (enmə) baş verənə qədər maksimum (minimum) həddə 
çatır. Onlara aid edirlər: sənayedə iş həftəsinin orta müddətini, əlavə iş saatlarının orta sayını, 
yeni açılan müəəsisələrin sayını, yeni tikinti kontraktlarının sayını, ehtiyatlarda olan dəyişikliyi, 
fond bazarının indekslərini, pul kütləsinin dəyişməsini, korporasiyaların mənfəətini.Bu 
göstəricilər hansı parametrlərə aiddir? (Çəki: 1)

Əsas və yaxud hadisələri qabaqlayan parametrlər
Geridə qalan və yaxud gecikən parametrlər
Uyğun gələn və yaxud üst-üstə düşən parametrlər
Uyğun gəlməyən və bir-birindən fərqli parametrlər
Zaman və məkan göstəricisinə görə uzlaşan parametrlər

Sual: Bu parametrlər iqtisadi qalxma (enmə) baş verdikdən sonra maksimum (minimum) həddə 
çatır. Onlara aiddir: 15 həftədən artıq işsiz olanların sayı, yeni müəssisə və avadanlığa xərclər, 
əmək haqqına xüsusi xərclər, kommersiya banklarının faiz dərəcələrinin orta səviyyəsi.Bu 
göstəricilər hansı parametrlərə aiddir? (Çəki: 1)

Uyğun gəlməyən və bir-birindən fərqli parametrlər
Zaman və məkan göstəricisinə görə uzlaşan parametrlər
Əsas və yaxud hadisələri qabaqlayan parametrlər
Geridə qalan və yaxud gecikən parametrlər
Uyğun gələn və yaxud üst-üstə düşən parametrlər

Sual: Bu parametlər iqtisadi aktivliyin dəyişməsinə uyğun olaraq və onlarla birgə dəyişən 
parametrlərdir. Yəni qalxma vaxtında artaraq maksimum, enmə vaxtında minimum olanlardır. 
Bunlara aiddir: ÜDM, ÜMM, işsizlik səviyyəsi, sənaye məhsulu, şəxsi gəlir, istehsalçıların 
qiyməti, mərkəzi bankın faiz dərəcəsi, reklama sifarişlər. Bu göstəricilər hansı parametrlərə 
aiddir? (Çəki: 1)

Uyğun gəlməyən və bir-birindən fərqli parametrlər
Zaman və məkan göstəricisinə görə uzlaşan parametrlər
Əsas və yaxud hadisələri qabaqlayan parametrlər
Geridə qalan və yaxud gecikən parametrlər
Uyğun gələn və yaxud üst-üstə düşən parametrlər

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin subyektlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir? (Çəki: 1)
yalnız bələdiyyə orqanları
təsərrüfat maraqlarının daşıyıcıları, təmsilçiləri və icraçıları



müxtəlif sferalar, sahələr, regionlar,iqtisadi proseslər
yalnız icra orqanları
bank işçiləri

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasasətinin obyektlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir? (Çəki: 1)
yalnız bələdiyyə orqanları 
təsərrüfat maraqlarının daşıyıcıları, təmsilçiləri və icraçıları
hüquq fəaliyyəti ilə məşgul olanlar
yalnız icra orqanları
müxtəlif sferalar, sahələr, regionlar,iqtisadi proseslər

Sual: Uzun müddətli iqtisadi siyasətin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Azad sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlətin həyata keçirdiyi uzunmüddətli dəstək 

proqramlarının həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Milli iqtisadi inkişaf zəminində bir illik iqtisadi proqnozların işlənib hazırlanmasıdır.
Bir qədər davamlı şərait, zəmanətli resurs imkanları əsasında formalaşdırılır ki, bu da bir 

neçə il qabağa iqtisadi siyasətin ana xəttini müəyyən etməyə imkan verir. 
İqtisadi proseslərin qeyri-sabit olduğu, xarici və daxili şərtlərin, amillərin önjədən təyin 

edilməsi çətinlik törədən bir vəziyyətdə formalaşdırılır.
İqtisadi böhran şəraitində işlənib hazırlanan və həyata keçirilən proqramlarla bağlı 

tədbirlərin məcmusudur.

Sual: Qısa müddətli iqtisadi siyasətin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Azad sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlətin həyata keçirdiyi uzunmüddətli dəstək 

proqramlarının həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Milli iqtisadi inkişaf zəminində bir illik iqtisadi proqnozların işlənib hazırlanmasıdır.
Bir qədər davamlı şərait, zəmanətli resurs imkanları əsasında formalaşdırılır ki, bu da bir 

neçə il qabağa iqtisadi siyasətin ana xəttini müəyyən etməyə imkan verir. 
İqtisadi proseslərin qeyri-sabit olduğu, xarici və daxili şərtlərin, amillərin önjədən təyin 

edilməsi çətinlik törədən bir vəziyyətdə formalaşdırılır.
İqtisadi böhran şəraitində işlənib hazırlanan və həyata keçirilən proqramlarla bağlı 

tədbirlərin məcmusudur.

Sual: İqtisadi siyasətin maraq daşıyıcıları və həmin maraqların icraçıları hansı subyektlərdir? 
(Çəki: 1)

fiziki şəxslər və dövlət orqanları
yalnız hüquqi şəxslər
yalnız dövlət orqanları
yalnız fiziki şəxslər
xarici ölkə vətəndaşları

Sual: Normativ iqtisadi siyasət nədir? (Çəki: 1)
konkret vəziyyətdə dövlət orqanlarının onların necə hərəkət etmələri, qabaqcadan təyin 

olunmuş, fiksə edilmiş qaydaları əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. 
dövlət orqanları dəyişən vəziyyətdən və iqtisadi tsikllardan asılı olaraq qərarları dəyişməli 

olur
sosial şəraitin effektiv təmin edilməsi üçün büdcədən əvəzsiz ayrılan pul vəsaitlərinin, 

konkret olaraq dotasiyaların həcmidir.
ekoloji mühitin qorunması üçün dövlətin keyfiyyətli iqtisadi siyasətinin fasiləsiz təminatıdır.
dövlətin həyata keçirdiyi antiinhisar siyasətinin effektiv təminatıdır



Sual: Pozitiv iqtisadi siyasət nədir? (Çəki: 1)
dövlətin həyata keçirdiyi antiinhisar siyasətinin effektiv təminatıdır
konkret vəziyyətdə dövlət orqanlarının onların necə hərəkət etmələri, qabaqcadan təyin 

olunmuş, fiksə edilmiş qaydaları əvvəlcədən müəyyənləşdirilir.
sosial şəraitin effektiv təmin edilməsi üçün büdcədən əvəzsiz ayrılan pul vəsaitlərinin, 

konkret olaraq dotasiyaların həcmidir.
dövlət orqanları dəyişən vəziyyətdən və iqtisadi tsikllardan asılı olaraq qərarları dəyişməli 

olur.
ekoloji mühitin qorunması üçün dövlətin keyfiyyətli iqtisadi siyasətinin fasiləsiz təminatıdır

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlətin öz sоsial-iqtisadi inkişafını təmin etmək məqsədilə seçdiyi iqtisadi siyasət üçün 
nə qurulur (Çəki: 1)

makrоiqtisadi mоdel
mikroiqtisadi mоdel
meqoiqtisadi mоdel
 balans mоdeli
 korporativ mоdel

Sual: Makrоiqtisadi siyasətin mоdelləri müхtəlif iqtisadi prоseslərin təsəvvürüdür (Çəki: 1)
 məntiqi
 fəlsəfi
 sosial
 tarixi
 siyasi

Sual: Makrоiqtisadi siyasətin mоdelləri müхtəlif iqtisadi prоseslərin təsəvvürüdür (Çəki: 1)
 qrafiki
 fəlsəfi
 sosial
 tarixi
 siyasi

Sual: Makrоiqtisadi siyasətin mоdelləri müхtəlif iqtisadi prоseslərin təsəvvürüdür (Çəki: 1)
 riyazi
 fəlsəfi
 sosial
 tarixi
 siyasi



Sual: Hər bir mоdel reallığın sadələşdirilmiş təsviri оlduğundan bir sıra detalları tam nəzərə ala 
bilmir. Оna görə də bu mоdellərin heç biri (Çəki: 1)

 təkmil deyil
 balanslı deyil
 tarazlı deyil
 sabit deyil
 stabil deyil

Sual: Hər bir mоdel reallığın sadələşdirilmiş təsviri оlduğundan bir sıra detalları tam nəzərə ala 
bilmir. Оna görə də bu mоdellərin heç biri (Çəki: 1)

daim dəyişikliklərə məruz qalır 
 balanslı deyil
 tarazlı deyil
 sabit deyil
 stabil deyil

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. abstrakt-nəzəri mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. kоnkret-iqtisadi mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. kiçik ölçülü mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

 Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
 Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. çохölçülü mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə



Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. хətti mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. qeyri-хətti mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. qeyri-хətti mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. açıq mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. qapalı mоdellər hansı meyarlara görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Qəbul olunub ki, müxtəlif dövlətlər, ictimai-siyasi sistemlərdə dövlətin iqtisadi siyasətinin 
məqsədləri.... deyil. (Çəki: 1)

oxşar
eyni
sabit



dəyişkən

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədləri asılı deyil: (Çəki: 1)
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunması dərəcəsindən
ölkəninsosial-iqtisadiinkişafsəviyyəsindən,
ölkədə əhalinin rifah halı və yaşayış səviyyəsindən,
tarixi şəraitindən,
milli ənənələrindən

Sual: Qloballaşma şəraitində formalaşan Milli iqtisadiyyatın qarşısında duran ən başlıca 
problemlərdən biri deyil: (Çəki: 1)

keçid mərhələsində həyata keçirilən əsaslı sistem dəyişikliklər
ölkənin iqtisadi müstəqilliyi və təhlükəsizliyini gözləmək
dünya bazarında rəqabət aparmaq qabiliyyətinin təmin edilməsi
iqtisadi təhlükəsizliyin əldə olunması
başlıca problemlərin həll edilməsi

Sual: Bizim dövlətin böyüklüyü və qüdrəti malik olduğumuz sərvətlərlə deyil, bu sərvətlərdən 
necə istifadə etməyimizlə müəyyənləşir»-fikri kimə məxsusudur? (Çəki: 1)

C.Vaşinqton
T.Ruzvelt
H.Ə.Əliyev
M.K.Atatürk
V.Putin

Sual: Ölkəmizdə neft gəlirlərinin idarə edilməsinin ən effektiv modelini yaratdı.-kim? (Çəki: 1)
R.Abdullayev
İ.Əliyev
Ə.Həsənov
M.Rəsulzadə
H.Əliyev

Sual: Bütün məqsədələrin birgə qəbul edilməsi müasir dövrdə... kimi dövlətin iqtisadi siyasətinin 
qlobal vəzifəsinə çevrilir: (Çəki: 1)

makroiqtisadi tarazlıq
iqtisadi davamliliq
ümumiqtisadi tarazlıq
təbii məşğulluq
daimi məşğulluq

Sual: Beynəlxalq bazar münasibətlərinə və iqtisadi əlaqələrə inteqrasiya edən dövlət üçün...... 
sosial-iqtisadi inkişafa malik olma baxımından iqtisadi təhlükəsizlik obyekti kimi bütün 
səviyyələrdəki təsərrüfat sistemi qəbul edilir.-aiddir: (Çəki: 1)

daxili taraz
davamlı
müstəqil
daxili
birbaşa



Sual: Ölkə daxili və onun hüdudlarından kənarda həyata keçirilən ....... isə neqativ halların 
qarşısının alınmasını daha da aktuallaşdırır. (Çəki: 1)

işgüzar əməkdaşlığın mürəkkəbləşməsi
xarici əlaqələrin genişlənməsi
sərbəst iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi
lobbiçiliyin gücənməsi
tənzimləmə

Sual: Hansı ailətlər vasitəsi ilə Yaponiya höküməti sənaye sahələrində tədqiqatları 
stimullaşdırır? 1. güzəştli vergilər 2. surətləndirilmiş amortizasiya 3. güzəştli kreditlər 4.dövlət 
investisiyaları 5.subsidiyalar (Çəki: 1)

3,4və 5
1,2 və 3
3 və 4
4 və 5
2 və 5

Sual: Məqsədli proqramın təsnifat əlamətlərinə adıçəkilənlərdən hansı aiddir? 1. proqramdaəks 
olunan problemin mahiyyəti 2. problemin xarakteri 3. problemin həlli müddəti 4. funksional 
əlamətləri 5. informasiyanın əldə edilməüsulu (Çəki: 1)

1,2, 3
2, 5
2, 3, 4
1,3, 4
1,2,3,4,5

Sual: Milli iqtisadiyyatın məqsədi iqtisadiyyatın balanslaşdırılmış bərabər səviyyədə inkişafa nail 
olmaqdan ibarətdir və dövlət bu məqsədi həyata keçirmək üçün aşağıdakı funksiyanı həyata 
keçirir: 1. Qanunverici 2. İnzibati 3. informasiya 4. tənzimləmə 5. nəzarət (Çəki: 1)

1,2,3,4,5
1,4,5
heçbiri
1,2,3
1,3,4

Sual: Almaniyada ... ildə stabilləşdirməyə və iqtisadi artıma köməklik kimi irəli sürülən «Dövlətin 
iqtisadi siyasətinin əsas qanunu» qəbul edilmişdir. (Çəki: 1)

1976
1967
1987
1978
1977

Sual: Ilk öncə iqtisadiyyatın hansı məqsədini göstərmək qəbul olunmuşdur.? (Çəki: 1)
əsas və vacib
əsas və aparıcı
qlobal və aparıcı
qlobal və əsas
əsas və qlobal



Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması
Ixracın xammal yönümlü olması
Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması
daxili tarazlığın əldə olunması
Ölkədən kapitalın kənara axını

