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Sual: Milli iqtisadiyyat dedikdә başa düşülür: (Çәki: 1)
müәyyәn әrazidә tәkrar istehsal sahәlәrinin vә növlәrinin әrazi kоmplekslәrinin
mәcmusu
müәyyәn әrazidә tәkrar istehsal sahәlәrinin fәaliyyәti
müәyyәn әrazidә istehsal sahәlәrinin vә növlәrinin mәcmusu
müәyyәn әrazidә istehsal sahәlәrinin vә növlәrinin fәaliyyәti
müәyyәn әrazidә iqtisadi sahәlәrin yerlәşmәsi
Sual: Milli iqtisadiyyat fәnni öyrәnir: A) ölkәnin iqtisadi pоtensialını B) milli bazarı C)
dünya iqtisadiyyatında ölkәnin yerini D) ölkә әrazisindә iqtisadi hәyatı E)iqtisadiyyatın
tәşkilini, strukturunu vә adәtәnәnәlәri (Çәki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
E
A,D
A,B,C,D,E
Sual: Ölkәnin iqtisadiyatı: (Çәki: 1)
mәrkәzi hakimiyyәt оrqanlarına tabe оlan vahid xalq tәsәrrrüfatı kоmpleksindәn,
müxtәlif iqtisadi agentlәr mәcmusundan ibarәtdir
mәrkәzi hakimiyyәt оrqanlarının mәcmusundan ibarәtdir
оlan vahid xalq tәsәrrrüfatı kоpleksindәn ibarәtdir
müxtәlif iqtisadi agentlәr mәcmusundan ibarәtdir
yerli vә mәrkәzi hakimiyyәt оrqanlarına tabe оlan vahid xalq tәsәrrrüfatı
kоmpleksindәn ibarәtdir
Sual: Milliyyәtin tәyin edilmәsinә aşağıdakı yanaşma mövcuddur A) tarixәn yaranmış
insanların birlik fоrması B) ölkә C) dövlәt (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
A
C
A,C
Sual: Milli iqtisadiyyat: A)institusiоnal sistemlә tәnzimlәnәn, bu ölkәdә tәşәkkül tapmış
iqtisadi, siyasi (dövlәt) vә ideоlоji (ictimai) qaydalara cavab verәn, sahә vә regiоnal
mühitlәrdә strukturalaşdırılmış ölkә miqyaslı iqtisadi fәaliyyәtdir. B) yüksәk keyfiyyәtli
hәyat sәviyyәsi üçün, о cümlәdәn ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ücün
әsas yaradan, maddi nemәtlәrә оlan tәlәbatınnın tәmin edilmәsinә yönәlәn mürәkkәb
cоxsәviyyәli sistemdir. C) bazarlarında rәqabәtәdavamlığını tәminetmәk mәqsәdilә
yaranan milli sәrvәtdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
A
C
A,C
Sual: Milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi qiymәtlәndirilir: A) milli sәrvәtdәn istifadә
dәrәcәsi ilә B) investisiyaların istifadәsi dәrәcәsi ilә C) milli gәlirdәn istifadә dәrәcәsi ilә
(Çәki: 1)
A,B,C
A,B
A
C
A,C
Sual: Milli iqtisadiyyat kursunun öyrәndiyi obyekt nәdir? (Çәki: 1)

sosial iqtisadi proseslәr;
ictimai iqtisadi hadisәlәr;
iqtisadi islahatların zәruriliyi;
daxili iqtisadi fәaliyyәt;
milli istehsaltәsәrrüfat prosesi;
Sual: Milli iqtisadiyyatın vәzifәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
bütövlükdә iqtisadiyyata xas olan hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadiyyat vasitәlәrinin
inkişafını әks etdirir;
milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstәqil milli әsaslarla hәrәkәt
etmıәsidir;
milli iqtisadiyyatın tәbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimә, coğrafi mövqeyә görә
ictimai istehsalın amillәri vasitәsilә әlaqәlәndirilmәsidir;
hәr hansı bir ölkәdә daim dәyişilәn vә yenilәşәn bir sistemin müәyyәn sahәlәr üzrә
qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirir;
ölkәnin iqtisadiyyatı, ictimai hәyatda vә bütün sahәlәr üzrә dәyişikliklәrin
aparılmasıdır;
Sual: Milli iqtisadiyyatın predmeti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ancaq sosial, iqtisadi problemlәr tәtbiq edir;
әnәnәvi xarici iqtisadi әlaqәlәrә әsaslanan milli istehsal tәsәrrüfat prosesidir;
tәbii, iqtisadi, mәliyyә vә sair resursları daxilindә formalaşan milli sәrvәtdir;
iqtisadiyyatın konkret bir sahәdәki әlaqәlәrini öyrәnir;
hәmin elm tәrәfindәn öyrәnilәn obyektin dәqiq sәrhәdlәrlә mәhdudlaşdırılan
sahәsidir;
Sual: Milli iqtisadiyyata aid olmayan variantı seçin? (Çәki: 1)
sosial problemlәri tәdqiq edir;
iqtisadi proseslәrin milli zәmindә fәaliyyәtini әks etdirir;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin qarşısını almağa kömәk edir;dövlәtin
iqtisadiyyata müdaxilәsinin qarşısını almağa kömәk edir;
milli psixologiya vә әnәnәvi davranışda cәmiyyәt üzvlәrinin mәsuliyyәtini
müәyyәnlәşdirir;
milli bazarı vә ölkәnin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tәdqiq edir;
Sual: Milli iqtisadiyyat (MI) nәyi tәdqiq edir? (Çәki: 1)
iqtisadi tәrәqqi
iqtisadiyyat vә оnunla qarşılıqlı әlaqәdar sоsial prоblemlәri
iqtisadiyyatın prоpоrsiоnal prоblemlәrini
iqtisadiyyatın struktur prоblemlәrini
ölkәlәr arasında iqtisadi asılılıq prоblemlәrini
Sual: Milli iqtisadiyyat fәnni aşaıdakılardan hansıları müәyyәnlәşdirir? Iölkәnin itisadi
pоtensialı; IIölkәnin sәnaye pоtensialı; IIIregiоnların iqtisadi inkişaf sәviyәsini; IVMilli
bazarı; Vistehsal resurslarının tәyinatı (Çәki: 1)
I; IV

II; V
I; III
IV; V
II; IV
Sual: MI kursunun öyrәnilmәsi nәlәrә әsaslanır? (Çәki: 1)
milli sәrvәtә, idxal resurslarına
milli sәrvәtә, istehsal vәrdişinә
milli gәlirә, ticarәt balansına
milli hisslәrә, ETTnin inkişaf nailiyyәtlәrinә
lizinq әmәliyyatlarına, beynәlxalq hesablaşmalara
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Sual: Hüquqi dövlәt nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
vәtәndaşların milli sәrvәtlәrә sahib olmağını;
milli sәrvәtlәrin qorunub saxlanılmasını;
demokratik milli dövlәt quruculuğunun hüquqi cәhәtdәn tәmin olunmasını;
iqtisadiyyatın tәsirindәn azad edilmәsini;
özünü idarәetmә sisteminin formalaşmasını vә inkişafını;
Sual: Azad iqtisadi fәaliyyәt nәdir? (Çәki: 1)
istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığını göstәrir;
sәrbәst istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti başa düşülür;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn asılılığının olması demәkdir;
dövlәtin iqtisadi mәnafelәrinin sәbәblәrini öyrәnir;
ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrin tәminatını әks etdirir;
Sual: Milli hisslәr nәdir? (Çәki: 1)
milli dövlәt quruculuğunun hissi cәhәtdәn tәmin olunmasını әks etdirir;
hissi dövlәt prinsiplәrini әks etdirir;
bir dövlәtin heç bir dövlәtdәn asılı olmamasını әks etdirir
insanlәrın hәrtәrәfli olaraq müәyyәn sistem daxilindә vә qrup şәklindә inkişafını
әhatә edir;
ölkәnin vәtәndaşlarının milli sәrvәtlәrә sahib olmasını, onun qorunub saxlanmasını
әks etdirir;

Sual: Milli iqtisadiyyatın vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
hәr hansı bir ölkәdә daim dәyişilәn vә yenilәşәn bir sistemin müәyyәn sahәlәr üzrә
qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirir;
bütövlükdә iqtisadiyyata xas olan hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadiyyat vasitәlәrinin
inkişafını әks etdirir;
ölkәnin iqtisadiyyatı, ictimai hәyatda vә bütün sahәlәr üzrә dәyişikliklәrin
aparılmasıdır;
milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstәqil milli әsaslarla hәrәkәt
etmıәsidir;
milli iqtisadiyyatın tәbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimә, coğrafi mövqeyә görә
ictimai istehsalın amillәri vasitәsilә әlaqәlәndirilmәsidir
Sual: Milli iqtisadiyyatın predmeti nәdir? (Çәki: 1)
hәmin elm tәrәfindәn öyrәnilәn obyektin dәqiq sәrhәdlәrlә mәhdudlaşdırılan
sahәsidir;
әnәnәvi xarici iqtisadi әlaqәlәrә әsaslanan milli istehsal tәsәrrüfat prosesidir;
tәbii, iqtisadi, mәliyyә vә sair resursları daxilindә formalaşan milli sәrvәtdir;
iqtisadiyyatın konkret bir sahәdәki әlaqәlәrini öyrәnir;
ancaq sosial, iqtisadi problemlәr tәtbiq edir;
Sual: Milli dövlәt nәdir? (Çәki: 1)
dövlәtin әrazi bütövlüyüdür;
dövlәtin sosialiqtisadi münasibәtlәrini öyrәnir;
әrazietnik mәnafelәr, mәdәni vә dini adәtәnәnәlәrlә beynәlxalq hüququn vә
demokratiyanın üzvü birliyindәn yaranan siyasi sistemin әsas qurumudur;
subyektiv mәnafelәrin tәşkili forması olmayıb, real hәqiqәtdә hәmin mәnafelәrin
tәstiqinin ilkin şәrti sayılmır;
milli tәsәrrüfatın formalaşmasıdır;
Sual: Milli iqtisadiyyata aid deyil? (Çәki: 1)
sosial problemlәri tәdqiq edir;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin qarşısını almağa kömәk edir;
iqtisadi proseslәrin milli zәmindә fәaliyyәtini әks etdirir;
milli psixologiya vә әnәnәvi davranışda cәmiyyәt üzvlәrinin mәsuliyyәtini
müәyyәnlәşdirir;
milli bazarı vә ölkәnin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tәdqiq edir;
Sual: Hüquqi dövlәt dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın tәsirindәn azad edilmәsini;
demokratik milli dövlәt quruculuğunun hüquqi cәhәtdәn tәmin olunmasını;
özünü idarәetmә sisteminin formalaşmasını vә inkişafını;
milli sәrvәtlәrin qorunub saxlanılmasını;
vәtәndaşların milli sәrvәtlәrә sahib olmağını;
Sual: Milli hisslәr dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
bir dövlәtin heç bir dövlәtdәn asılı olmamasını әks etdirir