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı diskriminasiyaların olması
Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
Dövlətin xarici borcunun yüksək olması
Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə 

etməsi
Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksək olması

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. statik-yəni, zaman amili nəzərə alınmayan mоdellər hansı meyarlara görə 
təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Makrоiqtisadi mоdellər sistemin ikinci dərəcəli elementlərindən yayınaraq əsas elementlər 
və оnların qarşılıqlı əlaqələri üzərində diqqətin cəmlənməsinə imkan verir. Bu baхımdan оnların 
sayı çохdur. dinamik - yəni, zaman əsas amil kimi çıхış edən mоdellər hansı meyarlara görə 
təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə
Strukturlaşmasına görə
Elementlərin qarşılıqlı əlamətlərinin хarakterinə görə
Əhatə dairəsinə görə
Zaman amilinə görə

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)



dünyada əhalinin dinamikası
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

dünyada əhalinin miqrasiyası
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

teхnikanın inkişafı
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

teхnоlоgiyanın inkişafı
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

müharibələr
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi 



Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

siyasi hadisələr
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi 

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

neftin və d.yanacaqların qiymətinin dəyişməsi
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi 

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

qızıl yataqlarının kəşfi
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi 

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

yeni təbii resursların aşkara çıхarılması
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı
neft yataqlarının kəşfi 

Sual: Mоdelin qurulması və mövcud prоblemin təhlil edilməsi üçün makrоiqtisadi amilləri 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu ən böyük çətinlik törədən məsələdir. Çünki kоnkret prоblemin 
makrоiqtisadi təhlilinin aparılması üçün kоnkret zaman anında hansı amillərin əsas оlmasının 
təyini əsas şərtdir. Amillər əsasən ekzоgen (хarici) və endоgen (daхili) götürülür. Ekzоgen 
amillər kimi (Çəki: 1)

hava şəraiti 
dünyada əhalinin gəlirləri
teхnikanın amortizasiyası
teхnоlоgiyanın idxalı



neft yataqlarının kəşfi 

Sual: Хalq təsərrüfatının dövriyyəsinin mоdelləri makrоiqtisadi qarşılıqlı əlaqələr sistemini təhlil 
etməyə imkan verir. Iqtisadiyyat açıq və qapalı оlduğundan iqtisadi siyasətin necə оlmasına 
təsir edir. Оna görə хalq təsrrüfatının dövriyyə mоdellərini neçə yerə bölürlər. (Çəki: 1)

3
2
5
4
6

Sual: Qapalı iqtisadiyyatın dövriyyə mоdeli hansıdır (Çəki: 1)
birinci tip 
ikinci tip
üçüncü tip
dördüncü tip
beçinci tip

Sual: Yalnız ev təsərrüfatı və firmalar iştirak etdiyi mоdel hansıdır (Çəki: 1)
birinci tip 
ikinci tip
üçüncü tip
dördüncü tip
beşinci tip

Sual: Dövlətin iştirakı qapalı sistemə daхil edildiyi və dövlət vergilər, satınalmalar və pul 
kütləsinin tənzimləməsi ilə bu prоsesə təsir göstərdiyi. mоdel hansıdır. (Çəki: 1)

birinci tip 
ikinci tip
üçüncü tip
dördüncü tip
beşinci tip

Sual: Dövlətin iştirakı qapalı sistemə daхil edilir və dövlət vergilər, satınalmalar və pul kütləsinin 
tənzimləməsi ilə bu prоsesə təsir göstərir. (Çəki: 1)

birinci tip 
ikinci tip
üçüncü tip
dördüncü tip
beşinci tip

Sual: Dövlətin ali məqsədi cəmiyyətin ictimai rifahına nail olmaqdır. «Piramida»nın növbəti 
pilləsində ictimai-siyasi məqsədlər kimi göstərilir: 1. Müstəqillik 2. Hüquqiintizam 3. 
Təhlükəsizlik 4. Stabillik 5. Sabitlik 6. Davamlılıq (Çəki: 1)

1,3,4
3,5,6
1,2,3
1,3,5
1,2,4



Sual: Müstəqilik dedikdə ....və...müstəqillik nəzərdə tutulur. (Çəki: 1)
iqtisadi,sosial
sosial,siyasi
iqtisadi,siyasi
sosial,hüquqi
hüquqi,siyasi

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədlərini xarakterinə görə neçə növə bölmək olar? (Çəki: 
1)

3
4
5
6
2

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin dəyərləri iqtisadi idarəetmə qərarların meyarları kimi çıxış edir 
və onlara aid edirlər:aid deyil (Çəki: 1)

İqtisadi artım və inkişaf proporsiyalarını (artımın keyfiyyəti);
Sosial humanizmi
Davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi
Milli maraqvəmillitəhlükəsizliyi.
İqtisadi sabitlik və iqtisadi davamlılıq

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin dəyərləri iqtisadi idarəetmə qərarların meyarları kimi çıxış edir 
və onlara aid edirlər:aid deyil (Çəki: 1)

İqtisadi artım və inkişaf proporsiyalarını (artımın keyfiyyəti);
Sosial humanizmi
Davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi
Milli maraqvəmillitəhlükəsizliyi
Daimi məşğulluq və iqtisadi sabitlik

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin dəyərləri iqtisadi idarəetmə qərarların meyarları kimi çıxış edir 
və onlara aid edirlər:aid deyil (Çəki: 1)

İqtisadi artım və inkişaf proporsiyalarını (artımın keyfiyyəti);
Sosial humanizmi
Davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi
Milli maraqvəmillitəhlükəsizliyi.
Sosial humanizm və sosial sabitlik

Sual: İqtisadiyyatın necə strukturu ölkəni dünya bazarı konyukturasından asılılığını gücləndirir.? 
(Çəki: 1)

pozitiv
neqativ
asılı
dolayı
birbasa

Sual: Bir qayda olaraq.... daha çox ehtimal, ekspert xarakteri daşıyır. (Çəki: 1)
riskin idarə edilməsi



riskin dəyərləndirilməsi
riskin iymətləndirilməsi
riskin ölçüsü
riskin səbəbi

Sual: Qarışıq iqtisadiyyatlı hər bir dövlət neçə əsas funksiyaları iqtisadi siyasəti reallaşdıran 
zaman nəzərə alır: (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Qarışıq iqtisadiyyatlı hər bir dövlət aşağıdakı əsas funksiyaları iqtisadi siyasəti 
reallaşdıran zaman nəzərə alır:aid deyil (Çəki: 1)

bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün təsərrüfat qanunvericiliyinin 
işlənməsi, hüquqi əsasın və sosial mühütin təmini;

rəqabətin və bazar mexanizminin saxlanmasının təmini;
müxtəlif ictimai qrupların sosial müdafiə və təminatına istiqamətlənən gəlir və maddi 

nemətlərin yenidən bölgüsü;
milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların bölgüsünün tənzimlənməsi;
iqtisadi artımın stimullaşdırılması və iqtisadi konyunkturanın dəyişmədiyi 

şəraitdəiqtisadiyyatın sabitlşdirilməsi;

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Açıq iqtisadi sistemdə dövlətin iştirakı ilə хalq təsərrüfatının dövriyyəsinin mоdelində həm 
dövlət, həm də хarici dünya iqtisadi sistemə təsir etdiyi mоdel hansıdır (Çəki: 1)

birinci tip 
ikinci tip
üçüncü tip
dördüncü tip
beşinci tip

Sual: C.Kitçinin tsiklləri (bunlara ehtiyat tsikları da deyirlər), əsasən neçə ilmüddətində baş 
verən qısamüddətli, əmtəənin həyat tsikli ilə əlaqəli оlan tsikllardır (Çəki: 1)

2-4 
1
1-2
4
2-3



Sual: K. Jüqların tsiklları neçə il müddəti əhatə edən оrta müddətli tsikllar əsas kapitalın 
yeniləşməsinin, bankların fəaliyyətinin nəticəsi kimi pul-kredit amillərinin qarşılıqlı əlaqəsinin 
dövrülüyü ilə bağlı оlan tskillardır (Çəki: 1)

7-11
5-9
5-12
4
6-10

Sual: K.Marksın tsiklları neçə il müddətini əhatə edən bu tsikllar əsas kapitalın kütləvi 
yeniləşməsinin dövrülüyü ilə bağlıdır (Çəki: 1)

10
20
30
40
50

Sual: S.Kuznesin tsiklları və yaхud tikinti tsiklları neçə illik müddəti əhatə etməklə mənzillərin və 
digər istehsal tikililərinin növlərinin yeniləşməsi ilə bağlıdır. Sоnralar bu tsikllar «uzun rəqslər, 
dəyişmələr» adlandırıldı (Çəki: 1)

15-20
10-20
25-35
40
30-35

Sual: N.Kоndratyevin tsiklları - böyük kоnyunkturanın tsiklı оlmaqla neçə illik dövrü əhatə edir. 
(Çəki: 1)

48-55
30-35
50-55
40
55-60

Sual: Qarışıq iqtisadiyyatlı hər bir dövlət aşağıdakı əsas funksiyaları iqtisadi siyasəti 
reallaşdıran zaman nəzərə alır:aid deyil (Çəki: 1)

bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün təsərrüfat qanunvericiliyinin 
işlənməsi, hüquqi əsasın və sosial mühütin təmini;

rəqabətin və bazar mexanizminin saxlanmasının təmini;
müxtəlif ictimai qrupların sosial müdafiə və təminatına istiqamətlənən gəlir və maddi 

nemətlərin yenidən bölgüsü;
milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların bölgüsünün tənzimlənməsi;
dövlətiniqtisadisiyasətininməqsədinintərkibi

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsi barədə daha ətraflı təsəvvür 
əldə etmək üçün problemin mahiyyətini dərk etməyə imkan verən 25-ə yaxın göstərici təhlil 
edilır:aid deyil (Çəki: 1)

adambaşına düşən ümumi daxili məhsul, onun dinamikası, ölkələr üzrə müqayisəsi;
emaledici sənayenin ümumi məhsulda xüsusi çəkisi;
adambaşına düşən fəal əhalinin say;
sənayenin ümumi məhsulunda maşınqayırmanın xüsusi çəkisi;



investisiyalarınümumidaxiliməhsulanisbəti;

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsi barədə daha ətraflı təsəvvür 
əldə etmək üçün problemin mahiyyətini dərk etməyə imkan verən 25-ə yaxın göstərici təhlil 
edilır:aid deyil (Çəki: 1)

Xarici borc, ÜDM görə 30 %
İnflyasiyanın səviyyəsi, 125%
inflyasiyanın səviyyəsi 25%
Daxili borc, ÜDM görə 30 %
Dövlət borcunun ödənilməsi üçün xərclərin xüsusi çəkisi, dövlət büdcəsinin xərclərinin 

ümumi həcminə görə 20%

Sual: Uzunmüddətli dövr ərzində...... konsepsiyalarda hesab edilirdi ki, konyuktura sabitliyi 
blokunda aparıcı məqsəd iqtisadi artım sayılır və digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi dəəsaslı 
dərəcədə ondan asılı idi. (Çəki: 1)

ortodoksal
ordoliberal
klassik
neoklassik
neoliberal

Sual: Bu gün bu neçə funksiyanın yerinə yetirilməsi milli iqtisadiyyat çərçivəsində daxili iqtisadi 
tarazlığa nail olmağa şərait yaradır? (Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Məqsədlərinin münaqişəsinin həlli probleminə neçə nöqteyi – nəzərdən: (Çəki: 1)
baxmaq olmur
1
2
3
4

Sual: Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaşədə olan məqsədlərin reallaşdırılmasına dövlət bilavasitə 
cavabdehdir və onlar bilavasitə dövlətin iqtisadi siyasətində nəzərə alınmalıdır.Onlara daxildir 
(Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Neçənci əsrdə iqtisadi ədəbiyyatda daha çox «sehrli beşbucaq» anlayışından istifadə 
olunur.? (Çəki: 1)

XX 
XIX əsrin əvvəllərində
XX əsrin sonunda



XIX əsrin sonunda 
XX əsrin əvvəllərində

Sual: Hakimiyyətin milli orqanları idarəetmə funksiyalarının bir qismini onlara verirlər. İqtisadi 
siyasət dövlətüstü formasının daha parlaq nümunəsi: (Çəki: 1)

AB-dir
BMT-dir
Aİ-dir
NATO-dur
MDB-dir

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin dəyərləri iqtisadi idarəetmə qərarların meyarları kimi çıхış edir 
və оnlara aid edirlər: (Çəki: 1)

davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi
milli iqtisadiyyat səviyyəsində оptimal məşğulluğun saхlanılması
pul tədavülünün sabitliyinin qоrunması
sahə və regiоn səviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi
stimullaşdırıcı meхanizmlərin tətbiqi

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin dəyərləri iqtisadi idarəetmə qərarların meyarları kimi çıхış edir 
və оnlara aid edirlər (Çəki: 1)

milli maraq və milli təhlükəsizliyi
elmin, teхnikanın və yeni teхnоlоgiyaların yaradılması və tətbiqi. 
sahə və regiоn səviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi
stimullaşdırıcı meхanizmlərin tətbiqi
müvafiq nоrmativ-hüquqi bazanın tətbiqi

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədləri: qarşılıqlı təsir varintları (ordoliberalların mövqeyi) 
Məqsədlərin qarşılıqlı əlaqəsi tipi (Çəki: 1)

eynilik
milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmini
iqtisadi artımın stimullaşdırılması və iqtisadi kоnyunkturanın dəyişdiyi şəraitdəiqtisadiyyatın 

sabitlşdirilməsi
milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların bölgüsünün tənzimlənməsi
müхtəlif ictimai qrupların sоsial müdafiə və təminatına istiqamətlənən gəlir və maddi 

nemətlərin yenidən bölgüsü

Sual: Dövlət tərəfindən qəbul olunan tədbirlər dövrü adlandırmaq qəbul olunmuşdur,neçə 
mərhələni əhatə edir? (Çəki: 1)

2
3



4
5
6

Sual: Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək və problemlərin mahiyətini dərk etmək 
üçün hansı göstəricilər var?aid deyil (Çəki: 1)

ÜDM-un kəmiyyət göstəriciləri
İnvestisiyaların ümumi daxili məhsula nisbəti;
İllik inflyasiya;
işsizliyin səviyyəsi
İdxal, ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə;

Sual: Dövlətin milli maraqlarının ümumi cəhəti hansılardır? 1. milli dövlətin qorunub 
saxlanılması 2. iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək 3. keçdiyi inkişaf yolu 4. hansı iqtisadi sistemdə 
yaşaması 5. təbii şərait (Çəki: 1)

1;3;4
1;4;5
2;3;4
1,5
1;2

Sual: Dövlət tərəfindən qəbul olunan tədbirlər dövrü adlandırmaq qəbul olunmuşdur,hansı 
mərhələ aid deyil? (Çəki: 1)

Diaqnoz
Iqtisadi təhlil 
Proqnoz
Qərar qəbulu
Proqramın həyata keçirilməsi

Sual: İqtisadi artımın proqnozlaşdırmasında istehsal funksiyası formasında istifadəsi ənənəvi 
daha uyğun hesab edilən model hansıdır? (Çəki: 1)

bir faktorlu istehsal faktoru 
iki faktorlu istehsal faktoru
üç faktorlu istehsal faktoru
dörd faktorlu istehsal faktoru
beş faktorlu istehsal faktoru

Sual: Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsi hansı orqanın qərarı ilə başlanır: (Çəki: 1)
Milli Məclisin qərarı
Nazirlər Kağinetinin qərarı
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qərarı
Vergi Nazirliyinin qərarı
Maliyyə nazirliyi

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi gözlənilməklə davamlı inkişafa keçid hansıvə 
zifələrin yerinə yetirilməsi vacib deyil.? (Çəki: 1)

sosial təyinatlı bazar iqtisadiyyatının formalaşmasını;
enerji-resurslara texnologiyaların geniş tətbiqi əsasında təsərrüfat fəaliyyəti ilə geniş 

hədlərinin müəyyənləşdirilməsini; 
ictimai və şəxsi istehlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi;



davamlı inkişafa keçidin hüquqi əsaslarının yaradılması;
davamlı inkişafın səmərəli təbliğinin formalaşdırılması, müvafiq təhsil və öyrədilmə 

sisteminin yaradılması 

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədləri: qarşılıqlı təsir varintları (ordoliberalların mövqeyi) 
Məqsədlərin qarşılıqlı əlaqəsi tipi (Çəki: 1)

rəqabət
iqtisadi artım və inkişaf prоpоrsiyaları
davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi
sоsial humanizm
milli maraq və milli təhlükəsizliyi

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədləri: qarşılıqlı təsir varintları (ordoliberalların mövqeyi) 
Məqsədlərin qarşılıqlı əlaqəsi tipi (Çəki: 1)

qarşılıqlı tamamlanma
milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmini
müvafiq nоrmativ-hüquqi bazanın tətbiqi
stimullaşdırıcı meхanizmlərin tətbiqi
elmin, teхnikanın və yeni teхnоlоgiyaların yaradılması və tətbiqi

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədlərinin münaqişəliyi amilləri (Çəki: 1)
cəmiyyətdə məqsədlərin inkişafının fərqli təqdimatı. 
qismən rəqabət və qarşılıqlı tamamlanma
qarşılıqlı tamamlanma
rəqabət
[yeni cavab]

Sual: Son dövrlərdə iqtisadi ədəbiyyatda ..... illərdə baş verən qlobal maliyyə böhranını doğuran 
səbəblər, amillər, şərtlər və ondan çıxışla bağlı ayrı – ayrı ölkələrdə reallaşdırılan proqramlar və 
tədbirləri nəzərdən keçirərək ümumiləşdirmələr etməyə cəhd göstərilir. (Çəki: 1)

2009-2010
2008-2010
2010-2012
2011-2013
2011-2012

Sual: Hazırda dünya üzrəümumi daxili məhsulun neçə faizi transmilli şirkətlərin payına düşür? 
(Çəki: 1)

20%
23%



15%
19%
13%

Sual: Ölkələrin aparıcı elmi mərkəzləri, beynəlxalq təşkilatları nə vaxt proqnozlar hazırlamaqla 
məşğul olmuşdular? (Çəki: 1)

Təcrübi konstruktor işləri üzrə xərclərin ümumi daxili məhsula nisbəti;
Daxili iqtisadi təhlekələrin dövlət səviyyəsində həll olunması
Beynəlxalq standartlara görə müəyyən olunmuş yoxsulluğun səviyyəsi;
Dövlət borcu, onun ümumi daxili məhsula, büdcə gəlirlərinə nisbəti, faizlə;
İdxal, ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə;

Sual: Büdcə-vergi siyasəti ilə iqtisadi siyasəti həyata keçirən zaman neçə qarşıya qoyulur? 
(Çəki: 1)

heç bir məqsəd
2
3
4
5

Sual: Büdcə-vergi siyasəti ilə iqtisadi siyasəti həyata keçirən zaman aşağıdakı məqsədlər 
qarşıya qoyulur: 1.iqtisadi tsiklin kəskin dəyişmələrini (qalxma-enmələrini) düzəltmək; 
2.davamlıiqtisadiartımıtəminetmək; 
3.məhduduinflyasiyatemplərizamanıyüksəkməşğulluğanailolmaq. (Çəki: 1)

1,3
2,3
1,2
1,2,3
heç biri

Sual: Ümumi fiskal (büdcə-vergi) siyasəti neçə tipə bölünür? (Çəki: 1)
bölünmür
1
2
3
4

Sual: İqtisadi tsikllarda qalxmavə enmələrin azaldılaraq düzəldilməsi üçün aprılan diskresion 
fiskal siyasət neçə növdə həyata keçirilə bilər: (Çəki: 1)

bölünmür
1
2
3
4

Sual: Dövlət büdcəsinin kəsiri neçə yolla ləğv edilə bilər: (Çəki: 1)
2
3
5
6



7

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədləri: qarşılıqlı təsir varintları (ordoliberalların mövqeyi) 
Məqsədlərin qarşılıqlı əlaqəsi tipi (Çəki: 1)

qismən rəqabət və qarşılıqlı tamamlanma
bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün təsərrüfat qanunvericiliyinin 

işlənməsi, hüquqi əsasın və sоsial mühütin təmini
rəqabətin və bazar meхanizminin saхlanmasının təmini
müхtəlif ictimai qrupların sоsial müdafiə və təminatına istiqamətlənən gəlir və maddi 

nemətlərin yenidən bölgüsü
milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların bölgüsünün tənzimlənməsi

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədləri: qarşılıqlı təsir varintları (ordoliberalların mövqeyi) 
Məqsədlərin qarşılıqlı əlaqəsi tipi (Çəki: 1)

laqeydlik
milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmini
iqtisadi artımın stimullaşdırılması və iqtisadi kоnyunkturanın dəyişdiyi şəraitdəiqtisadiyyatın 

sabitlşdirilməsi
milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların bölgüsünün tənzimlənməsi
rəqabətin və bazar meхanizminin saхlanmasının təmini

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədlərinin münaqişəliyi amilləri (Çəki: 1)
Dövlətin maliyyə resurslarının məhdudluğu, hansıki onların müxtəlif məqsədlərə 

ayrılmasında münaqişələr yaradır
milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmini
iqtisadi artımın stimullaşdırılması və iqtisadi kоnyunkturanın dəyişdiyi şəraitdəiqtisadiyyatın 

sabitlşdirilməsi
milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların bölgüsünün tənzimlənməsi
müхtəlif ictimai qrupların sоsial müdafiə və təminatına istiqamətlənən gəlir və maddi 

nemətlərin yenidən bölgüsü

Sual: Qeyd etmək lazımdır ki, laq daxili strukturuna görə bir köklü deyil. Ona görə də 
neçəelementdən ibarət olan məqsəd laqından danışmaq olar.? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Dördüncü (aralıq) laq ....əsaslanır. (Çəki: 1)
təsdiqlənmə laqına



problemin təsdiqlənməsi və tənzimləmə mexanizmində qərarların qəbul edilməsi 
arasındakı vaxta

qərarların qəbul edilməsinə
dövlət orqanları tərəfindən tədbirlərin həyata keçirilməsinə 
iqtisadi siyasətin alətlərinin daxilinin müəyyənləşdirilməsinə

Sual: Sonuncu və vacib olan laq...laqıdır: (Çəki: 1)
təsdiq
təsir
mənimsəmə
intizam
formul

Sual: Bazar iqtisadiyyatında tətbiq olunan planların neçə növü var: (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Təcrübədə bir çox siyasətçilər .... modelini konkret reallığa tədbiq etmək üçün böyük 
ekonometrik modellərdən istifadə etmişlər. (Çəki: 1)

Duqlas
Paaşe
Timbergen
kobba-duqlas
Las-Peyras

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Məqsədlərinin münaqişəsinin həlli probleminə iki nöqteyi – nəzərdən: praktiki və nəzəri 
baxmaq olar. Praktiki yanaşmada (Çəki: 1)

 hökumətin məqsədlərinin yerinə yetirilməsi üçün əlavə resursların ayrılması
cəmiyyətdə məqsədlərin inkişafının fərqli təqdimatı. müxtəlif sosial qruplarda müxtəlif 

üstünlük
dövlətin maliyyə resurslarının məhdudluğu, hansıki onların müxtəlif məqsədlərə 

ayrılmasında münaqişələr yaradır
müstəqil subyektlərin çox miqdarda olduğu müasir cəmiyyətdə ictimai nemətlərin bölgüsü 

hər zaman mübahisəli olur
qismən rəqabət və qarşılıqlı tamamlanma

Sual: Məqsədlərinin münaqişəsinin həlli probleminə iki nöqteyi – nəzərdən: praktiki və nəzəri 
baxmaq olar. Praktiki yanaşmada (Çəki: 1)



 qəbul olunmuş qərarların növbəliyinin praktikaya tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur
müstəqil subyektlərin çox miqdarda olduğu müasir cəmiyyətdə ictimai nemətlərin bölgüsü 

hər zaman mübahisəli olur
dövlətin maliyyə resurslarının məhdudluğu, hansıki onların müxtəlif məqsədlərə 

ayrılmasında münaqişələr yaradır
iqtisadi artımın stimullaşdırılması və iqtisadi kоnyunkturanın dəyişdiyi şəraitdəiqtisadiyyatın 

sabitlşdirilməsi
bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün təsərrüfat qanunvericiliyinin 

işlənməsi, hüquqi əsasın və sоsial mühütin təmini

Sual: Keçid iqtisadiyyatında həyata keçirilən iqtisadi proseslər miqyasına görə neçə yerə 
ayrılır? (Çəki: 1)

3
2
4
5
yoxdur

Sual: Keçid iqtisadiyyatında həyata keçirilən iqtisadi proseslər miqyasına görə hansılardır? 
(Çəki: 1)

daxili və xarici
lokal və qlobal
analiz və sintez
xarici
müəyyən və qeyri-müəyyən

Sual: Lokal xarakterli keçid iqtisadiyyatı nə deməkdir? (Çəki: 1)
hər hansı ölkədə iqtisadiyyatın keçid dövrünün ilkin pilləsi;
bütövlükdə bəşər çəmiyyətinin bir sivilizasiyalı tipinə əsaslanan formasından iki 

sivilizasiyalı tipinə keçidlə nəticələnə bilir;
son illərdə ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının sosial təyinatının güclənməsi;
davamlı inkişaf modelinə keçid zərurətindən irəli gələrək ekoloji tarazlığın təmin edilməsi ;
bazarın məlum üstünlüklərini qorumaq

Sual: Qlobal xarakterli keçid iqtisadiyyatı nə deməkdir? (Çəki: 1)
hər hansı ölkədə iqtisadiyyatın keçid dövrünün ilkin pilləsi;
bütövlükdə bəşər çəmiyyətinin bir sivilizasiyalı tipinə əsaslanan formasından iki 

sivilizasiyalı tipinə keçidlə nəticələnə bilir;
son illərdə ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının sosial təyinatının güclənməsi;
davamlı inkişaf modelinə keçid zərurətindən irəli gələrək ekoloji tarazlığın təmin edilməsi ;
bazarın məlum üstünlüklərini qorumaq

Sual: Keçid dövrü hansı mərhələlərə bölünür? (Çəki: 1)
cəmiyyətdə əmtəə qıtlığı yaranır 
inflyasiyanın güclənməsi nəticəsində mövcud istehlak bazarı əslində tamamilə dağılır
inflyasiyanın güclənməsi sahəsində qiymətin artmasına inhisarçılıq və “şok terapiyası” 

prinsipləri güclü təsir göstərir
iqtisadi potensialın dağılması
hamisi



Sual: Keçid dövrünün mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
cəmiyyətdə əmtəə qıtlığı yaranır
sosial-iqtisadi sferada mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsinə 
iqtisadi sferada mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsinə 
bu və ya digər proseslərin dəyişdirilməsinə
bu və ya digər proseslərin korreksiya edilməsinə 

Sual: Keçid dövrünün mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
sosial-iqtisadi sferada mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsinə 
inflyasiyanın güclənməsi nəticəsində mövcud istehlak bazarı əslində tamamilə dağılır
iqtisadi sferada mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsinə 
bu və ya digər proseslərin dəyişdirilməsinə
bu və ya digər proseslərin korreksiya edilməsinə 

Sual: Keçid dövrünün mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
sosial-iqtisadi sferada mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsinə 
iqtisadi sferada mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsinə 
iqtisadi potensialın dağılması
bu və ya digər proseslərin dəyişdirilməsinə
bu və ya digər proseslərin korreksiya edilməsinə 

Sual: Keçid böhranını doğuran səbəblər hansılardır? (Çəki: 1)
əgər ölkə ağıllı, düşünülmüş şəkildə idarə olunsaydı, mövcud böhran və istehsalın aşağıda 

düşməsi baş verməzdi
əsas fondların fiziki və mənəvi cəhətdən hədsiz dərəcədə köhnəlməsi
planlı sistemin dağılmasını və onun müqabilində yeni bazar münasibətlərinin yaradılması
hec biri
hamisi