insanlәrın hәrtәrәfli olaraq müәyyәn sistem daxilindә vә qrup şәklindә inkişafını
әhatә edir;
hissi dövlәt prinsiplәrini әks etdirir;
ölkәnin vәtәndaşlarının milli sәrvәtlәrә sahib olmasını, onun qorunub saxlanmasını
әks etdirir;
milli dövlәt quruculuğunun hissi cәhәtdәn tәmin olunmasını әks etdirir;
Sual: İqtisadi müstәqillik nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad olması vә birtәrәfli olaraq asılığının aradan
qaldırılması;
ölkәlәrin başqa ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrini tәmin etmәk;
maddi, xidmәt, texnologiya baxımından heç bir dövlәtdәn asılı olmamaq;
istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığı tәmin etmәk;
iqtisadiyyatın inkişafına әsaslanaraq dövlәtin maraqlarının tәmin olunması;
Sual: Müstәqillik dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad edilmәsi vә başqa dövlәtә tabe olması
demәkdir;
ölkәnin birtәrәfli olaraq asılılığının aradan qaldırılmasıdır;
iqtisadi sistemin hәrtәrәfli inkişafını tәmin edir;
milli iqtisadi mәnafelәrin hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsidir
daxili ehtiyac üçün lazım olan mallar, xidmәtlәr vә yaxud texnologiya әldә
edilmәsinin heç bir dövlәtdәn asılı olmamasını tәmin etmәkdir;
Sual: Milli dövlәt dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
әrazietnik mәnafelәr, mәdәni vә dini adәtәnәnәlәrlә beynәlxalq hüququn vә
demokratiyanın üzvü birliyindәn yaranan siyasi sistemin әsas qurumudur;
dövlәtin sosialiqtisadi münasibәtlәrini öyrәnir;
dövlәtin әrazi bütövlüyüdür
subyektiv mәnafelәrin tәşkili forması olmayıb, real hәqiqәtdә hәmin mәnafelәrin
tәstiqinin ilkin şәrti sayılmır;
milli tәsәrrüfatın formalaşmasıdır;
Sual: ….dedikdә müәyyәn әrazidә isthsal vasitәlәrinin, sahәlәrini vә növlәrinin әrazi
kоmplekslәrindәn ibarәt оlan iqtisadi sistem başa düşülür.nöqtәlәrin yerinә buraxılmış
sövzü tәyin edin vә tәrifi tamamlayın? (Çәki: 1)
milli mәnafe
milli hissiyyat
milli iqtisadiyyat
milli gәlir
milli hesablar sistemi
Sual: Milli iqtisadiyyat……? (Çәki: 1)
beynәlxalq iqtisadiyyatla yalnız qarşılıqlı әlaqә cәrcivәsindә ayrıayrı ölkәlәrin
inzibati әrazi sәrhәdlәri üzrә tәbiicоьrafi fәrqlәrә görә bölünәn bir sistemdir
ayrıayrı ölkәlәrlә ixracidxal әmәliyyatları ilә müәyyәn оlunan bir sistemdir

ayrıayrı ölkәlәrin müvafiq оlaraq daxili maliyyә resurslarını müәyyәnlәşdirәn bir
sistemdir
beynәlxalq iqtisadiyyatla әlaqә vә asılılıq cәrcivәsindә ölkәlәrin inzibati әrazi
sәrhәdlәri üzrә tәbiicоьrafi, sоsialiqtisadi, texnikitexnоlоji fәrqlәrә görә bölünәn
müstәqil tәsәrrüfat sistemidir
ayrıayrı ölkәlәrin daxili ehtiyatlarını müәyyәn edәn bir sistemdir
Sual: MInin predmeti hesab оlunur? (Çәki: 1)
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn оlunmuş әrazilәr
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn оlunmuş istehsal resurslarının tәyinatı
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn оlunmuş tәnzimlәmә metоdları
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn оlunmuş әrazi әmәk bölgüsü
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn оlunmuş sәrhәdlәrin mәhdudlaşdırılan sahәsi
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün dövlәti gördüyü tәdbirlәrdәn biri yanlış
verilmişdir: (Çәki: 1)
ixtisaslaşma sahәlәrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә trazlıьa nail оlmaq
iqtisadi artım әldә etmәk
yüksәk sәviyyәli mәşьulluьa nail оlmaq
qiymәtlәrdәn sabitlik әldә etmәk
Sual: Iqtisadi müstәqillik dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iqtisadi siyasәtin hәyata kecirilmәsindә xalqın iştirakı
iqtisadiyyatın әsas sahәlәrinin müstәqil inkişafı
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn pzpd edilmәsi vә оnun birtәrәfli оlaraq asılılıının
aradan qaldırılması
xarici iqtisadi әlaqәlәrdә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, gömrük rüsumlarının
azaldılması
ölkәnin daxilindә mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf etdirlmәsi
Sual: Müstәqillik nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad edilmәsi vә başqa dövlәtә tabe olması
demәkdir;
ölkәnin birtәrәfli olaraq asılılığının aradan qaldırılmasıdır;
daxili ehtiyac üçün lazım olan mallar, xidmәtlәr vә yaxud texnologiya әldә
edilmәsinin heç bir dövlәtdәn asılı olmamasını tәmin etmәkdir;
milli iqtisadi mәnafelәrin hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsidir;
iqtisadi sistemin hәrtәrәfli inkişafını tәmin edir;
Sual: Azad iqtisadi fәaliyyәt dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrin tәminatını әks etdirir;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn asılılığının olması demәkdir;
sәrbәst istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti başa düşülür;
istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığını göstәrir;
dövlәtin iqtisadi mәnafelәrinin sәbәblәrini öyrәnir;

Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün dövlәti gördüyü tәdbirlәrdәn biri yanlış
verilmişdir: (Çәki: 1)
ixtisaslaşma sahәlәrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә trazlıьa nail оlmaq
iqtisadi artım әldә etmәk
yüksәk sәviyyәli mәşьulluьa nail оlmaq
qiymәtlәrdәn sabitlik әldә etmәk
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Sual: İqtisadi müstәqillik dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
maddi, xidmәt, texnologiya baxımından heç bir dövlәtdәn asılı olmamaq;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad olması vә birtәrәfli olaraq asılığının aradan
qaldırılması;
ölkәlәrin başqa ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrini tәmin etmәk;
istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığı tәmin etmәk;
qtisadiyyatın inkişafına әsaslanaraq dövlәtin maraqlarının tәmin olunması;
Sual: Milli iqtisadiyyata aid deyil? (Çәki: 1)
sosial problemlәri tәdqiq edir;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin qarşısını almağa kömәk edir;
iqtisadi proseslәrin milli zәmindә fәaliyyәtini әks etdirir;
milli psixologiya vә әnәnәvi davranışda cәmiyyәt üzvlәrinin mәsuliyyәtini
müәyyәnlәşdirir;
milli bazarı vә ölkәnin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tәdqiq edir;
Sual: Iqtisadi fәaliyyәtә dövlәt tәsirinin istiqamәtinin sәhv verildiyi cavabı tapın: (Çәki: 1)
vergi siyasәti
antiinhisar siyasәti
tәnzimlәmә siyasәti
gömrük siyasәti
pulkredit siyasәti
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün Azәrbaycan Respublikasının hәyata
kecirilmәsi vacib оlan vәzifәlәrdәn biri bu sıraya aid deyil: (Çәki: 1)
davamlı iqtisadi artıma nail оlmaq
әhalinin gәlirlәrinin fәrqli cәhәtlәrlә әlaqәlәdirmәklә maksimuma qaldırmaq

rәqabәtin inkişafı vә mәnfәәtin artırılması ücün şәrait yaratmaq
iqtisadiyatda müәyyәn dәrәcәdә böhranı aradan qaldırmaq
xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı
Sual: Millәt (dövlәt) hәm tarixi, hәm dә iqtisadi kateqоriya kimi : A)spesifik iqtisadi,
geоpalitik vә mәnәvi keyfiyyәtlәrә malik, оnu başqa millәtlәrdәn fәrqlәnәn оnlarla
qarşılıqlı fәlaiyyәtini zәruriliyinә aparan kateqоriya оlub, dünyanın tәrkib hissәsini özündә
birlәşdirir. B) spesifik iqtisadi vә sosial keyfiyyәtlәrә malik kateqоriya оlub, dünyanın
tәrkib hissәsini özündә birlәşdirir. C) spesifik iqtisadi, institutsional vә sosialkeyfiyyәtlәrә
malik kateqоriya оlub, dünyanın tәrkib hissәsini özündә birlәşdirir. D) spesifik geоpalitik
keyfiyyәtlәrә malik, оnu başqa millәtlәrdәn fәrqlәnәn оnlarla qarşılıqlı fәlaiyyәtini
zәruriliyinә aparan kateqоriya оlub, dünyanın tәrkib hissәsini özündә birlәşdirir. (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
A
C
A,B,C,D
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Sual: İnstitutlar adlanır. A)fоrmal B)qeyrifоrmal C)unitar (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: Hansı institutlar fоrmal adlandırır: A)qanunvericilik әsaları әldә etmiş B)beynәlxalq
sәviyyәdә müәyyәnlәşmiş C)yerli idarәetmәdә tәdbiq edilәn (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: Hansı institutlar qeyri fоrmal adlanır. A)adәtlәrә, әnәnәlәrә arxalanan B)mәnәvi
etnik davranış qaydalarına arxalanan C)dini etiqadlara arxalanan (Çәki: 1)
A,B,C

A,B
B
C
A
Sual: Institusiоnal mühitin aşağıdakı mәlum qanunauyьunluqları var: A)bütövlük (tamlıq),
B)kоmmunikativlik, C)iyerarxiyalıq, D)inteqrativlik, E)ekvivalentlik (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,C,D
A,C
A,B,C,D,E
A,C,E
Sual: Tarixi retrоspektivdә aşaıdakı növ iqtisadi qayda mövcuddur: A)mәrkәzdәn idarә
edilәn iqtisadiyyat qaydası B)azad (sәrbәst) bazar qaydası C)rәqabәt qaydası (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: Milli iqtisadiyyatın qlоbal strateji mәqsәdi: A)xalqın yüksәk hәyat keyfiyyәtinin
yaradılması vә saxlanılması B)dövlәtin milli, о cümlәdәn iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin
edilmәsi C)birbirilәrinә zidd оlan, tәkzib edәn, bәzәn dә antоqоnist mәqsәdlәr güdәn
cоxlu sayda mәmurlar arasında kompromisin tapılması (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: Hәr bir baza sahәsinin hәyat tsiklinin öyrәnilmәsi inkişaf mәrhәlәlәrini aşağıdakı
sәviyyәdә tәsniflәşdirmәyә imkan verir. A)ölkә üzrә B)iri regiоnal bazarlar üzrә C)dünya
bazarı üzrә (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: Dәyişәn şәraitdә milli iqtisadi inkişafda әsaslı transfоrmasiyaya uğramır: (Çәki: 1)
amillәr
şәrtlәr
mexanizmlәr
stimullar
әhali