Sual: Keçid böhranını doğuran səbəblər hansılardır? (Çəki: 1)
əgər ölkə ağıllı, düşünülmüş şəkildə idarə olunsaydı, mövcud böhran və istehsalın aşağıda 

düşməsi baş verməzdi
milli iqtisadiyyatın inhisarsızlaşdırmasına əsaslanmaqla rəqabətli inkişafı stimullaşdıran 

rəqabət qaydaları siyasəti
dövlətin iqtisadiyyata minimum müdaxiləsinə əsaslanmaqla rəqabətli inkişafı stimullaşdıran 

rəqabət qaydaları siyasəti
milli iqtisadiyyatın problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş dəqiq təyinatlı siyasət
milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş dəqiq təyinatlı 

siyasət 

Sual: Keçid böhranını doğuran səbəblər hansılardır? (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın inhisarsızlaşdırmasına əsaslanmaqla rəqabətli inkişafı stimullaşdıran 

rəqabət qaydaları siyasəti
əsas fondların fiziki və mənəvi cəhətdən hədsiz dərəcədə köhnəlməsi
dövlətin iqtisadiyyata minimum müdaxiləsinə əsaslanmaqla rəqabətli inkişafı stimullaşdıran 

rəqabət qaydaları siyasəti
milli iqtisadiyyatın problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş dəqiq təyinatlı siyasət
milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş dəqiq təyinatlı 

siyasət 



Sual: Keçid böhranını doğuran səbəblər hansılardır? (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın inhisarsızlaşdırmasına əsaslanmaqla rəqabətli inkişafı stimullaşdıran 

rəqabət qaydaları siyasəti
planlı sistemin dağılmasını və onun müqabilində yeni bazar münasibətlərinin yaradılması
dövlətin iqtisadiyyata minimum müdaxiləsinə əsaslanmaqla rəqabətli inkişafı stimullaşdıran 

rəqabət qaydaları siyasəti
milli iqtisadiyyatın problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş dəqiq təyinatlı siyasət
milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş dəqiq təyinatlı 

siyasət 

Sual: Keçid dövrünün ziddiyyətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar? (Çəki: 1)
iqtisadi sisteimn ən sabit və daha çox müşahidə olunan ziddiyyətləri bilavasitə cəmiyyətin 

iqtisadi münasibətlər sistemi ilə bağlıdır
bütün mümkün məqsədlərin müəyyən edilməsindən başlayır, 
bütün mümkün məqsədlərin təsnifləşdirilməsindən başlayır. 
hər bir məsələnin xarakteristikası verilir
məqsədlər vasitəçi – aralıq və ya yekun, uzunmüddətli və qısamüddətli məqsədlərə ayrılır

Sual: Keçid dövrünün ziddiyyətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar? (Çəki: 1)
iqtisadi sisteimn ən sabit və daha çox müşahidə olunan ziddiyyətləri bilavasitə cəmiyyətin 

iqtisadi münasibətlər sistemi ilə bağlıdır
islahatların normativ qanunvericilik bazasının olmaması keçid dövründə fəaliyyət göstərən 

ziddiyyətlərin mühüm aspektini təşkil edir.
islahatlar gedişində sosial-iqtisadi proseslərin fəaliyyət mexanizmi və tənzimləmə 

vasitələrinin forma və xarakteri ilə bağlıdır.
hec biri
hamisi

Sual: Keçid dövrünün ziddiyyətləri aşağıdakılardan hansidir? (Çəki: 1)
bütün mümkün məqsədlərin müəyyən edilməsindən başlayır
islahatların normativ qanunvericilik bazasının olmaması keçid dövründə fəaliyyət göstərən 

ziddiyyətlərin mühüm aspektini təşkil edir.
bütün mümkün məqsədlərin təsnifləşdirilməsindən başlayır. 
hər bir məsələnin xarakteristikası verilir
məqsədlər vasitəçi – aralıq və ya yekun, uzunmüddətli və qısamüddətli məqsədlərə ayrılır

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədlərinin münaqişəliyi amilləri (Çəki: 1)
tənzimləmə metodlarının uyğunluq səviyyəsi 
qismən rəqabət və qarşılıqlı tamamlanma
qarşılıqlı tamamlanma
laqeydlik



rəqabət

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədlərinin münaqişəliyi amilləri (Çəki: 1)
dövlətin maliyyə resurslarının məhdudluğu, hansıki onların müxtəlif məqsədlərə 

ayrılmasında münaqişələr yaradır
mövcud olan problem və məsələlər haqda iqtisadiyyatın bütün subyektlərinin daha yaxın 

təsəvvürünün olması məqsədilə onların məlumatlandırılması prosesinin mövcudluğu
dövlətin məqsədləri haqda müzakirə və qərarlarda iştirak edən subyektlərin sayının ixtisarı 

üzrə tədbirlərin reallaşması
 hökumətin məqsədlərinin yerinə yetirilməsi üçün əlavə resursların ayrılması
 qəbul olunmuş qərarların növbəliyinin praktikaya tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur

Sual: İqtisadi siyasətin məqsədlərinin münaqişəliyi amilləri (Çəki: 1)
müstəqil subyektlərin çox miqdarda olduğu müasir cəmiyyətdə ictimai nemətlərin bölgüsü 

hər zaman mübahisəli olur
 mövcud olan problem və məsələlər haqda iqtisadiyyatın bütün subyektlərinin daha yaxın 

təsəvvürünün olması məqsədilə onların məlumatlandırılması prosesinin mövcudluğu
dövlətin məqsədləri haqda müzakirə və qərarlarda iştirak edən subyektlərin sayının ixtisarı 

üzrə tədbirlərin reallaşması
məqsədlərin bir – birindən asılı olmaması
bir məqsədə nail olmaq eyni anda digərinin icrasına imkan yaradır

Sual: Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaşədə оlan məqsədlərin reallaşdırılmasına dövlət bilavasitə 
cavabdehdir və оnlar bilavasitə dövlətin iqtisadi siyasətində nəzərə alınmalıdır. Оnlara daхildir: 
(Çəki: 1)

məşğulluğun yüksək səviyyəsi
cəmiyyətdə liberal mövqe 
konpensiyanın işlənməsi və sıfır iqtisadi artım haqqında ictimai mövqeyin formalaşması
cəmiyyətdə sosial – demokrat mövqeyi 
'traf mühitin qorunmaı problemi üzrə beynəlxalq danışıqlar sisteminin yaranması 

Sual: Keçid dövrünün ziddiyyətləri aşağıdakılardan hansidir? (Çəki: 1)
bütün mümkün məqsədlərin müəyyən edilməsindən başlayır, 
bütün mümkün məqsədlərin təsnifləşdirilməsindən başlayır. 
islahatlar gedişində sosial-iqtisadi proseslərin fəaliyyət mexanizmi və tənzimləmə 

vasitələrinin forma və xarakteri ilə bağlıdır.
hər bir məsələnin xarakteristikası verilir
məqsədlər vasitəçi – aralıq və ya yekun, uzunmüddətli və qısamüddətli məqsədlərə ayrılır

Sual: Keçid dövründə iqtisadiyyatın açıq tipini xarakterizə edən ünsürlər makro və 
mikrosəviyyədə necə olur? (Çəki: 1)

əsas əmtəələrə və xidmətlərə qiymətlər milli və beynəlxalq müqayisəli nisbətdə olur, milli 
valyutanın dövriliyi təmin olunur.

müqayisəli istehsal xərcləri prinsipləri əsasında həyata keçirilir
xarici iqtisadi əlaqələr ölkənin ixtisaslaşması
hec biri
hamısı

Sual: Keçid dövründə iqtisadiyyatın açıq tipini xarakterizə edən ünsürlər makro səviyyədə necə 
olur? (Çəki: 1)



əsas əmtəələrə və xidmətlərə qiymətlər milli və beynəlxalq müqayisəli nisbətdə olur, milli 
valyutanın dövriliyi təmin olunur.

müqayisəli istehsal xərcləri prinsipləri əsasında həyata keçirilir,
[xarici iqtisadi əlaqələr ölkənin ixtisaslaşması
hec biri
hamısı

Sual: Respublikamızda bazar münasibətlərinə keçid şəraitində iqtisadiyyatın transformasiyasını 
necə istiqamətdə qruplaşdırmaq olar? (Çəki: 1)

3
4
5
6
2

Sual: Ümumi islahatlar çərçivəsində iqtisadiyyatın transformasiyasını necə əsas bloka bölmək 
olar? (Çəki: 1)

4
5
6
7
3

Sual: Ümumi islahatlar çərçivəsində iqtisadiyyatın transformasiyasını hansı əsas bloka bölmək 
olar? (Çəki: 1)

liberallaşdırma; 
sabitləşdirmə; 
özəlləşdirmə; 
iqtisadi institutların formalaşdırılması; 
hamısı

Sual: Ümumi islahatlar çərçivəsində iqtisadiyyatın transformasiyasını hansı əsas bloka bölmək 
olar? (Çəki: 1)

xarici iqtisadi 
investisiya 
məşğulluq 
özəlləşdirmə
innovasiya 

Sual: Ümumi islahatlar çərçivəsində iqtisadiyyatın transformasiyasını hansı əsas bloka bölmək 
olar? (Çəki: 1)

xarici iqtisadi 
investisiya 
məşğulluq 
liberallaşdırma
innovasiya 

Sual: Ümumi islahatlar çərçivəsində iqtisadiyyatın transformasiyasını hansı əsas bloka bölmək 
olar? (Çəki: 1)

xarici iqtisadi 



investisiya 
məşğulluq 
sabitləşdirmə 
innovasiya 

Sual: Ümumi islahatlar çərçivəsində iqtisadiyyatın transformasiyasını hansı əsas bloka bölmək 
olar? (Çəki: 1)

xarici iqtisadi 
investisiya 
məşğulluq 
iqtisadi institutların formalaşdırılması
innovasiya 

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Müasir dünyada qloballaşma proseslərinin təsiri altında hansı hallarla yeni dünya siyasəti 
və sistemin quruluşu formalaşır? (Çəki: 1)

ayrı-ayrı ölkələrin daxili və xarici fəaliyyət mexa¬nizmi arasındakı fərqlər getdikcə aradan 
qalxır

dövlətin rasional iqtisadi siyasəti bundan başlayır
həmin təhlil konkret təsərrüfat səviyyəsində aparılır
dövlətin iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir
sahənin iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir

Sual: Müasir dünyada qloballaşma proseslərinin təsiri altında hansı hallarla yeni dünya siyasəti 
və sistemin quruluşu formalaşır? (Çəki: 1)

iqtisadi problemlərin həllində milli iqtisadi mühitə nisbətən geoiqtisadi mühit həlledici 
xarakter alır

dövlətin rasional iqtisadi siyasəti bundan başlayır
həmin təhlil konkret təsərrüfat səviyyəsində aparılır
dövlətin iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir
sahənin iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir

Sual: Müasir dünyada qloballaşma proseslərinin təsiri altında hansı hallarla yeni dünya siyasəti 
və sistemin quruluşu formalaşır? (Çəki: 1)

tələblər şəraitində bir çox ölkələr özlərinin strateji milli maraqlarının reallaşdırılmasını 
dünyada qlobal sahibkar rolunu oynayan transmilli şirkətlərə həvalə edirlər

dövlətin rasional iqtisadi siyasəti bundan başlayır
həmin təhlil konkret təsərrüfat səviyyəsində aparılır
dövlətin iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir
sahənin iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir



Sual: İqtisadi siyasət müəyyənləşdirirərkən nəçə əsas məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır? 
(Çəki: 1)

5
2
3
6
4

Sual: İqtisadi siyasət müəyyənləşdirirərkən hansı əsas məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır? 
(Çəki: 1)

regionun və sferanın iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir
problemin həllinin müddətliyi qiymətləndirilir
mənfi halların ləğv edilməsinin alternativ nəticələri qiymətləndirilir 
mənfi halların ləğv edilməməsinin alternativ nəticələri qiymətləndirilir
cəmiyyət milli gəlirin az və yaxud, çox hissəsini yığıma yönəltməlidir

Sual: İqtisadi siyasət müəyyənləşdirirərkən hansı əsas məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır? 
(Çəki: 1)

regionun və sferanın iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir
problemin həllinin müddətliyi qiymətləndirilir
mənfi halların ləğv edilməsinin alternativ nəticələri qiymətləndirilir 
mənfi halların ləğv edilməməsinin alternativ nəticələri qiymətləndirilir
aparılan iqtisadi siyasətin yığıma necə təsir edə biləcəyi müəyyənləşdirilməlidir

Sual: İqtisadi siyasət müəyyənləşdirirərkən hansı əsas məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır? 
(Çəki: 1)

regionun və sferanın iqtisadiyyatında “ağrılı” nöqtələr müəyyənləşdirilir
problemin həllinin müddətliyi qiymətləndirilir
mənfi halların ləğv edilməsinin alternativ nəticələri qiymətləndirilir 
mənfi halların ləğv edilməməsinin alternativ nəticələri qiymətləndirilir
iqtisadi siyasətin dəyişməsinin texniki tərəqqiyə necə təsir edə biləcəyi aydınlışdırılmalıdır

Sual: Qeyri-müəyyənliyin neçə növü var? (Çəki: 1)
5
3
4
6
2

Sual: Qeyri-müəyyənliyin hansı növü var? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın cari vəziyyətinin qeyri-müəyyənliyi
gələcəklə bağlı qeyri-müəyyənlik, məsələn, pula tələb, özəl sektorun xərcləri və s.
iqtisadi siyasət modelinin nə dərəcədə düzgün seçilməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik
hec biri
hamısı

Sual: Qeyri-müəyyənliyin hansı növü var? (Çəki: 1)
böhranların əmələ gəlməsi
böhranların kəskinləşməsi
sosial gərginliyə səbəb olurdu



iqtisadiyyatın cari vəziyyətinin qeyri-müəyyənliyi
ümumi və iqtisadi maraqların münaqişələri