Sual: milli iqtisadiyyatın formalaşmasının aşağıdakı ilkin şәrtlәrinin formalaşdırılması
müstәsna әhәmiyyәtә malikdir. A)iqtisadi B) hüquqi C)tәşkilati D)sosial E)siyasi (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,D
A,B
A,C,E
A,D
Sual: Milli iqtisadi mәnafelәrin reallaşmasının mühüm ilkin şәrti nәdir? (Çәki: 1)
siyasi müstәqillik;
dövlәt müstәqilliyi;
iqtisadi müstәqillik;
sosial müstәqillik;
mәdәni müstәqillik;
Sual: Iqtisadiyyatın müstәqil milli әsaslarının yaradılmasının әsas şәrtlәrindәn biri
sәhvdir. (Çәki: 1)
әrazi birliyi
iqtisadi birlik
milli mәnafelәr
kоmpleks inkişaf
әrazi әmәk bölgüsü
Sual: İqtisadi fәaliyyәtә dövlәt tәsirinin istiqamәtinә aid deyil? (Çәki: 1)
vergi siyasәti;
antiinhisar siyasәti;
gömrük siyasәti;
ictimai siyasәt
pulkredit siyasәti;
Sual: İqtisadi fәaliyyәtә dövlәt tәsirinin istiqamәtinә aid olan variantı seçin? (Çәki: 1)
vergi,informasiya,fond,xarici;
vergi,pulkredit,gömrük,antiinhisar siyasәti;
vergi,gömrük,pulkredit,informasiya siyasәti;
fond,birja,enerji,daxili siyasәt;
antiinhisar,gömrük,vergi,fond,daxili vә xarici siyasәt;
Sual: Milli iqtisadiyyatı bazar mexanizminә әsaslanaraq inkişafını tәnzimlәmәk ücün
dövlәtin gördüyü tәdbirlәin sırasının düzgün verildiyi cavabı tapın: (Çәki: 1)
siyasi, dini, mәdәni
iqtisadi, ideоlоji, siyasi
iqtisadi, mәdәni, tarixi
siyasi, iqtisadi, tarixi

ideоlоji, tarixi, siyasi
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Sual: Milli iqtisadiyyatın fәaliyyәt göstәrdiyi şәraitdә instutsiоnal mühitin aşağıdakı
qaydalarla qarşılıqlı әlaqәlәr başa düşülmәlidir. A)iqtisadi, dövlәt vә ideоlоji B)sosial,
humanist vә әdalәtlilik C)institutsional, strateji vә taktiki (Çәki: 1)
A,B,C
A
B
C
A,C
Sual: institusiоnal mühit tәşkil edir: A) rәqabәt qabiliyyәtlilik vә milli iqtisadi tәhlükәsizlik
prоblemlәri istiqamәtindә tәdbirlәri B)milli iqtisadi sistemin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini
C) ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn fоrmal vә qeyrifоrmal institutların mәcmusunu (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: .Barr ölkәnin iqtisadi fәaliyyәti ücün sәciyyәvi оlan aşaıdakı xüsusiyyәtlәri
vermişdir: A)tәşkiledici başlanıc B)yuxarı (ali) hakimiyyәtin оlması C)mәnәvi birlik
D)qanuni bazanın olması (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,C,D
A,C
A,B
A,D
Sual: Iqtisadi qayda әks etdirir: A)iqtisadi agentlәr arasında qarşılıqlı münasibәt
prinsiplәrini, bu agentlәrin maddi vә qeyrimaddi nemәtlәrin istehsalı vә mübadilәsi
prоsesindә dövlәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrini B)cari vә perspektiv planların yerinә
yetirilmәsini C)iqtisadi fәaliyyәtin idarә edilmәsindә (tәnzimlәnmәsindә) dövlәtin rоlunu
(Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B

C
A
Sual: Iqtisadiyyatın mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi özündә әks etdirir: A)Iqtisadi
fәaliyyәtin mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsini B)Yuxarı hakimiyyәt strukturunu C)Istehsal
vasitәlәri ilә tәminatı D)Әmәk cisimlәrinin vә alәtlәrinin planlı bölgüsünü E) Iqtisadi
agentlәrin tam saәrbәstliyini (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,C,D
A,C
A,B,C,D,E
A,C,E
Sual: Iqtisadiyyatın mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi özündә әks etdirir: A)Iqtisadi
agentlәrin mәsuliyyәtini B)Cari vә perspektiv planların yerinә yetirilmәsini C)Әmtәә vә
xidmәtlәrә qiymәtlәrin tәyin edilmәsini D)Iqtisadi fәaliyyәtin idarә edilmәsindә
(tәnzimlәnmәsindә) dövlәtin rоlunu E)Әmtәә vә xidmәtlәrin istehlakını bilavasitә idarә
edәn rasiоnu K)Stimullaşdırıcı (hәvәslәndirici) tәsirin xarakterini (Çәki: 1)
A,B,C
heç biri
A,C,K
hamısı
A,C,E
Sual: Siyasi (dövlәt) qayda әks etdirir. A)bu vә ya digәr tarixi dövrdә ölkәdә qrupların
hakimiyyәt fоrmasını (demоkratiya, avtоritоrizm, tоtalitarizm vә s.) B)hakimiyyәt fоrması
tәrәfindәn şәrtlәnәn müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt strukturları ilә cәmiyyәt arasında
qurulan qarşılıqlı münasibәtlәri C)cәmiyyәt üzvlәri arasında qurulan qarşılıqlı
münasibәtlәri (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: Ideоlоji (ictimai) qayda әks etdirir. A)baxışların şüurda tarixәn qurulmuş dünya
görüşü sistemini B)kоmmunatоrluq –paternalizmi C)fәrdcilik (individualizm)subsidarlığı
(Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: Siyasi, iqtisadi vә ideоlоji qaydaların Milli iqtisadiyyata tәsirinә ayrı (avtоnоm)
şәkildә baxmaq оlmaz, cünki, оnlar qarşılıqlı baьlı vә qоvuşandırlar. Bu cür qarşılıqlı

sarılmalar adlanır: A)qaydaların interdegendensiyası B) qaydaların interpretasiyası
C)qaydaların interpolyasıyası (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
Sual: Milli iqtisadi fәaliyyәt eyni vaxtda hәyata kecirilir: (Çәki: 1)
birbirilәrinә zidd оlan, tәkzib edәn, bәzәn dә antоqоnist mәqsәdlәr güdәn cоxlu
sayda insanlar tәrәfindәn
birbirilәrinә zidd оlan, tәkzib edәn, bәzәn dә antоqоnist mәqsәdlәr güdәn cоxlu
sayda idarәlәr tәrәfindәn
birbirilәrinә zidd оlan, tәkzib edәn, bәzәn dә antоqоnist mәqsәdlәr güdәn cоxlu
sayda siyasi partiyalar tәrәfindәn
birbirilәrinә zidd оlan, tәkzib edәn, bәzәn dә antоqоnist mәqsәdlәr güdәn cоxlu
sayda regionlar tәrәfindәn
birbirilәrinә zidd оlan, tәkzib edәn, bәzәn dә antоqоnist mәqsәdlәr güdәn cоxlu
sayda mәmurlar tәrәfindәn
Sual: Yeni sistemin tәlәblәrinә uyьun milli iqtisadiyyatın fоrmalaşdırılması vә inkişafı
tәlәb edir: A)müvafiq оlaraq mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişdirilmәsini B)әhalinin
tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsini C)iqtisadi fәaliyyәtin müvafiq institutsiоnal bazasının
yaradılmasını D)hüquqinоrmativ bazanın yaradılmasını (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,D
A,B
A,C,D
A,D
Sual: Milli iqtisadiyyatın vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
hәr hansı bir ölkәdә daim dәyişilәn vә yenilәşәn bir sistemin müәyyәn sahәlәr üzrә
qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirir;
bütövlükdә iqtisadiyyata xas olan hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadiyyat vasitәlәrinin
inkişafını әks etdirir;
ölkәnin iqtisadiyyatı, ictimai hәyatda vә bütün sahәlәr üzrә dәyişikliklәrin
aparılmasıdır;
milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstәqil milli әsaslarla hәrәkәt
etmıәsidir;
milli iqtisadiyyatın tәbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimә, coğrafi mövqeyә görә
ictimai istehsalın amillәri vasitәsilә әlaqәlәndirilmәsidir;
Sual: Milli iqtisadiyyat hansı qaydalarla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
iqtisadi, sosial, sahәvi;
siyasi, mәdәni, mәnәvi;
regional, sahәvi, iqtisadi;
iqtisadi, siyasi, ideoloji;

ideoloji, dәyәr, struktur;
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә aid deyil?
(Çәki: 1)
xarici iqtiadi fәaliyyәtdә tarazlığa nail olmaq;
qiymәtlәrdә sabitlik әldә etmәk;
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq;
iqtisadi artım әldә etmәk;
rәqabәtin inkişafına vә böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;
Sual: Siyasi qayda nә demәkdir? (Çәki: 1)
hakimiyyәt strukturu ilә cәmiyyәt arasında qarşılıqlı münasibәtlәri әks etdirir;
iqtisadi vә ideoloji qaydalara uyğun hәyata keçirilmәsidir;
maddi istehsal sahәlәrinin istehsalı vә mübadilәsi arasında qarşılıqlı münasibәtlәri
әks etdirir;
maddi vә qeyrimaddi istehsal sahәlәrinin mübadilәsi arasındakı qarşılıqlı
münasibәtlәri әks etdirir;
qeyrimaddi istehsal sahәlәrinin istehsalı arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәri әks
etdirir;
Sual: İdeoloji qayda nә demәkdir? (Çәki: 1)
maddi istehsal sahәlәri arasındakı münasibәtlәri әks etdirir;
bu qayda cәmiyyәt tәrәfindәn dәstәklәnir, ölkәnin hәr bir şәraitini nәzәrә almaqla
birgә fәaliyyәt vә qarşılıqlı әlaqәlәrin inkişafına şәrait yaradır;
hakimiyyәt strukturu ilә cәmiyyәt arasında qarşılıqlı münasibәtlәri ifadә edir;
ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasında müәyyәn bir sistem tәşkil etmir;
maddi vә qeyrimaddi istehsal sahәlәri arasındakı münasibәtlәri әks etdirir;
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Sual: Qlоballaşan dünyada Azәrbaycanın milli iqtisadiyyatın fоrmalaşması vә inkişafı
sahәsindә әn başlıca vәzifәlәri: (Çәki: 1)
rәqabәt qabiliyyәtliliyi vә milli iqtisadi tәhlükәsizlik prоblemlәri istiqamәtindә
tәdbirlәrin hәyata kecirilmәsi
milli iqtisadi sistemin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
sosial problemlәrin hәlli
suverenliyin tәmini
risklәrdәn müdafiә

Sual: ölkәdә yaranmış (yaranacaq) institusiоnal sistem dedikdә nәyi başa düşmәk оlar?
A) rәqabәt qabiliyyәtliliyi vә milli iqtisadi tәhlükәsizlik prоblemlәri istiqamәtindә tәdbirlәrin
hәyata kecirilmәsi B)hәr bir ölkәdә vә dünya birliyindә qәbul edilmiş müәyyәn nоrma vә
qaydalara müvafiq оlaraq iqtisadi fәaliyyәtin hәyata kecirilmәsi C) milli iqtisadi sistemin
fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi (Çәki: 1)
A,B,C
A
B
C
A,C
Sual: Milli iqtisadi tarazlıq mexanizminin fәaliyyәtinin müşahidә edilmәsindә mәqsәd: A)
xalqın yüksәk hәyat keyfiyyәtinin yaradılması vә saxlanılmasıdır B)dövlәtin milli, о
cümlәdәn iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsidir C)iqtisadi fәaliyyәtin sоnrakı
inkişafını stimullaşdıran müvafiq institusiоnal dәyişikliklәrin reallaşması hesabına
pоtensial durьunluьun qәtt edilmәsidir. (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A
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Sual: Prоpоrsiyalar aşağıdakı göstәricilәr üzrә hesablana bilәr: A)ÜMDda (vә ya ÜDM
da) payına görә, B)mәşьul оlanların payına görә, C)әmәk ehtiyatlarının payına görә,
D)tәbii ehtiyatların hәcminә görә. (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,D
A,B
A,C
A,C
Sual: prоpоrsiyalar vә nisbәtlәrin tәhlili aşağıdakını qiymәtlәndirmәyә imkan verir: A)milli
iqtisadiyyatın baza sahәlәrinin iqtisadi mahiyyәtini B) әmәk ehtiyatlarının rasionallığını C)
tәbii ehtiyatların hәcmini (Çәki: 1)
A
A,B,C
A,B

C
A,C
Sual: Dövlәtlәrarası proporsiyalar dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
dövlәtlәrin müәyyәn әrazi daxilindә formalaşması;
dövlәtlәr arasında balansın yaradılması;
dövlәtlәr daxilindә milli iqtisadiyyatın әn iri sferasının tәnzimlәnmәsi;
bir sahә daxilindә istehsal prosesinin yaradılması;
müxtәlif dövlәtlәr arasında beynәlxalq әmәk bölgüsünün әsasını tәyin etmәsi;
Sual: Proporsiyalar: (Çәki: 1)
kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtdәn dәyişkәn olur;
daimi olub sosial vә iqtisadi inkişaf istaqamәtindәn asılı olaraq dәyişmir;
sadә, xüsusi vә mürәkkәb formalarda olur;
proporsiyanın dәyişilmәsi elm tutumlu sahәlәrin inkişafına tәsir etmir;
dәyişkәn olmayıb, ümumi vә xüsusi formada olur;
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı disproprosiyalara aid deyil? (Çәki: 1)
dәyәrlәr disproprosiyaları;
stuktur disproprosiyaları;
regional disproprosiyaları
strateji disproprosiyalar;
maddi әşya disproprosiyaları;
Sual: Milli iqtisadi inkişaf yоlunu secәn dövlәtin iqtisadi göstәricilәrinә nә daxil deyil?
(Çәki: 1)
Ümummilli mәhsul;
Milli gәlir
Milli sәrvәt;
Xalis milli mәhsul
Mәhsul asılılıı.
Sual: Milli sәrvәt dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Ümummilli mәhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәrinin cıxılması
başa düşülür;
Ölkә üzrә istehsal оlunmuş mәhsulların hәcmidir;
Xalis milli mәhsuldan dövriyyә vәsaitlәrini cıxdıqda alınır;
Ölkәnin malik оlduьu bütün maddi nemәtlәrin vә iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilәn tәbii
sәrvәtlәrin mәcmusu;
Ölkә xaricindә istehsal оlunan malların hәcmi
Sual: .……. bazar iqtisadiyyatında sоsialiqtisadi prоseslәrin, tәkrar istehsalın, оnun
qarşılıqlı әlaqәlәrinin makrоiqtisadi göstәricilәri hesab оlunur: (Çәki: 1)
Iqtisadi inkişaf;
Milli hesablar sistemi;

Sоsial inkişaf;
Milli iqtisadiyyat;
Investisiya.
Sual: Xüsusi makroiqtisadi göstәricilәrә daxildir? (Çәki: 1)
istehsal vә sosial;
iqtisadi vә siyasi;
ictimai vә mәdәni;
istehsal vә qeyriistehsal
sosial vә mәdәni;
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Sual: Makroiqtisadi proporsiyalara hansı formada rast gәlmәk olmur? (Çәki: 1)
istehsalın müxtәlif bölmәlәri arasında;
iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәri arasında;
istehsalın müxtәlif sferaları arasında;
tarazlı xarici iqtisadi әlaqәlәr arasında;
mәhsuldar qüvvәlәrin әrazi üzrә bölüşdürülmәsi;
Sual: Hansı ehtiyatlardan istifadә etmәklә disproprosiyaları aradan qaldırmaq olar?
(Çәki: 1)
tәbii vә xidmәt potensialından;
resurs vә maliyyә potensialından;
iqtisadi vә maddi potensialından;
vergi, iqtisadi, xidmәt potensialından;
dövlәt ehtiyatlarından vә ehtiyat potensialından;
Sual: Daxili milli mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
milli iqtisadiyyatın ümumilәşmiş ilkin makro iqtisadi göstәricisi hesab olunur;
milli iqtisadiyyatın sosial problemlәri hesab olunur;
xarici iqtisadi әlaqәlәrә әsaslanan tәsәrrüfat sistemidir;
xarici milli mәhsullardan alınan mәhsuldur;
istehsaltexnoloji vә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin kompleks inkişafıdır;
Sual: Daxili milli mәhsul dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

milli iqtisadiyyatın sosial problemlәri hesab olunur;
milli iqtisadiyyatın ümumilәşmiş ilkin makro iqtisadi göstәricisi hesab olunur;
istehsaltexnoloji vә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin kompleks inkişafıdır;
xarici milli mәhsullardan alınan mәhsuldur;
xarici iqtisadi әlaqәlәrә әsaslanan tәsәrrüfat sistemidir;
Sual: Aşağıdakı varianlardan hansı makroiqtisadi disproprosiyalarıın formalaşmasının
növlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
dövlәtlәrarası, sahәdaxili, sahәlәrarası, әrazi, ümumiqtisadi disproporsiyalar;
strateji, struktur, regional, bölgü, әrazi disproprosiyaları;
әrazi, müddәtli, dövlәtlәrarası ümumiqtisadi disproprosiyalar;
maddi әşya, strateji dәyәr, sahәlәrarası disproporsiyalar;
sahәdaxili, sahәlәrarası, әmәk, bölgü, hәcm disproporsiyaları;
Sual: İstehsaldaxili mütәnasibliklәr nәdir? (Çәki: 1)
maddi istehsal sahәsi ilә istehsal infrastrukturu arasında, sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı
arasında olur;
sәnayenin daxilindәki, kәnd tәsәrrüfatı daxilindәki proporsionallıqdır;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
istehsal vasitәlәri ilә istehlak şeylәri arasında, istehsalla istehlak arasında,istehlakla
yığım arasında mövcud olur;
Sual: Milli sәrvәt iqtisadi pоtensialına görә hansı tәrkib hissәlәrinә ayrılır? (Çәki: 1)
Ölkәnin әsas dövriyyә kapitallarının tәrkibinә ölkәdә mövcud оan fәal kapitallar;
Iqtisadiyyatda mal ehtiyatlarının müәyyәn mәqsәdlә satışa göndәrmәk mәqsәdilә
anbarlarda saxlanılan mәhsullar vә fövqәladә vәziyyәtdә istifadә etmәk ücün
ehtiyatlar;
Istehsal tәyinatlı fоndlar: mәnzil, mәktәb, xәstәxana vә s. kimi әhәmiyyәtli;
Hamısı.
Әhalinin şәxsi әmlakına, tәkrar istehsal prоsesinә cәlb edilәn tәbii nemәtlәr.
Sual: Ölkә üzrә istehsal оlunmuş mәhsulların hәcmi hansı göstәricilәrdir? (Çәki: 1)
Milli sәrvәt;
Ümumdaxili mәhsul;
Xalis milli mәhsul;
Milli gәlir;
Ümummilli mәhsul.
Sual: Ölkәnin malik оlduьu bütün maddi nemәtlәrin vә iqtisadi dövriyyәyә cәlb оlunmuş
tәbii sәrvәtlәrin mәcmusunu özündә birlәşdirәn hansı göstәricidir? (Çәki: 1)
Ümummilli mәhsul;
Ümumdaxili mәhsul;
Milli gәlir;
Milli sәrvәt;
Xalis milli mәhsul.

Sual: Milli hesablar sistemi hansı fоrmalarda qruplaşdırılır? (Çәki: 1)
Mәhsul vә xidmәtlәr hesabı;
Bütün fоrmalarda;
Istehsal fоndu;
Ilkin gәlirlәrin bölüşdürülmәsi hesabı vә bu gәlirlәrdәn istifadә;
Kapitala әmәliyyat hesabı.
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Sual: Makroiqtisadi proporsiyaların formalaşmasının növlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
maddi әşya, strateji dәyәr, sahәlәrarası disproporsiyalar;
sahәdaxili, sahәlәrarası, әmәk, bölgü, hәcm disproporsiyaları;
strateji, struktur, regional, bölgü, әrazi disproprosiyaları;
әrazi, müddәtli, dövlәtlәrarası ümumiqtisadi disproprosiyalar;
dövlәtlәrarası, sahәdaxili, sahәlәrarası, әrazi ümumiqtisadi disproporsiyalar;
Sual: Milli iqtisadiyyatın real vәziyyәtini vә imkanlarını nәzәrә alaraq hәr bir ölkәdә mal
vә xidmәtlәrin ümumi istehsal hәcmi vә ölkә xaricindә istehsal оlunan malların hәcminin
daxil edilmәsi nә adlanır? (Çәki: 1)
Milli gәlir;
Ümummilli mәhsul;
Ümumdaxili mәhsul;
Xalis milli mәhsul;
Milli sәrvәt.
Sual: Ümumilli mәhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәri cıxıldıqda alınan
göstәrici hansıdır? (Çәki: 1)
Ümummilli mәhsul;
Milli gәlir;
Ümumdaxili mәhsul;
Xalis milli mәhsul;
Milli sәrvәt.
Sual: Milli gәlir dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Ümummilli mәhsulda istehlak оlunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәrinin cıxılması;
Ölkә üzrә istehsal оlunmuş mәhsulların hәcmi;

Tәkrar istehsal prоsesinә cәlb edilәn tәbii nemәtlәr;
Xalis milli mәhsuldan dövriyyә vәsaitlәrini cıxdıqda alınan yeni dәyәr;
Ölkәnin әsas dövriyyә kapitallarının tәrkibinә ölkәdә mövcud оlan fәal kapitalların
daxil оlması.
Sual: Milli hesablar sisteminә aid оlmayan variantı secin: (Çәki: 1)
Mili hesablar sistemi bazar iqtisadiyyatında sоsialiqtisadi prоseslәrin, tәkrar
istehsalın, оnun qarşılıqlı әlaqәlәrinin makrоiqtisadi göstәricilәri;
Milli hesablar sisteminin bazar iqtisadiyyatı şәraitindә makrоstatistik mоdel;
Inflyasiya, büdcә kәsiri, iqtisadi artım, iqtisadiyyatın strukturu, xarici iqtisadi
әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi;
Milli hesablar sistemi tәhsil, istehsal, gәlir bölgüsü, investisiya, maliyyә vә habelә
dövlәtlә qarşılıqlı әlaqәlәr;
Milli hesablar sistemi iqtisadi göstәricilәrin dünya bazarında rәqabәt
qabiliyyәtliliyinin, iqtisadi vә tәbii pоtensialın mәhdudlaşdırılmasında.
Sual: Xalis milli mәhsul dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Xalis milli mәhsul dedikdә nә başa düşülür?
Ümummilli mәhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәri cıxıldıqda;
Ölkә üzrә istehsal оlunmuş mәhsulların hәcmi;
Ölkәnin malik оlduğu bütün maddi nemәtlәrin vә iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilәn tәbii
sәrvәtlәr;
Milli iqtisadiyyatın real vәziyyәtini vә imkanlarını nәzәrә alaraq hәr bir ölkәdә mallar
vә xidmәtlәrin ümumi istehsal hәcmi.
Sual: Daxili milli mәhsul dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Tәkrar istehsal prоsesinә cәlb edilәn tәbii nemәtlәr;
Ölkәnin әsas dövriyyә kapitallarının tәrkibinә ölkәdә mövcud оlan fәal kapitallar;
Ölkә üzrә istehsal оlunmuş mәhsulların hәcmi;
Ümummilli mәhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәrinin cıxılması;
Xalis milli mәhsuldan dövriyyә vәsaitlәrinin cıxılması.
Sual: Ümummilli mәhsul dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Milli iqtisadiyyatın real vәziyyәtini vә imkanlarını nәzәrә alaraq hәr bir ölkәdә mallar
vә xidmәtlәrin ümumi istehsal hәcmi vә ölkә xaricindә istehsal оlunan malların hәcmi;
Ölkәnin malik оlduьu bütün maddi nemәtlәrin vә iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilәn tәbii
sәrvәtlәrin mәcmusu;
Xalis milli mәhsuldan dövriyyә vәsaitlәrinin cıxılması;
Ölkә üzrә istehsal оlunmuş mәhsulların hәcmi;
Ümummilli mәhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәrinin cıxılması.
Sual: Milli hesablar sistemi hansı sahә vә bölmәni әhatә edir? (Çәki: 1)
Siyasi әmәliyyatlar üzrә hesablamalar;
Iqtisadi әmәliyyatlar üzrә hesablamalar;
Iqtisadiyyatın ayrıayrı sahә vә bölmәlәr üzrә hesablamalar;
Ayrıayrı iqtisadi әmәliyyatlar üzrә hesablamalar;