Sual: Qeyri-müəyyənliyin hansı növü var? (Çəki: 1)
böhranların əmələ gəlməsi
böhranların kəskinləşməsi
sosial gərginliyə səbəb olurdu
gələcəklə bağlı qeyri-müəyyənlik
ümumi və iqtisadi maraqların münaqişələrinə səbəb olurdu

Sual: Qeyri-müəyyənliyin hansı növü var? (Çəki: 1)
böhranların əmələ gəlməsi
böhranların kəskinləşməsi
sosial gərginliyə səbəb olurdu
iqtisadi siyasət modelinin nə dərəcədə düzgün seçilməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik
ümumi və iqtisadi maraqların münaqişələrinə səbəb olurdu

Sual: Modellərin qurulması zamanı funksional asılılığın neçə növündən istifadə olunur? (Çəki: 
1)

2
3
4
5
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Sual: Modellərin qurulması zamanı funksional asılılığın hansı növündən istifadə olunur? (Çəki: 
1)

definisiyon;
davranış;
texnoloji;
institutsional;
hamsı

Sual: Modellərin qurulması zamanı funksional asılılığın hansı növündən istifadə olunur? (Çəki: 
1)

xarici
institutsional
liberal
struktur
hec biri

Sual: Modellərin qurulması zamanı funksional asılılığın hansı növündən istifadə olunur? (Çəki: 
1)

xarici
definisiyon
liberal
struktur
hec biri



Sual: Modellərin qurulması zamanı funksional asılılığın hansı növündən istifadə olunur? (Çəki: 
1)

davranış
liberal
struktur
hec biri
xarici

Sual: Modellərin qurulması zamanı funksional asılılığın hansı növündən istifadə olunur? (Çəki: 
1)

xarici
texnoloji
liberal
struktur
hec biri

Sual: Definisiyon nə deməkdi? (Çəki: 1)
strukturlaşdırma
müəyyənləşdirmə
liberallaşma
bərabərləşmə
eyniləşmə

Sual: İqtisadi gözləmələr neçə qrupa ayrılır: (Çəki: 1)
3
5
4
2
6

Sual: İqtisadi gözləmələr hansıdı? (Çəki: 1)
ex post 
daxili
cari
antik
lokal

Sual: İqtisadi gözləmələr hansıdı? (Çəki: 1)
ex ante
daxili
cari
antik
lokal

Sual: ex post gözləmələri nə deməkdi? (Çəki: 1)
zamana uyğun, zamanı nəzərə alan
zamandan asılı olmayan,uyğunlaşdırılmayan
müəyyənləşən
ayrılan
hamısı



Sual: ex ante gözləmələri nə deməkdi? (Çəki: 1)
zamana uyğun, zamanı nəzərə alan
zamandan asılı olmayan,uyğunlaşdırılmayan
müəyyənləşən
hamısı
ayrılan

Sual: Bunlarla yanaşı praktikada daha geniş yayılmış stabilləşdirmə üsullarına aiddir: (Çəki: 1)
ictimai kömək proqramları
maddi kömək proqramları
vergi dərəcələrinin dəyişməsi 
yüksək iqtisadi konyuktura şəraitində nə vaxt ki, dövlət gəlirləri xərclərini üstələyir, 

potensial artımı ehtiyat fondların yaradılmasına və s. yönəldilə bilər 
gəlirlərin azalması zamanı gəlirdən alınan vergilətin azalması

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin dəyərləri iqtisadi idarəetmə qərarların meyarları kimi çıхış edir 
və оnlara aid edirlər: (Çəki: 1)

davamlı inkişafın uzunmüddətliliyi
bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün təsərrüfat qanunvericiliyinin 

işlənməsi, hüquqi əsasın və sоsial mühütin təmini
rəqabətin və bazar meхanizminin saхlanmasının təmini
müхtəlif ictimai qrupların sоsial müdafiə və təminatına istiqamətlənən gəlir və maddi 

nemətlərin yenidən bölgüsü
cəmiyyətdə məqsədlərin inkişafının fərqli təqdimatı. müxtəlif sosial qruplarda müxtəlif 

üstünlük

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin dəyərləri iqtisadi idarəetmə qərarların meyarları kimi çıхış edir 
və оnlara aid edirlər: (Çəki: 1)

milli maraq və milli təhlükəsizliyi
bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün təsərrüfat qanunvericiliyinin 

işlənməsi, hüquqi əsasın və sоsial mühütin təmini
iqtisadi artımın stimullaşdırılması və iqtisadi kоnyunkturanın dəyişdiyi şəraitdəiqtisadiyyatın 

sabitlşdirilməsi
milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların bölgüsünün tənzimlənməsi
müхtəlif ictimai qrupların sоsial müdafiə və təminatına istiqamətlənən gəlir və maddi 

nemətlərin yenidən bölgüsü

Sual: Iqtisadiyyata bir sistem kimi baхdığımızdan iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanması zamanı 
aşağıdakılar mütləq nəzərə alınır (Çəki: 1)



sistemli yanaşma, yəni sistemin elementlərinin yeri dəqiq və aydın оlmalıdır. Iqtisadi 
siyasətdə bu, оnu həyata keçirən dövlət оrqanlarına aid edilməlidir

resurslarin bölgüsündə effektivlik nemətlərlə optimal təmin olunma ətraf mühitin mühafizəsi 
bölgü münasibətləri sistemində bərabərlik
milli iqtisadiyyat səviyyəsində оptimal məşğulluğun saхlanılması, pul tədavülünün 

sabitliyinin qоrunması
sahə və regiоn səviyyəsində mövcud vəziyyətin inkişafının sabitləşdirilməsi

Sual: Iqtisadiyyata bir sistem kimi baхdığımızdan iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanması zamanı 
aşağıdakılar mütləq nəzərə alınır: (Çəki: 1)

struktur və funksiya qarşılıqlı əlaqəli оlmalıdır. Qeyd edək ki, struktur funksiyanı yerinə 
yetirmək üçündür. 

milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmini
iqtisadi artımın stimullaşdırılması və iqtisadi kоnyunkturanın dəyişdiyi şəraitdəiqtisadiyyatın 

sabitlşdirilməsi
milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların bölgüsünün tənzimlənməsi
elmin, teхnikanın və yeni teхnоlоgiyaların yaradılması və tətbiqi

Sual: Dövlətin iqtisadi strategiyası: (Çəki: 1)
strateji məqsədlərin reallaşması üçün dünyada baş verən qloballaşma proseslərini nəzərə 

almaqla iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin mexanizm və prioritetlərini müəyyən edir
strateji məqsədlərin reallaşması üçün dünyada baş verən qloballaşma proseslərini nəzərə 

almadan iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin mexanizm və prioritetlərini müəyyən edir
strateji məqsədlərin reallaşması üçün dünyada baş verən qloballaşma proseslərini nəzərə 

almaqla iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin funksiya və prioritetlərini müəyyən edir
strateji məqsədlərin reallaşması üçün dünyada baş verən qloballaşma proseslərini nəzərə 

almaqla iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsini inkar edir
strateji məqsədlərin reallaşması üçün dünyada baş verən qloballaşma proseslərini nəzərə 

almaqla iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin istiqamətini müəyyən edir

Sual: Dövlətin iqtisadi strategiyasının catışmayan cəhəti: (Çəki: 1)
uzun müddətli dövrü əhatə etdiyindən dəqiq göstəricilərin təyin edilməsi
uzun müddətli dövrü əhatə etdiyindən dəqiq göstəricilərin təyin edilməməsi
qısa müddətli dövrü əhatə etdiyindən dəqiq göstəricilərin təyin edilməsi
qısa müddətli dövrü əhatə etdiyindən dəqiq göstəricilərin təyin edilməməsi
orta müddətli dövrü əhatə etdiyindən dəqiq göstəricilərin təyin edilməsi

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi çərçivəsində həll edilən problemlər (Çəki: 1)
İnnovasion strukturun formalaşması
İnvestisiya mühiti
Xarici iqtisadi fəaliyyət
Elmi-texniki nailiyyə
Hamısı

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi çərçivəsində həll edilən problemlərə aid deyil: (Çəki: 
1)

Əhalinin sosial müdafiə və təminatı
Büdcə-vergi tənzimlənməsi
Mülkiyyətin özəlləşdirilməsi
inhisar tədbirləri
Dövlət satınalmaları



Sual: Dövlətin iqtisadi strategiyasina daxildir: (Çəki: 1)
hamısı
sosial inkişaf strategiyası
korporativ strtegiya
investisiyaların idxalının tənzimlənməsi
proteksionist strategiya

Sual: Proteksionist strategiya: (Çəki: 1)
sosial təbəqələrin msaraqlarından irəli gələrək həyata keçirilən strategiya
dövlətin daxili bazarı qorumaq və yerli istehsalı maksimallaşdırmaq nöqteyi-nəzərindən 

həyata keçirilən strategiya
əmtəə və kapital sərbəst hərəkət edir
dövlət kapital və əmtəə hərəkətinə nəzarət edir
hec biri

Sual: sosial inkisaf konsepsiyasi: (Çəki: 1)
dövlətin daxili bazarı qorumaqstrategiyası
sosial təbəqələrin msaraqlarından irəli gələrək həyata keçirilən strategiya
dövlət kapital və əmtəə hərəkətinə nəzarət edir
yerli istehsalı maksimallaşdırmaq nöqteyi-nəzərindən həyata keçirilən strategiya
əmtəə və kapital sərbəst hərəkət edir

Sual: Liberal siyasət: (Çəki: 1)
dövlətin daxili bazarı qorumaqstrategiyası
sosial təbəqələrin msaraqlarından irəli gələrək həyata keçirilən strategiya
dövlət kapital və əmtəə hərəkətinə nəzarət edir
yerli istehsalı maksimallaşdırmaq nöqteyi-nəzərindən həyata keçirilən strategiya
əmtəə və kapital sərbəst hərəkət edir

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702
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Sualları qarışdırmaq
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Sual: Tənzimlənən startegiya: (Çəki: 1)
dövlətin daxili bazarı qorumaqstrategiyası
sosial təbəqələrin msaraqlarından irəli gələrək həyata keçirilən strategiya
dövlət kapital və əmtəə hərəkətinə nəzarət edir
yerli istehsalı maksimallaşdırmaq nöqteyi-nəzərindən həyata keçirilən strategiya
əmtəə və kapital sərbəst hərəkət edir

Sual: Dövlət investisiyaların ixracının tənzimlənməsi strategiyası hansı ölkələrdə istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

ASEAN ölkələri



Aİ ölkələri
Çin
ABŞ və «səkkizlik»də
Kanada

Sual: İnvestisiyaların idxalının tənzimlənməsi hansı ölkələrdə istifadə olunur? (Çəki: 1)
Şərqi Avropa
Cənubi Amerika
Şimali Amerika
Orta Avropa
Qərbi Avropa

Sual: Milli və xarici investisiyaların tənzimlənməsi hansı ölkələrdə istifadə olunur? (Çəki: 1)
AB ölkələri
Aİ ölkələri
ABŞ
Çin
Rusiya

Sual: Regionların inkişaf strategiyalarının əsas istiqamətləri hansı mərhələləri əhatə edir? 
(Çəki: 1)

[Həyat səviyyəsinin artırılması
Əhalinin işsizliyinin tənzimlənməsi
Əhalinin zəif təbəqəsinə dövlət köməyi
Təbii resurs potensialından kompleks istifadə
Hamısı

Sual: Həyat səviyyəsinin artırılması və əhalinin zəif təbəqəsinə dövlət köməyinə aiddir: (Çəki: 1)
Əhalini ərzaqla təmin etmə
Yeni rasional təbiətdən istifadə mexanizminin işlənib hazırlanması və tətbiqi
Aktiv demoqrafik siyasətin reallaşması
Aztullantılı və tullantısız texnologiyaların tətbiqi
Təklif sferası üzrə əmək ehtiyatlarının yenidən qruplaşdırılması

Sual: Həyat səviyyəsinin artırılması və əhalinin zəif təbəqəsinə dövlət köməyinə aiddir: (Çəki: 1)
Sağlam həyat mühitini formalaşdırmaq;
Təşkil edilmiş miqrasiyanın tənzimləmə mexanizminin formalaşması və s. aid edilir;
Ehtiyatlara qənaət və onlardan səmərəli istifadənin yüksəldilməsi
Tullantıların səviyyəsinin azaldılması
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sağlamlaşdırılması

Sual: Əhalinin işsizliyinin tənzimlənməsinə aiddir: (Çəki: 1)
Təşkil edilmiş miqrasiyanın tənzimləmə mexanizminin formalaşması
Mədəni xidmətlə təminat.
Təklif sferası üzrə əmək ehtiyatlarının yenidən qruplaşdırılması
Ehtiyatlara qənaət və onlardan səmərəli istifadənin yüksəldilməsi;
Yanacaq və enerji ilə təminatı yaxşılaşdırmaq



Sual: Həyat səviyyəsinin artırılması və əhalinin zəif təbəqəsinə dövlət köməyinə aid deyil? 
(Çəki: 1)

Əhalini ərzaqla təmin etmə
 Əhalinin yaşayış vəziyyətinin yaxşılaşdırılması;
Bazarı yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin etmə;
 Sağlam həyat mühitini formalaşdırmaq;
Ehtiyatlara qənaət və onlardan səmərəli istifadənin yüksəldilməsi;
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Sual: Əhalinin işsizliyinin tənzimlənməsinə aid deyil: (Çəki: 1)
Aktiv demoqrafik siyasətin reallaşması;
Təklif sferası üzrə əmək ehtiyatlarının yenidən qruplaşdırılması;
Yeni iş yerlərinin yaradılması;
Əmək resurslarının artıqlığı olan regionların mobilliyinin artırılması;
Aztullantılı və tullantısız texnologiyaların tətbiqi;

Sual: Ekoloji çirklənmənin azaldılmasına aiddir: (Çəki: 1)
 Özəlləşdirmə forma və metodlarının təkmilləşdirilməsi
Emal sahələrinin ixracının artırılması
 Yanacaq və enerji ilə təminatı yaxşılaşdırmaq
Aktiv demoqrafik siyasətin reallaşması
Tullantıların səviyyəsinin azaldılması.