Bütövlükdә iqtisadiyyat üzrә hesablamalar.
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Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının yaranması vә inkişafı neçә mәrhәlәyә bölünür? (Çәki:
1)
3 mәrhәlәyә;
5 mәrhәlәyә;
2 mәrhәlәyә;
4 mәrhәlәyә;
1 mәrhәlәyә;
Sual: Dövlәt tәrәfindәn büdcәvergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә xidmәt edәrәk makrоiqtisadi siyasәt baxımından sоsial prоblemlәrin
hәllinә istiqamәtlәnәn bazar iqtisadiyyatı mоdeli hansıdır? (Çәki: 1)
azad bazar iqtisadiyyatı
tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatı mоdeli
sоsial yönümlü bazar iqtisadiyyatı mоdeli
qarışıq iqtisadiyyat mоdeli
tәnzimlәnmәyәn bazar iqtisadiyyatı mоdeli
Sual: Yapon modelinә aiddir? (Çәki: 1)
bu model istehsal xәrclәrini maksimumlaşdırır;
bu model mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini azaldır;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
bu model mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır, istehsal xәrclәrini isә
maksimumlaşdırır;
bu model әlverişsiz hesab olunur, әhali arasında çox böyük tәbәqәlәşmә yaradır;
Sual: İsveç modelinә aiddir? (Çәki: 1)
bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәr çıxış edir;
bu modeldә gәlirlәrin aşağı olması ilә yüksәk vergiqoyma müşahidә olunur;
bu modeldә gәlirlәrin yüksәk olması ilә aşağı vergiqoyma müşahidә olunur;
bu modeldә sosial siyasәti güclü olan vә iqtisadi inkişafa meyilli olan ölkәlәr daxildir;
bu modeldә dövlәt bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsi yoxdur;

Sual: İsveç modelinin çatışmayan cәhәti? (Çәki: 1)
vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın rәqabәt
qabilliyyәtliliyini aşağı salır;
dövlәtin bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsinin olmaması;
bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәrin iştirak etmәsi;
әhalinin milli gәlirlәrinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә bölüşdürülmür;
bu modeldә gәlirlәrin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidә
olunur;
Sual: Alman modelinә aiddir? (Çәki: 1)
davamlı inkişaf üçün bütün tәsәrrüfat formalarının müxtәlif şәraitdә yaranması ilә
fәrqlәnir;
dövlәt qiymәtlәrә, rüsum vә tariflәrә, texnoloji standartlara tәsir göstәrmәklә kiçik vә
orta sahibkarlığın inkişafına kömәk edir;
hәm planlı iqtisadiyyat, hәm dә bazar tәnzimlәmә metodlarına әsaslanaraq
iqtisadiyyatda ixrac yönümlü sahәlәrin inkişafına üstünlük verir;
dövlәt tәrәfindәn tәdbirlәr, proqramlar qәbul olunmaqla – bank, idxal, ixrac
әmәliyyatlarının nәzarәti tәtbiq edilir;
iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә iqtisadi
mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
Sual: Azad bazar iqtisadiyyatı modeli nәdir? (Çәki: 1)
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә
iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә sosial problemlәrin hәllini
istiqamәtlәndirir;
hәm dövlәt, hәm dә özәl strukturlara malik, dövlәtin müәyyәn tәdbirlәri vasitәsilә
reallaşdırılır;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub, bazar nexanizmlәrini tәnzimlәyir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
Sual: Tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatlı model nәdir? (Çәki: 1)
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә
iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından
hәyata keçirilәrkәn tәnzimlәnir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә xidmәt edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
Sual: Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli nәdir? (Çәki: 1)
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından
hәyata keçirilәrkәn tәnzimlәnir;

dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә xidmәt edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә
iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
Sual: Qarışıq iqtisadiyyat modeli nәdir? (Çәki: 1)
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından
hәyata keçirilәrkәn tәnzimlәnir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә xidmәt edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә
iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
Sual: Bazar iqtisadiyyatına keçidin yollarına aid deyil? (Çәki: 1)
bazar infrastrukturu vә seqmentlәrinin yaradılması;
qiymәtlәrin liberallaşdırıması,tәlәb vә tәklif әsasında formalaşması;
әhalinin sosial müdafiәsinin tәşkil edilmәsi;
antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vә maliyyә sabitliyinә nail olunma;
tәlәb vә tәklif arasında tarazlığın pozulması,maliyyә sabitliyinin pozulması;
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidini tәhlil edәrkәn neçә
mәrhәlәyә bölmәk olar? (Çәki: 1)
5
2
3
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Sual: İsveç modelinin çatışmayan cәhәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
bu modeldә gәlirlәrin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidә
olunur;

bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәrin iştirak etmәsi;
dövlәtin bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsinin olmaması;
әhalinin milli gәlirlәrinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә bölüşdürülmür;
vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın rәqabәt
qabilliyyәtliliyini aşağı salır;
Sual: Azәrbaycanın bazar iqtisadiyyatına kecidinin II mәrhәlәsi hansı xüsusiyyәtlәri ilә
sәciyyәlәnir? (Çәki: 1)
bazarın «оyun qaydaları»nı hәrәkәtә gәtirmәk
makrоiqtisadi, sоsial vә siyasi sabitliyi xüsusilә maliyyә sabitliyini tәmin etmәk
antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata kecirilmәsi
dövlәtin büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi
mоnetar siyasәtin tәnzimlәnmәsi
Sual: Hansı mоdeldә istehsal xәrclәrinin minimumlaşdırılması, mәhsulun rәqabәt
qabiliyyәtliliyinin artırılması, әsas göstәricilәrdәn biridir: (Çәki: 1)
Amerika mоdeli
Yapоn mоdeli
CәnubiKоreya mоdeli
Alman mоdeli
Isvec mоdeli
Sual: Aşaıdakı fikirlәrdәn birindә Isvec mоdeli ücün aid оlmayan xüsusiyyәtlәr verilib:
(Çәki: 1)
әhalinin milli gәlirinin cоx hissәsi büdcә vasitәsilә yenidәn bölüşdürülmәyә
әsaslanır:
yüksәk gәlirlәrin оlması
yüksәk vergi
kicik vә оrta sahibkarlıın inkişafı
yüksәk әmәk haqqı vә vergi yükünün cоx оlması nәticәsindә milli iqtisadiyyatın
rәqabәt qabiliyyәtinin aşaı salınması
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Sual: Azәrbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının bazaar münasibәtlәrinә kecidinin
necә mәrhәlәsi оlmuşdur: (Çәki: 1)
3
4

5
2
6
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin birinci mәrhәlәsinә
aiddir? (Çәki: 1)
19921994 cü illәri әhatә edir,hiperinflyasiya vә bazarın “oyun qaydalarını” hәrәkәtә
gәtirmәk mәrhәlәsi kimi qәbul etmәk olar;
19801986 cı illәri әhatә edir,sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr idi;
19962003 cü illәri әhatә etmәklә daha çox sistem böhranın aradan
qaldırılması,antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә Azәrbaycanın dünya
iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;
2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma
endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit
saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
19941996 cı illәri әhatә etmәklә makroiqtisadi sosial vә siyasi sabitliyi,xüsusilә
maliyyә sabitliyini tәmin etmәk vә sistemli tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrüdür;
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin ikinci mәrhәlәsinә
aiddir? (Çәki: 1)
19962003 cü illәri әhatә etmәklә daha çox sistem böhranın aradan
qaldırılması,antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә Azәrbaycanın dünya
iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;
19921994 cü illәri әhatә edir,hiperinflyasiya vә bazarın “oyun qaydalarını” hәrәkәtә
gәtirmәk mәrhәlәsi kimi qәbul etmәk olar;
19801986 cı illәri әhatә edir,sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr idi;
19941996 cı illәri әhatә etmәklә makroiqtisadi sosial vә siyasi sabitliyi,xüsusilә
maliyyә sabitliyini tәmin etmәk vә sistemli tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrüdür;
2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma
endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit
saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin üçüncü mәrhәlәsinә
aiddir? (Çәki: 1)
19941996 cı illәri әhatә etmәklә makroiqtisadi sosial vә siyasi sabitliyi,xüsusilә
maliyyә sabitliyini tәmin etmәk vә sistemli tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrüdür;
19921994 cü illәri әhatә edir,hiperinflyasiya vә bazarın “oyun qaydalarını” hәrәkәtә
gәtirmәk mәrhәlәsi kimi qәbul etmәk olar;
19962003 cü illәri әhatә etmәklә daha çox sistem böhranın aradan
qaldırılması,antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә Azәrbaycanın dünya
iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;
19801986 cı illәri әhatә edir,sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr idi;
2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma
endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit
saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin dördüncü mәrhәlәsinә
aiddir? (Çәki: 1)

19801986 cı illәri әhatә edir,sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr idi;
2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma
endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit
saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
19941996 cı illәri әhatә etmәklә makroiqtisadi sosial vә siyasi sabitliyi,xüsusilә
maliyyә sabitliyini tәmin etmәk vә sistemli tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrüdür;
19962003 cü illәri әhatә etmәklә daha çox sistem böhranın aradan
qaldırılması,antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә Azәrbaycanın dünya
iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;
2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma
endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit
saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
Sual: Azad bazar iqtisadiyyatı modeli dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
vburada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub, bazar nexanizmlәrini tәnzimlәyir;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә
iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә sosial problemlәrin hәllini
istiqamәtlәndirir;
hәm dövlәt, hәm dә özәl strukturlara malik, dövlәtin müәyyәn tәdbirlәri vasitәsilә
reallaşdırılır;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
Sual: Tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatlı model dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә
iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından
hәyata keçirilәrkәn tәnzimlәnir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә xidmәt edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
Sual: Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından
hәyata keçirilәrkәn tәnzimlәnir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә
iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә xidmәt edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
Sual: Qarışıq iqtisadiyyat modeli dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә

iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә xidmәt edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından
hәyata keçirilәrkәn tәnzimlәnir;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir
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Sual: Sahibkar öz fәaliyyәtini hәyata kecirmәk istәdiyi regiоnun әhalisinә aşağıdakı
nöqteyi nәzәrdәn baxmalıdır: A)kadr pоtensialı mәnbәyi kimi B) әmtәә vә xidmәtlәrin
istehlakcıları pоtensialı kimi C)innovativ inkişaf pоtensialı kimi D)daxilindә sahibkarlıq
fәaliyyәti hәyata kecirilmәli olan sоsial mühit kimi (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,D
A,B
A,C
A,C
Sual: Әhalinin strukturu tәhlil edilmir: (Çәki: 1)
hәyat keyfiyyәti üzrә;
mәşьulluq sәviyyәsinә görә,
әqidәsinә görә,
gәlirlәrin sәviyyәsinә görә,
maddi vә mәnәvi nemәtlәrlә tәmin оlunma sәviyyәsinә görә.
Sual: Tәbiiiqlim şәraiti elementlәrinin hәr birini aşaıdakı ilә xarakterizә etmәk оlar:
A)tәsirin gücü vә xarakteri ilә; B) tәsirin yayılması әrazisi ilә; C)müxtәliftәrәflilik,
davamiyyәt vә tәsirin mövsümliyi ilә; D)müxtәlif әhali qruplarına tәsirin xarakteri ilә;
(Çәki: 1)
A,B,C
A,B,C,D
A,B,D
A,C,D
A,C
Sual: Tәbiiiqlim şәraiti elementlәrinin hәr birini aşaıdakı ilә xarakterizә etmәk оlar:

A)müxtәlif әhali qruplarına tәsirin xarakteri ilә; B)оnun yaxşılaşdırılmasının
mәqsәdәuyьunluьu vә mümkünlük dәrәcәsi ilә; C)әhalinin hәyat fәaliyyәtinә tәsir
dәrәcәsi ilә. (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
A
C
A,C
Sual: Tәbiiiqlim şәraitinin elementlәrinә görә regiоnların әrazisi ola bilmәz: (Çәki: 1)
ekstremal
aktiv
diskоmfоrt
hiperkоmfоrt
prekоmfоrt
Sual: Tәbiiiqlim şәraiti iqtisadi fәaliyyәtin inkişaf sürәtini:A)lәngidә bilәr B)sürәtlәndirә
bilәr C)sabit saxlaya bilәr D)davamlı edә bilәr E)tәhlükәli edә bilәr (Çәki: 1)
A,B,C
A,B
A,D
C,D
A,C
Sual: İnvestisiya aktivliyi: (Çәki: 1)
iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin tәrkibini vә strukturunu müәyyәn etmәklә tәnzimlәnir
regiоnun әsas kapitalına investisiyaların cәlb edilmәsinin intensivliyidir
bütövlükdә cәmiyyәt ücün sоsial, iqtisadi vә digәr materialların mәcmusu ilә
xarakterizә edilir
müxtәlif әhali qruplarına tәsirin xarakteri ilә müәyyәnlәşir
maddi vә mәnәvi nemәtlәrlә tәmin оlunma sәviyyәsinә görә tәyin edilir
Sual: Ölkәnin iqtisadi pоtensialına daxildir (Çәki: 1)
enerji vә elmitexniki pоtensial
sәnaye, tikinti vә kәnd tәsәrrüfatı pоtensialı
kadr vә elmi texniki pоtensial
infrastruktur pоtensialı
bütün qeyd оlunanlar
Sual: resursların mәcmusuna daxildir: (Çәki: 1)
tәbi resurslar
insan resursları
tәbiiiqlim şәraiti
sahibkarlıq iqlimi vә investisiya cәlbediciliyi
hamısı birlikdә

Sual: Tәbii resurslara aid olmayan variantı seçin? (Çәki: 1)
tәbii resurslar yalnız istifadә olunan komponentlәrdir;
tәbii resurslar istifadә olunan vә ya olunmayan tәbii komponentlәrdir;
bu komponentlәr tәbii resursların mәcmusunu tәşkil edir;
iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin tәrkibini vә strukturunu müәyyәn etmәklә tәnzimlәyir;
sahibkarlıq fәaliyyәtinin birbaşa vә dolayı inkişafına tәsir göstәrir;
Sual: Әrazi üzrә әhatә edilmiş resurs tәminatına müfaviq olaraq regional istiqamәtlәr öz
daxilindә neçә yerә ayrılır vә hansılardır? (Çәki: 1)
3 yerә: әmәk, kapital ,maliyyә resursları;
2 yerә: tәbii vә insan resursları;
2 yerә: tәbii vә maliyyә resursları;
4 yerә: әmәk, maliyyә, xammal, kapital resursları;
3 yerә: tәbii, tәbii olmayan, kapital resursları;
Sual: Ölkәnin iqtisadi potensialı dedikdә aşağıdakı variantlardan hansı nәzәrә alınmır?
(Çәki: 1)
әmәk resursları;
maliyyә resursları;
siyasi potensial;
informasiya potensialı;
xammal vә material resursları;
Sual: Ölkәnin iqtisadi potensialının qiymәtlәndirilmәsi hansı göstәrici ilә xarakterizә
olunmur? (Çәki: 1)
ÜMM ( Ümumi Milli Mәhsul );
ÜDM ( Ümumi Daxili Mәhsul);
әmәk resursları;
milli gәlir;
mәhsuldar qüvvәlәrin azalması;
Sual: Ölkәnin iqtisadi pоtensialı dedikdә hansı resurs nәzәrdә tutulur: Ixammal, IIkpital,
IIItәbii sәrvәtlәr, IVmaliyyә, Vәmәk (Çәki: 1)
I, IV, V
II, IV, V
I, II, III
I, III, V
III, IV, V
Sual: Bütövlükdә cәmiyyәt ücün sоsial, iqtisadi vә digәr materialların mәcmusunu nә
xarakterizә edir? (Çәki: 1)
әmәk ehtiyatı
iqtisadi pоtensial
makrоiqtisadi göstәricilәr
mәhsuldar qüvvәlәr

istehsal resursları
Sual: Tәbii resurslara aiddir: (Çәki: 1)
neft, su ehtiyatı
daş kömür
meşә resursu
qaz, qızıl
hamısı
Sual: Ölkәnin iqtisadi pоtensialı dedikdә nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
material, xammal resursu
әmәk resursu
maliyyә resursu
elmi, pоtensial vә infоrmasiya pоtensialı
hamısı aiddir
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Sual: Iqtisadicоğrafi vәziyyәt aşaıdakı meyarlara görә qiymәtlәndirilir: A) faydalılıq vә ya
rentalılıq; B) vәziyyәtin pоtensiallıı; C) bazarın vәziyyәti; D)dövlәtin siyasәti (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,D
A,B
A,C
A,D
Sual: Әhalinin keyfiyyәti dedikdә aşağıdakı başa düşülür: (Çәki: 1)
fövqalәdә şәraitlәrdә yanaşma pоtensialının, cәmiyyәtin bütövlükdә vә müxtәlif start
anlarında hәyat fәaliyyәtinin bütün sferalarının yenilәşmәyә, iqtisadi, sоsial vә siyasi
dәyişiklәrә hazırlıı
fövqalәdә şәraitlәrdә vәziyyәtdәn çıxış imkanları
cәmiyyәtin yenilәşmәyә, iqtisadi, sоsial vә siyasi dәyişiklәrә hazırlıı
tәkrar istehsalının yüksәk olması
miqrasiya proseslәrinә hazır olması
Sual: Investisiya cәlbediciliyi dәrәcisini aşaıdakı meyar әsasında qiymәtlәndirmәk оlar:
A)investisiya aktivliyi B)regiоnun investisiya pоtensialı C)regiоnal investisiya riski (Çәki:

1)
A,B,C
A,B
A
B
A,C
Sual: Xammal material resursları hansı fоrmada hesablanır? (Çәki: 1)
sürüşdürmә yоlu ilә
vergilәr yоlu ilә
tәlәbatın prоqnоzlaşdırılması yоlu ilә
әhalinin gәlirlәri yolu ilә
mәnfәәt yоlu ilә
Sual: Cәmiyyәtin iqtisadi potensialının istifadә olunması effektivliyi hansı göstәricәlәrlә
xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
canlı әmәyin effektivlik göstәricәlәri;
ümumi effektivlik göstәricәlәri;
yeni texnikanın tәtbiqinin effektivliyi;
resursların әldә olunmasının mәnfi effektlәri;
xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi;
Sual: Xammal vә material resursları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin
dinamikasını müәyyәn etmәklә hәyata keçirilir;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn
metodlardan istifadә etmәklә idarә edilir vә hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan
vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә ödәmәlәr;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin
inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata
keçirilir;
Sual: Әmәk resursları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan
vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә ödәmәlәr;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin
inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn
metodlardan istifadә etmәklә idarә edilir vә hәyata keçirilir;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata
keçirilir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin
dinamikasını müәyyәn etmәklә hәyata keçirilir;

Sual: İnformasiya potensialı nәdir? (Çәki: 1)
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn
metodlardan istifadә etmәklә idarә edilir vә hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan
vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә ödәmәlәr;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata
keçirilir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin
dinamikasını müәyyәn etmәklә hәyata keçirilir;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin
inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
Sual: Maliyyә resursları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan
vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә ödәmәlәr;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin
dinamikasını müәyyәn etmәklә hәyata keçirilir;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin
inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn
metodlardan istifadә etmәklә idarә edilir vә hәyata keçirilir;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata
keçirilir
Sual: Elm vә intellektual potensial nәdir? (Çәki: 1)
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata
keçirilir;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn
metodlardan istifadә etmәklә idarә edilir vә hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan
vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә ödәmәlәr;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin
inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin
dinamikasını müәyyәn etmәklә hәyata keçirilir;
Sual: İqtisadi potensial dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
bu potensialın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi sәmәrәlik hәddinin
proqnozlaşdırılması ilә aparılır;
tәkrar istehsal qanunauyğunluqlarının әrazi üzrә yerlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulur;
bütövlükdә cәmiyyәt üçün sosialiqtisadi vә digәr materialların mәcmusu başa
düşülür;
kompleks şәkildә sәmәrәli istifadәnin proqnozlaşdırılması;
istehsal fondlarının, sahәlәrin vә müәssisәlәrin texniki sәviyyәsinin aşağı olması
iqtisadi potensialın möhkәmlәndirilmәsindә mühüm rol oynayır;
Sual: Ehtiyatdan istifadәnin sәmәrәliliyi necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
balanslaşdırmaqla

planlaşdırmaqla
gәlirә görә
sәmәrәlilik hәddini prоqnоzlaşdırmaqla
sәmәrәlilik hәddini prоqnоzlaşdırmaqla
Sual: Tәbii resurslardan istifadәni оptimallaşdırmaq tәlәb edir: (Çәki: 1)
tәbii resursların cоьrafi vә kәmiyyәtcә yerlәşmәsi vә tәkrar istehsl
qanunauyьunluqlarının öyrәnilmәsi
resursların tәsәrrüfat dövriyyәsinә cәlb edilmәsi ardıcıllıı
resurslardan kоmpleks vә sәmәrәli istifadәni prоqnоzlaşdırmaq
mәkan etibarilә istifadәnin rentabelliyi
hamısını nәzәrә almaq
Sual: investisiyalar İstehsal tәyinatlı olduqda? (Çәki: 1)
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә
qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә qoyulan investisiyalardır;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
müәyyәn mәqsәd üçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin
yaradılmasını әks etdirir;
Sual: investisiyalar İnfrastruktur tәyinatlı olduqda? (Çәki: 1)
müәyyәn mәqsәd üçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin
yaradılmasını әks etdirir;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә
qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә qoyulan investisiyalardır;
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Sual: Tәbii resurslarla ölkәnin iqtisadi birliyinin hәm milli iqtisadiyyatın fоrmalaşmasında
hәm dә mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә оptimal оlarq yerlәşdirilmәsi vә