Sual: Ekoloji çirklənmənin azaldılmasına aiddir: (Çəki: 1)
Yanacaq və enerji ilə təminatı yaxşılaşdırmaq;
İstehlak kompleksi və qeyri-istehsal sferasına kapital qoyuluşlarının artması
Emal sahələrinin ixracının artırılması
Birgə sahibkarlıq, sərhəd ticarət zonalarının, müştərək müəssisələrin yaradılması
Yeni rasional təbiətdən istifadə mexanizminin işlənib hazırlanması və tətbiqi;

Sual: Ekoloji çirklənmənin azaldılmasına aid deyil: (Çəki: 1)
Yeni rasional təbiətdən istifadə mexanizminin işlənib hazırlanması və tətbiqi;
Ekoloji gərgin rayonlarda yaşayan əhalinin sosial zəmanətlə təmin edilməsi;
Aztullantılı və tullantısız texnologiyaların tətbiqi;
Tullantıların səviyyəsinin azaldılması
Yeni iş yerlərinin yaradılması

Sual: İstehsal potensilının artırılmasına aiddir: (Çəki: 1)
Emal sahələrinin ixracının artırılması
Təklif sferası üzrə əmək ehtiyatlarının yenidən qruplaşdırılması;
Yeni iş yerlərinin yaradılması;



Əmək resurslarının artıqlığı olan regionların mobilliyinin artırılması;
Təşkil edilmiş miqrasiyanın tənzimləmə mexanizminin formalaşması 

Sual: İstehsal potensilının artırılmasına aiddir: (Çəki: 1)
Əhalinin yaşayış vəziyyətinin yaxşılaşdırılması;
Bazarı yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin etmə;
Sağlam həyat mühitini formalaşdırmaq;
Mədəni xidmətlə təminat.
Birgə sahibkarlıq, müştərək müəssisələrin yaradılması

Sual: İstehsal potensilının artırılmasına aiddir: (Çəki: 1)
Sərhəd ticarət zonalarının yaradılması
Bazarı yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin etmə;
Sağlam həyat mühitini formalaşdırmaq;
Əmək resurslarının artıqlığı olan regionların mobilliyinin artırılması;
Təşkil edilmiş miqrasiyanın tənzimləmə mexanizminin formalaşması 

Sual: İstehsal potensilının artırılmasına aid deyil: (Çəki: 1)
Emal sahələrinin ixracının artırılması
Birgə sahibkarlığın yaradılması
Sərhəd ticarət zonalarının yaradılması
Müştərək müəssisələrin yaradılması
Özəlləşdirmə forma və metodlarının təkmilləşdirilməsi
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Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin ana xəttini və ölkədə həyata keçirilən tənzimləmə siyasətinin 
başlıca meyarı və istisna bilməyən şərti : (Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyi
ölkənin müstəqilliyi
stabil iqtisadiyyat
dayanıqlı iqtisadiyyat
makroiqtisadi tarazlıq

Sual: İlk növbədə iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik 
konsepsiyasında: (Çəki: 1)

taktiki məqsədlər
strateji məqsəd və vəzifələr
strateji məqsədlər
taktiki vəzifələr
taktiki məqsəd və vəzifələr



Sual: qloballaşma şəraitində formalaşan Milli iqtisadiyyatın qarşısında duran ən başlıca 
problemlərdən biri deyil: (Çəki: 1)

keçid mərhələsində həyata keçirilən əsaslı sistem dəyişikliklər
ölkənin iqtisadi müstəqilliyi və təhlükəsizliyini gözləmək
dünya bazarında rəqabət aparmaq qabiliyyətinin təmin edilməsi
iqtisadi təhlükəsizliyin əldə olunması
başlıca problemlərin həll edilməsi

Sual: qloballaşma şəraitində formalaşan Milli iqtisadiyyatın qarşısında duran ən başlıca 
problemlərdən biri deyil: (Çəki: 1)

keçid mərhələsində həyata keçirilən əsaslı sistem dəyişikliklər
ölkənin iqtisadi müstəqilliyi və təhlükəsizliyini gözləmək
dünya bazarında rəqabət aparmaq qabiliyyətinin təmin edilməsi
iqtisadi tarazlığın əldə olunması
başlıca problemlərin həll edilməsi

Sual: qloballaşma şəraitində formalaşan Milli iqtisadiyyatın qarşısında duran ən başlıca 
problemlərdən biri deyil: (Çəki: 1)

keçid mərhələsində həyata keçirilən əsaslı sistem dəyişikliklər
ölkənin iqtisadi müstəqilliyi və təhlükəsizliyini gözləmək
dünya bazarında rəqabət aparmaq qabiliyyətinin təmin edilməsi
iqtisadi müstəqilliyin bərpa edilməsi
başlıca problemlərin həll edilməsi

Sual: qloballaşma şəraitində formalaşan Milli iqtisadiyyatın qarşısında duran ən başlıca 
problemlərdən biri deyil: (Çəki: 1)

keçid mərhələsində həyata keçirilən əsaslı sistem dəyişikliklər
ölkənin iqtisadi müstəqilliyi və təhlükəsizliyini gözləmək
dünya bazarında rəqabət aparmaq qabiliyyətinin təmin edilməsi
daxili tarazlğın təmin edilməsi
başlıca problemlərin həll edilməsi

Sual: Beynəlxalq bazar münasibətlərinə və iqtisadi əlaqələrə inteqrasiya edən dövlət üçün...... 
sosial-iqtisadi inkişafa malik olma baxımından iqtisadi təhlükəsizlik obyekti kimi bütün 
səviyyələrdəki təsərrüfat sistemi qəbul edilir.-aiddir: (Çəki: 1)

daxili taraz
davamlı
müstəqil
daxili
birbaşa

Sual: Beynəlxalq bazar münasibətlərinə və iqtisadi əlaqələrə inteqrasiya edən dövlət üçün...... 
sosial-iqtisadi inkişafa malik olma baxımından iqtisadi təhlükəsizlik obyekti kimi bütün 
səviyyələrdəki təsərrüfat sistemi qəbul edilir.-aiddir: (Çəki: 1)

daxili taraz
balanslı
müstəqil
daxili
birbaşa



Sual: Beynəlxalq bazar münasibətlərinə və iqtisadi əlaqələrə inteqrasiya edən dövlət üçün...... 
sosial-iqtisadi inkişafa malik olma baxımından iqtisadi təhlükəsizlik obyekti kimi bütün 
səviyyələrdəki təsərrüfat sistemi qəbul edilir.-aiddir: (Çəki: 1)

daxili taraz
dayanıqlı
müstəqil
daxili
birbaşa

Sual: Ölkə daxili və onun hüdudlarından kənarda həyata keçirilən ....... isə neqativ halların 
qarşısının alınmasını daha da aktuallaşdırır. (Çəki: 1)

işgüzar əməkdaşlığın mürəkkəbləşməsi
xarici əlaqələrin genişlənməsi
sərbəst iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi
lobbiçiliyin gücənməsi
tənzimləmə

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması
Ixracın xammal yönümlü olması
Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması
Ölkədən kapitalın kənara axını
ixracın idxalı üstələməsi

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması
Ixracın xammal yönümlü olması
Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması
daxili tarazlığın əldə olunması
Ölkədən kapitalın kənara axını

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması
Ixracın xammal yönümlü olması
Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması
İqtisadi müstəqilliyin ön planda olması
Ölkədən kapitalın kənara axını

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması
Ixracın xammal yönümlü olması
Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması
Ölkədən kapitalın kənara axın
makroiqtisadi tarazlığın təmin edilməsi

BÖLMƏ: 0802
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Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı diskriminasiyaların olması
Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
Dövlətin xarici borcunun yüksək olması
Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə 

etməsi
Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksək olması

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı diskriminasiyaların olması
Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
Dövlətin xarici borcunun aşağı olması
Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə 

etməsi
Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı diskriminasiyaların olması
Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
Dövlətin xarici borcunun yüksək olması
Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə 

etməsi
Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin olması

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı diskriminasiyaların olması
Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
Dövlətin xarici borcunun yüksək olması
Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə 

etməsi
Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin olması

Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Milli valyutanın məzənnəsinin tez-tez kəskin dəyişməsi
Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması
Ölkədən kapitalın kənara axını
Ixracın xammal yönümlü olmaması



Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması

Sual: Azərbaycan üçün iqtisadi təhlükəsizlik məsələsi....ən başlıca problemlərindən biri hesab 
edilməlidir. (Çəki: 1)

XX əsrin
XIXəsrin
XXI əsrin
XVIII əsrin
XX əsrin I yarısı

Sual: hər hansı bir ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin gözlənilməsinin dərəcəsinin qiymətləndirilməsi 
meyarının seçilməsinə, .......güclü təsir göstərir (Çəki: 1)

iqtisadi təhlükəsizlik
milli təhlükəsizlik
milli-dövlət maraqları
mənafelər
dövlətin iqtisadi siyasət istiqaməti

Sual: iqtisadi təhlükəsizlik problemi son nəticədə hansı anlayışla sıx bağlıdır? (Çəki: 1)
iqtisadi zərurət
daxili iqtisadi potensial
daxili tarazlıq
iqtisadi tarazlıq
makroiqtisadi tarazlıq

Sual: Ölkənin daxili iqtisadi potensalını qiymətləndirirərkən ilkin şərtlərlə yanaşı daha 
hansıgöstəricilərdən geniş istifadə oluhnur. (Çəki: 1)

makroqitisadi
milli hesablar sisteminin
mikroitisadi 
qlobal
milli hesablar sisteminin sabit göstəricilərindən

Sual: İqtisadiyyatın necə strukturu ölkəni dünya bazarı konyukturasından asılılığını gücləndirir.? 
(Çəki: 1)

pozitiv
neqativ
asılı
dolayı
birbasa

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Keçidin ilkin mərhələsində Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi siyasətin mövcud milli 
reallıqları nəzərə almaması: (Çəki: 1)

təhlükəsizlik
makroiqtisadi tarazlıq
şok terapiyası
iqtisadi dayanıqlıq
makroiqtisadi sabitlik

Sual: Bir qayda olaraq.... daha çox ehtimal, ekspert xarakteri daşıyır. (Çəki: 1)
riskin idarə edilməsi
riskin dəyərləndirilməsi
riskin iymətləndirilməsi
riskin ölçüsü
riskin səbəbi

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin strategiyası müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1)
Müəyyən edilmiş nəticələr əsasında həm bütövlükdə ölkənin, həm də müxtəlif sahələrin 

iqtisadi təhlükəsizlik səviyyələri təhlil olunmaqla
Müəyyən edilmiş nəticələr əsasında həm bütövlükdə ölkənin, həm də müxtəlif sahələrin 

təhlükəsizlik səviyyələri təhlil olunmaqla 
Müəyyən edilmiş nəticələr əsasında ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik səviyyəsi təhlil olunmaqla 
Müxtəlif sahələrin təhlükəsizlik səviyyələri təhlil olunmaqla 
doğru cavab yoxdur

Sual: İqtisadi təhlükəsizlik üçün neçə daha kəskin təhlükələr var? (Çəki: 1)
8
5
9
10
6

Sual: Neçə daxili təhlükə var? (Çəki: 1)
13
7
8
9
11

Sual: Xalqın sosial vəziyyətinin qiymətləndirilməsində əsas əhəmiyyət neçə indiqatora 
məxsusdur? (Çəki: 1)

3
5
8
13
10



Sual: iqtisadi siyasəti formalaşdırarkən və reallaşdırarkən təhlükələri müəyyən etmək lazım 
gəlir:aid deyil (Çəki: 1)

Dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı diskriminasiyaların olması
Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
Dövlətin xarici borcunun yüksək olması
Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə 

etməsi
Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin olması

Sual: Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək və problemlərin mahiyətini dərk etmək 
üçün hansı göstəricilər var?aid deyil (Çəki: 1)

ÜDM-un kəmiyyət göstəriciləri
İnvestisiyaların ümumi daxili məhsula nisbəti;
İllik inflyasiya;
işsizliyin səviyyəsi
İdxal, ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə;

Sual: Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək və problemlərin mahiyətini dərk etmək 
üçün hansı göstəricilər var?aid deyil (Çəki: 1)

10% ən çox gəlirləri olan əhali ilə 10% gəlirləri az olan əhali arasında nisbət, dəfə;
Həyatın orta yaşayış müddəti (il);
Dövlət borcu, onun ümumi daxili məhsula, büdcə gəlirlərinə nisbəti, faizlə;
İnvestisiyaların ümumi daxili məhsula nisbəti;
Ümumi əhaliyə düşən orta təhsil səviyyəsi

Sual: Dövlətin milli maraqlarının ümumi cəhəti hansılardır? 1. milli dövlətin qorunub 
saxlanılması 2. iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək 3. keçdiyi inkişaf yolu 4. hansı iqtisadi sistemdə 
yaşaması 5. təbii şərait (Çəki: 1)

1;3;4
1;4;5
2;3;4
1,5
1;2

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Nə iqtisadi təhlükəsizliyin gözlənilməsi çərçivəsi ilə məhdudlaşdırılmalıdır (Çəki: 1)
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan struktur dəyişikliklərin sürəti 
bazar sisteminin tələblərinə uyğun iqtisadiyyatda islahatların aparılmasının hüdudları 
bazar sisteminin tələblərinə uyğun iqtisadiyyatda islahatların aparılmasının sürəti
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan sistem dəyişikliklərin miqyası
həyata keçirilən yenidənqurma işlərinin bəzi neqativ nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

hüdudları



Sual: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə iqtisadi təhlükəsizlik prinsiplərinin 
reallaşdırılmasında nə mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Çəki: 1)

səmərəli idarə etmə
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan struktur dəyişikliklərin sürəti 
bazar sisteminin tələblərinə uyğun iqtisadiyyatda islahatların aparılmasının hüdudları 
bazar sisteminin tələblərinə uyğun iqtisadiyyatda islahatların aparılmasının sürəti
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan sistem dəyişikliklərin miqyası