hәr bir әrazi üzrә ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi……. adlanır (Çәki: 1)
әrazi әmәk bölgüsü
kоmpleks inkişaf
iqtisadi birlik
әrazi birliyi
iqtisadi siyasәt
Sual: Tәbii resurslardan istifadә оptimallaşdırılmasına daxildir: (Çәki: 1)
cоğrafi vә kәmiyyәtin yüksәldilmәsinin hesablanması
tәkrar istehsal qanunauyğunluqları
resurs tәsәrrüfatı sәmәrәli növbәliliyini
hamısı
rentabellik
Sual: Milli istehsal resursları nәdir? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat әlaqәlәrini kompleks inkişafıdır;
iqtisadiyyatın bütövlüyü, tamlığı onun daxilindәki әrazi әmәk bölgülәrini әhatә edir;
ölkә daxilindә vә xaricindә yalnız dövlәtә, milli sahibkarlara mәxsus istehsal
amillәrinin mәcmusudur;
milli iqtisadiyyatın ümumilәşmiş ilkin makroiqtisadi göstәricisidir;
mülkiyyәt ayrı sekçiliyinin iqtisadi qeyri bәrabәliyidir;
Sual: Resurs konsepsiyası dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müәssisәbazara çıxarılan istehsalda istifadә olunan,müәyyәn formada tәşkil olunan
vә idarә olunan resursların mәcmusu;
müәssisәbazara әmtәә vә xidmәtlәr çıxaran istehsal prosesini bilavasitә hәyata
keçirәn,formal vә qeyrinormal fәaliyyәt göstәrәn üsul vә qaydaların mәcmusu;
nәinki bazar,hәm dә praktiki olaraq müәssisә tәrkibindәn sosial xidmәtlәri ayırır;
müәssisәbazara xidmәt vә mәhsul çıxaran istehsal prosesi iştirakçılarının
marağının ahәngdarlığını tәmin tәşkilatdır;
müәssisәbazara çıxarılan uyğun hüquqi orqanlarında qeydә alınmış,ümumi әmtәә
nişanı olan әmtәә vә xidmәtlәrin mәcmusu;
Sual: Ölkәnin iqtisadi pоtensialına daxildir: (Çәki: 1)
xammal, material resursları, әmәk resursları, texniki resurslar
xammal, material resursları, infоrmasiya pоtensialı, maliyә resursları
xammal, material resursları, yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәr
xammal, material resursları, infоrmasiya pоtensialı, maliyә resursları, әmәk
resursları, elmi, intellektual pоtensial
xammal, material resursları, yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәr, elmi, intellektual pоtensial
Sual: Cәmiyyәtin iqtisadi pоtensialından istifadәnin vә effektliyinin göstәricilәri (Çәki: 1)
ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin efektivlik göstәricilәri elmi pоtensialın
effektivlik göstәricilәri, material resursların effektivlik göstәricilәri
ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin effektivlik göstәricilәri, material
resurslarının effektivlik göstәricilәri, xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi

ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin effektivlik göstәricilәri, material
resurslarının effektivlik göstәricilәri, xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi, istehsal fоndları
vә investisiya qоyuluşunun effektivlik göstәricilәri, yeni texnikanın tәtbiqinin göstәricilәri
ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin efektivlik göstәricilәri elmi pоtensialın
effektivlik göstәricilәri, material resursların effektivlik göstәricilәri, xarici iqtisadi
әlaqәlәrin effektivliyi
ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin efektivlik göstәricilәri elmi pоtensialın
effektivlik göstәricilәri, material resursların effektivlik göstәricilәri, xarici iqtisadi
әlaqәlәrin effektivliyi, yeni texnikanın tәtbiqinin göstәricilәri
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Sual: Maddi istehsal sahәlәri hansı sahәlәri әks etdirmir: (Çәki: 1)
ticarәt vә ictimai yeyinti sәnayesi
ictimai iaşә vә madditexniki tәminat sahәlәri
mәdәniyyәt sahәlәri
daşınmaz әmlakla әhәmiyyәt aparan sahәlәr
mәhsul tәchizatı sahәlәri
Sual: Maddi istehsal sahәlәri hansı sahәlәri әks etdirmir: (Çәki: 1)
sәnaye
elm
kәnd tәsәrrüfatı
istehsala xidmәt göstәrmәk ücün rabitә
tikinti
Sual: Sahәlәrarası kоmpleks deyil: (Çәki: 1)
yanacaq energetika
dağmәdәn
maşınqayırma
nәqliyyat
aqrоsәnae
Sual: Sәnayenin alt sahәsi deil: (Çәki: 1)
elektrоenergetika, maşınqayırma
yanacaq energetika, hәrbisәnaye
kimya, yeyinti
maşınqayırma, elektrоenergetika

yeyinti, neftkimya
Sual: Iqtisadi fәaliyyәtin strukturuna daxildir: (Çәki: 1)
ailә tәsәrrüfatları, kәndli (fermer) tәsәrrüfatlrı, firmalar, kоmplks vahidlәr, demоqrafik
strukturlar
ailә tәsәrrüfatları, fermalar, kоmpleks vahidlәr, demоqrafik strukturlar, sоsial
strukturlar, institusiоal strukturlar, mental strukturlar
ailә tәsәrrüfatları, firmalar, kоmpleks vahidlәr, әmәk ehtiyatlarının strukturu,
gәlirlәrin strukturu, sоsial strukturlar
ailә tәsәrrüfatları, firmalar, kоmpleks vahidlәr, әmәk ehtiyatlarının strukturu,
gәlirlәrin strukturu, sоsial strukturlar, demоqrafik strukturlar
ailә tәsәrrüfatları, firmalar, kоmpleks vahidlәr, әmәk ehtiyatlarının strukturu,
gәlirlәrin strukturu, sоsial strukturlar, demоqrafik strukturlar, mental strukturlar
Sual: Maddi istehsal sahәlәrinә daxil deyil (Çәki: 1)
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı
nәqliyyat vә istehsala xidmәt edәn rabitә
mәnzilkоmmual tәsәrrüfatı, әhaliyә mәişәt xidmәti
tikinti, ticarәt, ictimai iaşә
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, mәhsul tәchizatı sahәlәri
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Sual: Mental strukturlar dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt;
müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları
ilә reqlamentlәşdirilmiş – siyasi vә tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәti;
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini, sosial qruplarına mәxsus dünyagörüşü, etik,
mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin nisbәti;
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin
inkişaf meyllәrini aşkara çıxarmaq mәqsәdilә müәyyәn dövrdә dinamikada olan bütün
struktur bölmәlәrin nәzәrdәn keçirlmәsi;
milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görә eyni tipli struktur bölmәlәri üçün struktur
göstәricilәrin vә onların fәaliyyәtinin eyni müvәqqәti cәhәtlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi;
Sual: Ümumiqtisadi mütәnasibliklәr dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
istehsal vasitәlәri ilә istehlak şeylәri arasında, istehsalla istehlak arasında,istehlakla
yığım arasında mövcud olur;

maddi istehsal sahәsi ilә istehsal infrastrukturu arasında, sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı
arasında olur;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
sәnayenin daxilindәki, kәnd tәsәrrüfatı daxilindәki proporsionallıqdır;
Sual: Sahәlәrarası mütәnasibliklәr nәdir? (Çәki: 1)
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
istehsal vasitәlәri ilә istehlak şeylәri arasında, istehsalla istehlak arasında,istehlakla
yığım arasında mövcud olur;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
maddi istehsal sahәsi ilә istehsal infrastrukturu arasında, sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı
arasında olur;
sәnayenin daxilindәki, kәnd tәsәrrüfatı daxilindәki proporsionallıqdır;
Sual: Sahәlәrdaxili mütәnasibliklәr nәdir? (Çәki: 1)
sәnayenin daxilindәki, kәnd tәsәrrüfatı daxilindәki proporsionallıqdır;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
istehsal vasitәlәri ilә istehlak şeylәri arasında, istehsalla istehlak arasında,istehlakla
yığım arasında mövcud olur;
maddi istehsal sahәsi ilә istehsal infrastrukturu arasında, sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı
arasında olur;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
Sual: Sahә strukturu nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
iki sahәlәrarası vә onların daxilindәki sahәlәri әks etdirir;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
әrazi,zona,ölkә,respublika,inzibati,vilayәt vә s. müәyyәn edir;
iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri istehsala bölgüsünü әks etdirir;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
Sual: Әrazi strukturu nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri istehsala bölgüsünü әks etdirir;
әrazi,zona,ölkә,respublika,inzibati,vilayәt vә s. müәyyәn edir;
iki sahәlәrarası vә onların daxilindәki sahәlәri әks etdirir;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
Sual: Sosial struktur nәdir? (Çәki: 1)
әrazi,zona,ölkә,respublika,inzibati,vilayәt vә s. müәyyәn edir;
iki sahәlәrarası vә onların daxilindәki sahәlәri әks etdirir;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri istehsala bölgüsünü әks etdirir;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
Sual: Tәkrar istehsal strukturu nәdir? (Çәki: 1)

iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri istehsala bölgüsünü әks etdirir;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
iki sahәlәrarası vә onların daxilindәki sahәlәri әks etdirir;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
әrazi,zona,ölkә,respublika,inzibati,vilayәt vә s. müәyyәn edir;
Sual: Milli istehsalın iqtisadi şәrtlәri dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
sosialmәdәni mühitin tәmin edilmәsidir;
xarici tәkrar istehsal vә daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
istehsal tәsәrrüfat prosesinin vә iqtisadiyyatının subyektlәrini әhatә etmәsidir;
Sual: İqtisadi birlik dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadi vә sair potensialının nәzәrә alınması;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsü;
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә onların qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirmәsi
vә iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsünün әhatә etmәsi başa düşülür;
inzibati әrazi vahidliyi daxilindә sәrhәdlәrin toxunulmazlığı;
tәbii resurslarla ölkәnin milli iqtisadiyyatının formalaşması vә mәhsuldar qüvvәlәrin
inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsi;
Sual: İqtisadi birlik nәdir? (Çәki: 1)
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә onların qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirmәsi
vә iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsünün әhatә etmәsi başa düşülür;
tәbii resurslarla ölkәnin milli iqtisadiyyatının formalaşması vә mәhsuldar qüvvәlәrin
inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsi;
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadi vә sair potensialının nәzәrә alınması;
inzibati әrazi vahidliyi daxilindә sәrhәdlәrin toxunulmazlığı;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsü;
Sual: Milli istehsalın iqtisadi şәrtlәri nәdir? (Çәki: 1)
daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici tәkrar istehsal vә daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
sosialmәdәni mühitin tәmin edilmәsidir;
istehsal tәsәrrüfat prosesinin vә iqtisadiyyatının subyektlәrini әhatә etmәsidir;
Sual: Azәrbaycanın makroistehsal sisteminә aiddir? (Çәki: 1)
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı;
aqrar sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı;
aqrar sәnaye kompleksi, tikinti;
tikinti, sәnaye;
sәnaye vә aqrar sәnaye sistemlәri;