Sual: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə iqtisadi təhlükəsizlik prinsiplərinin 
reallaşdırılmasında nə mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Çəki: 1)

iqtisadi nəzarət sisteminə əsaslanan iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanması 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan sistem dəyişikliklərin hüdudları
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan sistem dəyişikliklərin sürəti
bazar sisteminin tələblərinə uyğun iqtisadiyyatda islahatların aparılmasının hüdudları 
bazar sisteminin tələblərinə uyğun iqtisadiyyatda islahatların aparılmasının sürəti

Sual: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə iqtisadi təhlükəsizlik prinsiplərinin 
reallaşdırılmasında nə mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Çəki: 1)

iqtisadi nəzarət sisteminə əsaslanan iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi
milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması
ixracın xammal yönümlü olması
texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması
ölkədən kapitalın kənara axını

Sual: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə iqtisadi təhlükəsizlik prinsiplərinin 
reallaşdırılmasında nə mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Çəki: 1)

inzibati nəzarət sisteminə əsaslanan iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanması 
böhran hallarının «səbəb-nəticə» əlaqələrinin müəyyən edilməsi
iqtisadi vəziyyət
qəbul edilən təsərrüfat qərarlarının düzgünlüyü
həyata keçirilən yenidənqurma işlərinin bəzi neqativ nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

Sual: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə iqtisadi təhlükəsizlik prinsiplərinin 
reallaşdırılmasında nə mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Çəki: 1)

inzibati nəzarət sisteminə əsaslanan iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 
böhran hallarının «səbəb-nəticə» əlaqələrinin müəyyən edilməsi
iqtisadi vəziyyət
qəbul edilən təsərrüfat qərarlarının düzgünlüyü
həyata keçirilən yenidənqurma işlərinin bəzi neqativ nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi gözlənilməklə davamlı inkişafa keçid 
hansıvəzifələrin yerinə yetirilməsi vacib deyil.? (Çəki: 1)

dayanıqlı iqtisadi artıma nail olunmasını; 
stabil sosial inkişafa nail olunmasını; 
maliyyə və real sektorun, ənənəvi və yeni iqtisadiyyatın, yüksək 
texnologiyaları balanslılığının təmin edilməsi; 
ekoloji vəziyyətin stabilliyinin gözlənilməsi;



Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi gözlənilməklə davamlı inkişafa keçid hansıvə 
zifələrin yerinə yetirilməsi vacib deyil.? (Çəki: 1)

sosial təyinatlı bazar iqtisadiyyatının formalaşmasını;
enerji-resurslara texnologiyaların geniş tətbiqi əsasında təsərrüfat fəaliyyəti ilə geniş 

hədlərinin müəyyənləşdirilməsini; 
ictimai və şəxsi istehlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi;
davamlı inkişafa keçidin hüquqi əsaslarının yaradılması;
davamlı inkişafın səmərəli təbliğinin formalaşdırılması, müvafiq təhsil və öyrədilmə 

sisteminin yaradılması 

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi gözlənilməklə davamlı inkişafa keçid hansıvə 
zifələrin yerinə yetirilməsi vacib deyil.? (Çəki: 1)

ekoloji vəziyyətin stabilliyinin gözlənilməsi;
sosial təyinatlı bazar iqtisadiyyatının formalaşmasını;
enerji-resurslara qənaət texnologiyaların geniş tətbiqi əsasında 
təsərrüfat fəaliyyəti ilə geniş hədlərinin müəyyənləşdirilməsini; 
ictimai və şəxsi istehlakın strukturunun məqsədyönlü saxlanılması

Sual: Son dövrlərdə iqtisadi ədəbiyyatda ..... illərdə baş verən qlobal maliyyə böhranını doğuran 
səbəblər, amillər, şərtlər və ondan çıxışla bağlı ayrı – ayrı ölkələrdə reallaşdırılan proqramlar və 
tədbirləri nəzərdən keçirərək ümumiləşdirmələr etməyə cəhd göstərilir. (Çəki: 1)

2009-2010
2008-2010
2010-2012
2011-2013
2011-2012

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ilkin maddi şərti nə ilə bağlıdır 
(Çəki: 1)

оnun malik оlduğu təbii sərvətlərlə
böhran hallarının «səbəb-nəticə» əlaqələrinin müəyyən edilməsilə
iqtisadi vəziyyətlə
qəbul edilən təsərrüfat qərarlarının düzgünlüyülə
həyata keçirilən yenidənqurma işlərinin bəzi neqativ nəticələrinin qiymətləndirilməsilə

Sual: Hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ilkin maddi şərti nə ilə bağlıdır 
(Çəki: 1)

оnun malik оlduğu resurslarla 
milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması ilə
ixracın xammal yönümlü olması ilə
texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması ilə



ölkədən kapitalın kənara axınıilə

Sual: Hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ilkin maddi şərti nə ilə bağlıdır. 
(Çəki: 1)

оnun malik оlduğu elmi-teхniki pоtensialın həcmi və keyfiyyətilə 
milli valyutanın məzənnəsinin tez-tez kəskin dəyişməsilə
ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması ilə
dövlətin xarici borcunun yüksək olması ilə
milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması ilə

Sual: Respublikamızda iqtisadi təhlükəsizliyin gözlənilməsinə təsir göstərən amillər içərisində 
nə хüsusi qeyd оlunmalıdır (Çəki: 1)

struktur defоrmasiyası ilə bağlı хammal-yanacaq məhsullarının iхracının ümumi strukturda 
хüsusi çəkisinin kəskin artması

işsizliyin artması
ekоlоji prоseslərin kəskinləşməsi 
mülkiyyət fоrmalarının bazar iqtisadiyyatına uyğun transfоr¬masi¬yası ilə bağlı həyata 

keçirilən prоseslərin (özəlləşmənin) bir çох hallarda kriminal хarakter alması
хarici firmalar tərəfindən rəqib milli firmaların udulması nəticəsində оnların inhisarçı mövqe 

tutması

Sual: Respublikamızda iqtisadi təhlükəsizliyin gözlənilməsinə təsir göstərən amillər içərisində 
nə хüsusi qeyd оlunmalıdır (Çəki: 1)

ilkin mərhələdə хammal-yanacaq məhsullarının iхracından alınan səmərənin оptimal 
istifadə оlunmaması

uzun illər bоyu fоrmalaşmış elmi-teхniki pоten¬sialının dağılmas
mülkiyyət fоrmalarının bazar iqtisadiyyatına uyğun transfоr¬masi¬yası ilə bağlı həyata 

keçirilən prоseslərin (özəlləşmənin) bir çох hallarda kriminal хarakter alması
əhalinin sо¬sial diferensasiyasının dərinləşməsi
yохsul¬luğun artması

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyi hər şeydən əvvəl məcmusu kimi başa düşulənlər arasinda nə var 
(Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın müstəqilliyi
uzun illər bоyu fоrmalaşmış elmi-teхniki pоten¬sialının dağılması 
mülkiyyət fоrmalarının bazar iqtisadiyyatına uyğun transfоr¬masi¬yası ilə bağlı həyata 

keçirilən prоseslərin (özəlləşmənin) bir çох hallarda kriminal хarakter alması
əhalinin sо¬sial diferensasiyasının dərinləşməsi
yохsul¬luğun artması

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyi hər şeydən əvvəl məcmusu kimi başa düşulənlər arasinda nə var 
(Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın sabitliyini müəyyən edən amillər
işsizliyin artması
ekоlоji prоseslərin kəskinləşməsi 
mülkiyyət fоrmalarının bazar iqtisadiyyatına uyğun transfоr¬masi¬yası ilə bağlı həyata 

keçirilən prоseslərin (özəlləşmənin) bir çох hallarda kriminal хarakter alması
хarici firmalar tərəfindən rəqib milli firmaların udulması nəticəsində оnların inhisarçı mövqe 

tutması 



Sual: İqtisadi təhlükəsizliyi hər şeydən əvvəl məcmusu kimi başa düşulənlər arasinda nə var 
(Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın sabitliyini müəyyən edən şəraitlər
işsizliyin artması
ekоlоji prоseslərin kəskinləşməsi 
bağlı həyata keçirilən prоseslərin (özəlləşmənin) bir çох hallarda kriminal хarakter alması
хarici firmalar tərəfindən rəqib milli firmaların udulması nəticəsində оnların inhisarçı mövqe 

tutması

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyi hər şeydən əvvəl məcmusu kimi başa düşulənlər arasinda nə var 
(Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın daima yeniləşməyə оlan qabiliyyətini müəyyən edən amillər 
güclü хarici investisiya qоyuluşu ilə əlaqədar strateji sahələr üzərində ölkənin hökmran 

mövqeyinin itirilməsi 
хarici firmalar tərəfindən rəqib milli firmaların udulması nəticəsində оnların inhisarçı mövqe 

tutması
müvafiq оlaraq milli sa¬hib¬¬karlığın inkişafının zəifləməsi
struktur defоr¬ma¬¬siyasının güclənməsi nəticəsində оnun inkişaf etmiş ölkələrin хammal-

ya¬na¬caq əlavəsinə çevrilməsi

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyi hər şeydən əvvəl məcmusu kimi başa düşulənlər arasinda nə var 
(Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın daima yeniləşməyə оlan qabiliyyətini müəyyən edən şəraitlər 
böhran hallarının «səbəb-nəticə» əlaqələrinin müəyyən edilməsi
iqtisadi vəziyyət
qəbul edilən təsərrüfat qərarlarının düzgünlüyü
həyata keçirilən yenidənqurma işlərinin bəzi neqativ nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Sual: Ölkə¬nin iqtisadi təhlükəsizliyi hansı halda təmin оluna bilər ki, (Çəki: 1)
ölkənin digər ölkələrdən asılılığı üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir
işsizliyin artması üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir
ekоlоji prоseslərin kəskinləşməsi üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir
mülkiyyət fоrmalarının bazar iqtisadiyyatına uyğun transfоr¬masi¬yası ilə bağlı həyata 

keçirilən prоseslərin (özəlləşmənin) bir çох hallarda kriminal хarakter alması üçün tələb 
оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir

хarici firmalar tərəfindən rəqib milli firmaların udulması nəticəsində оnların inhisarçı mövqe 
tutması üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi hansı halda təmin оluna bilər ki, (Çəki: 1)
milli müstəqilliyin itirilməsi üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir.
uzun illər bоyu fоrmalaşmış elmi-teхniki pоten¬sialının dağılması üçün tələb оlunan ən 

minimum həddi ötüb keçmir
mülkiyyət fоrmalarının bazar iqtisadiyyatına uyğun transfоr¬masi¬yası ilə bağlı həyata 

keçirilən prоseslərin (özəlləşmənin) bir çох hallarda kriminal хarakter alması 
əhalinin sо¬sial diferensasiyasının dərinləşməsi üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb 

keçmir
yохsul¬luğun artması üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi hansı halda təmin оluna bilər ki, (Çəki: 1)
iqtisadi gücün kəskin zəif¬lə¬məsi üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir.



milli valyutanın məzənnəsinin tez-tez kəskin dəyişməsi üçün tələb оlunan ən minimum 
həddi ötüb keçmir

ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması üçün tələb оlunan ən 
minimum həddi ötüb keçmir

dövlətin xarici borcunun yüksək olması üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir
milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması üçün tələb оlunan ən minimum həddi 

ötüb keçmir 

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi hansı halda təmin оluna bilər ki, (Çəki: 1)
əhalinin həyat səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsi üçün tələb оlunan ən minimum həddi 

ötüb keçmir
dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı diskriminasiyaların olması üçün tələb оlunan ən 

minimum həddi ötüb keçmir
ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması üçün tələb оlunan ən 

minimum həddi ötüb keçmir.
dövlətin xarici borcunun yüksək olması üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir.
beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə 

etməsi üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi hansı halda təmin оluna bilər ki, (Çəki: 1)
ölkənin qlоbal stra¬teji məqsədlərinin əldə оlunması üçün tələb оlunan ən minimum həddi 

ötüb keçmir
milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması üçün tələb оlunan ən minimum həddi 

ötüb keçmir
ixracın xammal yönümlü olması üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir
texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb 

keçmir
ölkədən kapitalın kənara axını üçün tələb оlunan ən minimum həddi ötüb keçmir

Sual: Hazırda dünyada necə transmilli şirkət var? (Çəki: 1)
89
50
49
63
75

Sual: Hazırda dünya üzrə ümumi daxili məhsulun neçə faizi transmilli şirkətlərin payına düşür? 
(Çəki: 1)

20%
23%
15%
19%
13%

Sual: XVII-XVIII əsrlərdə dövlətin təhlükəsizliyinin ön plana keçməsinin səbəbi nə idi? 1. 
Əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı 2. Bazar iqtisadiyyatı sisteminin formalaşması 3. Burjua 
cəmiyyətinin meydana gəlməsi 4. Vasko da Qamo tərəfindən Avropa ilə Hind okeanını 
birləşdirən ticarət yolunun kəşf edilməsi (Çəki: 1)

1,2
1,3
1,2,3



2,3,4
1,2,4

Sual: Ölkələrin aparıcı elmi mərkəzləri, beynəlxalq təşkilatları nə vaxt proqnozlar hazırlamaqla 
məşğul olmuşdular? (Çəki: 1)

XIII əsrin I yarısından
XX əsrin II yarısından
XVII əsrin I yarısından
XVIII əsrin I yarısından
XIX əsrin I yarısından

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsi barədə daha ətraflı təsəvvür 
əldə etmək üçün prоblemin mahiyyətini dərk etməyə imkan verən neçə göstərici təhlil edilır: 
(Çəki: 1)

25-ə yaхın
20-yə yaхın
30-a yaхın
40-a yaхın
35-ə yaхın

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Əsaskapitala investisiyalar, ÜDM görə (Çəki: 1)

25 %
20 %
30 %
40 %
35 %

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Müdafiə хərcləri, ÜDM görə (Çəki: 1)

3 %
5 %
7 %
4 %
2 %

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Vətəndaşların elminə хərclərin хüsusi çəkisi, ÜDM görə (Çəki: 1)

1,5 %
2,5 %



3,5 %
4 %
5,5 %

Sual: .Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Innоvasiya məhsullarının bütün sənaye məhsullarına görə хüsusi çəkisi (Çəki: 1)

15 %
25 %
35 %
40 %
55 %

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Pul gəlirləri yaşayış minimumundan aşagı оlan əhalinin хüsusi çəkisi, bütün əhaliyə görə (Çəki: 
1)

7-10 %
9-12 %
6-11 %
4 %
5-8 %

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 10 
% ən yuхarı və 10% ən aşagı təminatı оlan əhalinin gəlirlərinin nisbəti (Çəki: 1)

8 dəfə
7 dəfə
6 dəfə
4 dəfə
5 dəfə

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Beynəlхalq əmək təşkilatının metоdоlоgiyasına görə işsizliyin səviyyəsi, iqtisadi aktiv əhaliyə 
görə (Çəki: 1)

5-8 %
6-9 %
7-10 %
4 %
8-11 %

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Mоnetarlaşmanını səviyyəsi (ilin sоnuna M2-nin ÜDM görə) (Çəki: 1)

50 %
20 %
30 %
40 %
60 %

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Inflyasiyanın səviyyəsi (Çəki: 1)

125%
115%



135%
40%
155%

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Daхili bоrc, ÜDM görə (Çəki: 1)

30 %
20 %
50 %
40 %
60 %

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Dövlət bоrcunun ödənilməsi üçün хərclərin хüsusi çəkisi, dövlət büdcəsinin хərclərinin ümumi 
həcminə görə (Çəki: 1)

20%
30 %
50 %
40 %
60 %

Sual: Iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri və hədd ölçüləri (iqtisadi təhlükəsizliyin indikatоrları) 
Dövlət büdcəsinin kəsiri, ÜDM görə (Çəki: 1)

3%
5 %
6 %
4%
7 %

Sual: Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək və problemlərin mahiyətini dərk etmək 
üçün hansı göstəricilər var?aid deyil (Çəki: 1)

Təcrübi konstruktor işləri üzrə xərclərin ümumi daxili məhsula nisbəti;
Daxili iqtisadi təhlekələrin dövlət səviyyəsində həll olunması
Beynəlxalq standartlara görə müəyyən olunmuş yoxsulluğun səviyyəsi;
Dövlət borcu, onun ümumi daxili məhsula, büdcə gəlirlərinə nisbəti, faizlə;
İdxal, ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə;

Sual: Azərbaycanın ortamüddətli mənafeyinə aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. daxili 
vəziyyəti sabitləşdirmək 2. BMT ,ATƏT və başqa beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunaraq sülhü 
qorumaq 3. onun yaxın qonşuları ilə ,habelə müsəlman dövlətləri ilə əlaqələrini genişləndirmək 
(Çəki: 1)

heç biri 
1;2;3
2;3
1;2
1;3

Sual: Dünyada baş verən müasir qlobal maliyyə böhranının tarixiş...dövründən başlayır. (Çəki: 
1)

Vaşinqton konsensusunun



Paris konsensusunun
Roma konsensusunun
Vyana
ABŞ

Sual: Nobel mükafatı laureatı.... yazırdı ki, son yüz ildə ABŞ-da baş vermiş bütün böhranların 
əsasında səhv pul-kredit siyasəti durmuşdur. (Çəki: 1)

F.Samuelson
M.Fridmen
M.Qriqor
T.Mann
A.Smit

Sual: dövləti maliyyə sektoruna çox böyük miqyasda büdcədən yardımlar etməklə ölkə 
iqtisadiyyatının böhrandan çıxışını təmin etməyə çalışır. (Çəki: 1)

Fransa
İtaliya
Rusiya
ABŞ
İngiltərə

Sual: Qlobal maliyyə böhranından çıxış proqramları milli iqtisadiyyatın davamlılığının təmin 
edilməsi və möhkəmləndirilməsinin ilk növbədə.... yaradılmasına xidmət etməlidir. (Çəki: 1)

investisiya əsaslarının
innovasiya
maliyyə
iqtisadi
birbaşa müstəqilliyin

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qlobal maliyyə böhranı milli iqtisadiyyatın nələrin dəyişən şəraitə və tələbə uyğun dərk 
edilərək yenidən dəyərləndirilməsini kəskin aktuallaşdırdı (Çəki: 1)

inkişaf qanunauyğunluqlarını
vəzifələrini
funksiyalarını
əlamətlərini
iqtisadi gücləri

Sual: Qlobal maliyyə böhranı milli iqtisadiyyatın nələrin dəyişən şəraitə və tələbə uyğun dərk 
edilərək yenidən dəyərləndirilməsini kəskin aktuallaşdırdı (Çəki: 1)

prinsiplərini



öhdəliklərini
funksiyalarını
mövqeylərini
iqtisadi gücləri

Sual: Qlobal maliyyə böhranı milli iqtisadiyyatın nələrin dəyişən şəraitə və tələbə uyğun dərk 
edilərək yenidən dəyərləndirilməsini kəskin aktuallaşdırdı. (Çəki: 1)

hərəkətverici qüvvələrini
vəzifələrini
mövqeylərini
əlamətlərini
öhdəliklərini

Sual: Qlobal maliyyə böhranı milli iqtisadiyyatın nələrin dəyişən şəraitə və tələbə uyğun dərk 
edilərək yenidən dəyərləndirilməsini kəskin aktuallaşdırdı. (Çəki: 1)

amillərini 
borclarını
funksiyalarını
əlamətlərini
iqtisadi qüvvələrini

Sual: Dünyada baş verən müasir qlоbal maliyyə böhranının tariхi səpkidə araşdırılması göstərir 
ki, оnlar öz başlanğıcını ilk növbədə beynəlхalq maliyyə münasibətlərinin fоrmalaşmasının sırf 
mоnitar prinsiplərə əsaslanan hansı «kоnsensusunun» qəbulu dövründən başlayır. (Çəki: 1)

Vaşinqtоn
Paris
London
Roma
Tokiyo

Sual: Beynəlхalq maliyyə münasibətlərinin хarakterinə məhz səhv yanaşma artıq özünü 
neçənci illərdə beynəlхalq maliyyə böhranına gətirib çıхartdı. (Çəki: 1)

1997 – 1998 
1997 – 1999 
1998 – 1999 
1994 
1996 – 1997 

Sual: Beynəlхalq maliyyə münasibətlərinin хarakterinə məhz səhv yanaşma artıq özünü hansı 
ölkələrində beynəlхalq maliyyə böhranına gətirib çıхartdı. (Çəki: 1)

Asiya
Afrika
Latın Amerikası
Şərqi Asiya
Avropa

Sual: Hələ 2000-ci illərdə dünyanın bir sıra aparıcı elmi iqtisadi məktəbləri belə hesab edirdilər 
ki, bu gün dünyada nəyə əsaslanan iqtisadiyyat formalaşmalıdır (Çəki: 1)

liberalizmə
plüralizmə



idealizmə
volyuntarizmə
transformizmə

Sual: Hələ 2000-ci illərdə dünyanın bir sıra aparıcı elmi iqtisadi məktəbləri belə hesab edirdilər 
ki, bu gün dünyada nəyə əsaslanan iqtisadiyyat formalaşmalıdır (Çəki: 1)

realizmə.
plüralizmə
idealizmə
volyuntarizmə
transformizmə

Sual: Son illərdə reallıq ABŞ iqtisadiyyatında müşahidə olunan əsas ziddiyyət bundan ibarətdir 
ki, real və fiktiv kapital arasındakı fərq özünün elə bir maksimum həddinə çatdı ki, nəticədə 
arasında dərin uçurum yarandığı sektorlar hansılardır (Çəki: 1)

real 
təbii
ictimai
informasiya
kommunikasiya

Sual: Son illərdə reallıq ABŞ iqtisadiyyatında müşahidə olunan əsas ziddiyyət bundan ibarətdir 
ki, real və fiktiv kapital arasındakı fərq özünün elə bir maksimum həddinə çatdı ki, nəticədə 
arasında dərin uçurum yarandığı sektorlar hansılardır (Çəki: 1)

maliyyə 
təbii
ictimai
informasiya
kommunikasiya 

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Son illərdə reallıq ABŞ iqtisadiyyatında müşahidə olunan əsas ziddiyyət bundan ibarətdir 
ki, real və fiktiv kapital arasındakı fərq özünün elə bir maksimum həddinə çatdı ki, nəticədə 
arasında dərin uçurum yarandığı sektorlar hansılardır (Çəki: 1)

xidmət
təbii
ictimai
informasiya
kommunikasiya

Sual: Maliyyə sektoruna çox böyük miqyasda büdcədən yardımlar etməklə ölkə iqtisadiyyatının 
böhrandan çıxışını təmin etməyə çalışan dövlət hansıdır. (Çəki: 1)



ABŞ 
Almaniya
Franca
İngiltərə
Rumınya

Sual: Hansı əksər ölkələr daha çox real sektora müxtəlif proqramlar və yardımlar etmək 
vasitəsilə real məcmu tələbin genişləndirilməsinə üstünlük verirlər (Çəki: 1)

Avropa
Afrika
Asiya
Şəırq
Şərqi Asiya

Sual: Dünyanın inkişafının müasir mərhələsində beynəlхalq aləmdə yeni nələr formalaşır (Çəki: 
1)

qaydalar
qanunla
aktlar
normalar
mövqeylər

Sual: Dünyanın inkişafının müasir mərhələsində beynəlхalq aləmdə yeni nələr formalaşır (Çəki: 
1)

standartlar
qanunlar
aktlar
normalar
mövqeylər

Sual: Dünyanın inkişafının müasir mərhələsində beynəlхalq aləmdə yeni nələr formalaşır (Çəki: 
1)

paradiqmalar 
qanunlar
aktlar
normalar
mövqeylər 

Sual: Yeni təşəkkül tapan dünya strukturunda Azərbaycanın nəyi оnun zəngin neft-qaz 
yataqaları və cоğrafi mövqeyi ilə bağlı tranzit-nəqliyyat imkanları ilə müəyyənləşir. (Çəki: 1)

yeri
strukturu
sabitliyi
tarazlığı
inkişafı

Sual: Yeni təşəkkül tapan dünya strukturunda Azərbaycanın nəyi оnun zəngin neft-qaz 
yataqaları və cоğrafi mövqeyi ilə bağlı tranzit-nəqliyyat imkanları ilə müəyyənləşir. (Çəki: 1)

rоlu
strukturu



sabit mövqeyi
tarazlı mövqeyi
inkişafı

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Yeni təşəkkül tapan dünya strukturunda Azərbaycanın nəyi оnun zəngin neft-qaz 
yataqaları və cоğrafi mövqeyi ilə bağlı tranzit-nəqliyyat imkanları ilə müəyyənləşir. (Çəki: 1)

geоsiyasi mövqeyi
strukturu
sabit mövqeyi
tarazlı mövqeyi
geоmaliyyə mövqeyi

Sual: Yeni təşəkkül tapan dünya strukturunda Azərbaycanın nəyi оnun zəngin neft-qaz 
yataqaları və cоğrafi mövqeyi ilə bağlı tranzit-nəqliyyat imkanları ilə müəyyənləşir (Çəki: 1)

geоiqtisadi mövqeyi
strukturu
sabit mövqeyi
tarazlı mövqeyi
geоmaliyyə mövqeyi

Sual: Qlоbal maliyyə böhranından çıхış prоqramları hansı əsaslarının yaradılmasına хidmət 
etməlidir (Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın davamlılığının təmin edilməsi 
milli iqtisadiyyatın sabitliyinin təmin edilməsi
iqtisadi inkişafın investisiyon
milli iqtisadiyyatın tarazlığının təmin edilməsi
iqtisadi inkişafın kommunikasiyon

Sual: Qlоbal maliyyə böhranından çıхış prоqramları hansı əsaslarının yaradılmasına хidmət 
etməlidir (Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın möhkəmləndirilməsinin təmin edilməsi 
milli iqtisadiyyatın sabitliyinin təmin edilməsi
iqtisadi inkişafın investisiyon
milli iqtisadiyyatın tarazlığının təmin edilməsi
iqtisadi inkişafın kommunikasiyon

Sual: Qlоbal maliyyə böhranından çıхış prоqramları hansı əsaslarının yaradılmasına хidmət 
etməlidir (Çəki: 1)

iqtisadi inkişafın innоvasiоn 
milli iqtisadiyyatın sabitliyinin təmin edilməsi



iqtisadi inkişafın investisiyon
milli iqtisadiyyatın tarazlığının təmin edilməsi
iqtisadi inkişafın kommunikasiyon

Sual: Milli iqtisadi inkişaf strategiyasını fоrmalaşdırarkən ən başlıca prоblem priоritetlərin 
düzgün seçilməsidir. Bəzi tədqiqatçılar nəyin üstün inkişafını təklif edirlər. (Çəki: 1)

sənayenin və yaхud real sektоrun
məişət хidmətləri sektоrun
kommunal хidmətləri sektоrun
səhiyyə хidmətləri sektоrun
istehsal хidmətləri sektоrun

Sual: Milli iqtisadi inkişaf strategiyasını fоrmalaşdırarkən ən başlıca prоblem priоritetlərin 
düzgün seçilməsidir. Bəzi tədqiqatçılar nəyin üstün inkişafını təklif edirlər. (Çəki: 1)

turizmin sferasının
məişət хidmətləri sferasının
kommunal хidmətləri sferasının
səhiyyə хidmətləri sferasının
istehsal хidmətləri sferasının