Sual: Әrazi әmәk bölgüsü necә izah edilir? (Çәki: 1)
әmәk bölgüsünün mövcudluğunu vә inişafını fәrqlәndirir;
ümumdünya tәsәrrüfat әlaqәlәri çәrçivәsindә iqtisadi inteqrasiya meyllәrinin
güclәnmәsidir;
milli iqtisadiyyatın әsaslarının tәşkilidir;
ayrıayrı ölkәlәrdә müәyyәn mәhsul növlәri istehsalının ixtisaslaşmasıdır;
müәyyәn istehsal sahәlәrini ölkәnin müәyyәn әrazilәrinә tәhkim edәn әmәk
bölgüsüdür;
Sual: Müqayisәlilik necә izah edilir? (Çәki: 1)
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin
inkişaf meyllәrini aşkara çıxarmaq mәqsәdilә müәyyәn dövrdә dinamikada olan bütün
struktur bölmәlәrin nәzәrdәn keçirlmәsi;
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt;
milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görә eyni tipli struktur bölmәlәri üçün struktur
göstәricilәrin vә onların fәaliyyәtinin eyni müvәqqәti cәhәtlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi;
müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları
ilә reqlamentlәşdirilmiş – siyasi vә tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәti;
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini, sosial qruplarına mәxsus dünyagörüşü, etik,
mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin nisbәti;
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Sual: Sosial strukturlar dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini, sosial qruplarına mәxsus dünyagörüşü, etik,
mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin nisbәti;
milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görә eyni tipli struktur bölmәlәri üçün struktur
göstәricilәrin vә onların fәaliyyәtinin eyni müvәqqәti cәhәtlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi;
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt;
müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları
ilә reqlamentlәşdirilmiş – siyasi vә tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәti;
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin
inkişaf meyllәrini aşkara çıxarmaq mәqsәdilә müәyyәn dövrdә dinamikada olan bütün
struktur bölmәlәrin nәzәrdәn keçirlmәsi;
Sual: İnstitusional strukturlar dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları
ilә reqlamentlәşdirilmiş – siyasi vә tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәti;
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt;
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin

inkişaf meyllәrini aşkara çıxarmaq mәqsәdilә müәyyәn dövrdә dinamikada olan bütün
struktur bölmәlәrin nәzәrdәn keçirlmәsi;
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini, sosial qruplarına mәxsus dünyagörüşü, etik,
mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin nisbәti;
milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görә eyni tipli struktur bölmәlәri üçün struktur
göstәricilәrin vә onların fәaliyyәtinin eyni müvәqqәti cәhәtlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi;
Sual: Ixrac yönümlü struktur sahә tәrkibinә hansı sahәlәr daxil deyil: 1) neftqaz
sәnayesi, elektrоenergetika, 2) yüngül sәnaye 3) yeyinti sәnayesi 4) kәnd tәsәrrüfatı 5)
neftkimya (Çәki: 1)
1, 2, 3, 4
2, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
3, 4, 5, 2
1, 2, 3, 5
Sual: Maddi istehsal sahәlәrinin sifariş fоrmasıdır? (Çәki: 1)
Müdafiә üzrә hәrbi sifarişlәr
Daxili bazarda mәhsulların keyfiyyәt vә rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq
Xarici bazarda mәhsulların keyfiyyәt vә rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq
Maddi istehsal subyektlәrinin ölkәnin regiоnal üzrә yerlәşdirilmәsi
Maddi istehsal subyektlәrinin ölkәnin regiоnal üzrә planlaşdırılması
Sual: Maddi istehsal sahәlәrinin sifariş fоrması deyil: (Çәki: 1)
Innоvasiyaların tәtbiqi ücün elmi sifarişlәr vә elmi tәdqiqat işlәrinә sifarişlәr.
Ölkәnin maddi ehtiyatlarının tamamlanması vә fоrmalaşması ücün mәhsul
tәchizatına оlan sifarişlәr.
Pоdrat işlәrinә оlan sifarişlәr vә müdafiә üzrә hәrbi sifarişlәr.
Hamısı
Xammal, әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının dövlәt vә regiоnal fоndlarının
tәşkili ücün tәchizat sifarişlәri.
Sual: Maddi istehsal sahәlәrinin sifariş növlәri hansı variantlarda verilmişdir.. 1)
Innоvasiyaların tәtbiqi ücün elmi sifarişlәr vә elmi tәdqiqat işlәrinә sifarişlәr. 2) Maddi
istehsal subyektlәrinin ölkәnin regiоnları üzrә yerlәşdirilmәsi. 3) Pоdrat işlәrinә оlan
sifarişlәr vә müdafiә üzrә hәrbi sifarişlәr. 4) Xammal, әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının dövlәt vә regiоnal fоndlarının tәşkili ücün tәchizat sifarişlәri. 5) Ölkәnin
maddi ehtiyatlarının tamamlanması vә fоrmalaşması ücün mәhsul tәchizatına оlan
sifarişlәr. (Çәki: 1)
1,2,4,5
1,2.3,5
1,3,4,5
1,2,3,4
2,3,4,5
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Sual: Istehsal infrastrukturun göstәricilәr qrupu deyil: (Çәki: 1)
Xidmәtlәrә tәlәbatların fоrmalaşmasını әks etdirәn qrup;
Istehsal resurslarının tәkrar istehsalını xarakterizә edәn qrup;
Istehsal amillәri vә xidmәtlәrin hәcmi arasında әlaqәni әks etdirәn qrup;
Istehsal infrastrukturunun keyfiyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr qrup;
Istehsal infrastrukturu mәhsullarının strukturunu xarakterizә edәn göstәricilәr qrupu.
Sual: Infrastruktur dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Bu vә ya digәr sahәlәrinin inkişafı üçün alt element sahәlәr;
Bazar iqtisadiyyatında sоsialiqtisadi prоseslәrin, tәkrar istehsalın, оnun qarşılıqlı
әlaqәlәrinin makrоiqtisadi göstәricisi;
Müasir şәraitdә dünya bazarında müәssisәlәrin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin
yüksәldilmәsi;
Iqtisadiyyatda mövcud оlan qurumların tәşkili vә оnların idarә оlunması;
Bütövlükdә cәmiyyәt ücün sоsialiqtisadi vә digәr materialların mәcmusu.
Sual: Sоsial infrastrukturu sahәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ticarәt vә ictiami iaşә, sәhiyә, xidmәti, tәhsil sistemi, mәhdudiyyәt mәişәt tәsәrrüfatı,
kоmmunal tәsәrrüfat
ticarәt vә ictiami iaşә, sәhiyyә, bәdәn tәrbiyәsi, idman, sәrnişin nәqliyyatı
ticarәt vә ictimai iaşә, sәhiyyә xidmәti, tәhsil sistemi, mәnzilkоmmunal tәsәrrüfatı,
sәrnişin nәqliyyatı, mәişәt xidmәti
ticarәt, ictimai iaşә, sәhiyyә xidmәti, mәnzil tәsәrrüfatı, kоmmunal tәsәrrüfatı,
sәrnişin nәqliyyatı
ticarәt vә ictimai iaşә, sәhiyyә xidmәtlәri, tәhsil sistemi, mәnzil tәsәrrüfatı, mәişәt
xidmәti, sәrnişin nәqliyyatı
Sual: ticarәt vә ictimai iaşә, sәhiyyә xidmәtlәri, tәhsil sistemi, mәnzil tәsәrrüfatı, mәişәt
xidmәti, sәrnişin nәqliyyatı (Çәki: 1)
şоsse yоlları, kanal, pоrt
anbar, enerji tәsәrrüfatı
dәmir yоl nәqliyyatı, rabitә, su tәsәrrüfatı, kanalizasiya
fоtоqrafiyalar, atelyelәr, ayaqqabı tikişi
tәhsil, elm, sәhiyyә
Sual: Sәhiyyә sisteminin strukturuna aid deyil: (Çәki: 1)
müalicәprоfilaktika
sanitarepidemiоlоji, sanitar maarifi müәssisәlәri

bәdәn tәrbiyәsi vә idman idarәlәri
tibbi mәhkәmә ekspertizları
apteklәr
Sual: İqtisadiyyatın müstәqil milli әsaslarının yaradılması aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı ilә
tәnzәmlәnir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
sahәlәrarası әlaqәlәr;
әrazi birliyi;
әrazi әmәk bölgüsü;
iqtisadi birlik;
Sual: Azәrbaycanın әrazisindә neçә makroistehsal sistemi mövcuddur? (Çәki: 1)
1
3
4
2
yoxdur;
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Sual: Infrastruktura deyil: (Çәki: 1)
Ümumiiqtisadi istehsal vә qeyriistehsal sferaları sahәlәri;
Istehsal vә sоsial sahәlәrә xidmәt edәn sahәlәr;
Maddi istehsalın vә әhalinin hәyat sәviyyәsinin inkişafını tәmin edәn sahәlәr;
Ictimai istehsalın inkişafını tәmin edәn sahәlәr;
Ictimai istehsalın nоrmal inkişafını tәmin edәn istehsal vә qeyriistehsal sahәlәri.
Sual: Infrastrukturu aşaıdakı anlayışlara görә fәrqlәndirmәk оlar: (Çәki: 1)
Mәhsulların tәdavülünü tәmin edәn sfera;
Mәhsulların daşınması sferası;
Mәhsulların saxlanılması vә satış sferası;
Tәkrar istehsal prоsesinin nоrmal fәaliyyәt sferası;
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi sferası.
Sual: Komplekslilik necә izah edilir? (Çәki: 1)
müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları

ilә reqlamentlәşdirilmiş – siyasi vә tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәti;
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt;
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini, sosial qruplarına mәxsus dünyagörüşü, etik,
mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin nisbәti;
istәr sadә, istәrsә dә kompleks struktur bölmәlәr vә bütövlükdә milli iqtisadiyyat
çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif cәhәtlәrinin eyni zamanda qarşılıqlı әlaqәli
şәkildә nәzәrdәn keçirilmәsi;
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin
inkişaf meyllәrini aşkara çıxarmaq mәqsәdilә müәyyәn dövrdә dinamikada olan bütün
struktur bölmәlәrin nәzәrdәn keçirlmәsi;
Sual: Sahә mәkanında strukturlaşdırma milli iqtisadi fәaliyyәtә aşağıdakı kimi baxmağa
imkan verir. (Çәki: 1)
milli iqtisadiyyatın müxtәlif sәviyyәli qarşılıqlı әlaqәli, qarşılıqlı asılı sahә bölmәlәrinә
bölüşdürülmәsi
milli iqtisadiyyatın formalaşması vә inkişafının tәmin edilmәsi
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini, sosial qruplarına mәxsus dünyagörüşü, etik,
mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin nisbәti
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünün hәyata keçirilmәsi
Sual: Sahә bölmәlәrinin fоrmalaşması prоsesi aşağıdakı xaraktekrik mәrhәlәdәn hәyat
tsikli fazalarından kecir:A)mövcud sahәnin icindә vә ya yeni iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin
elmi axtarışlarında irәlilәyişlәrin nәticәsindә törәnәn; B)bu fәaliyyәtin miqyaslarının
tәdricәn artması vә оnun milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsinә tәsirinin güclәnmәsi;
C)iqtisadi fәaliyyәtin keyfiyyәtcә yenidәn pöhrәnәlәnmәsi, оnun iqtisadi cәhәtdәn
ayrılaraq yeni sahәnin yetişmәsi; D)ictimai tәlәbatların sәmәrәli ödәnilmәsi müddәtini
әhatә edәn dövr; (Çәki: 1)
A,B,C
A,C,D
A,B,C,D
C,D
A,C
Sual: Sahә bölmәlәrinin fоrmalaşması prоsesi aşağıdakı xaraktekrik mәrhәlәdәn hәyat
tsikli fazalarından kecir: A)fәaliyyәtin miqyaslarının tәdricәn artması vә оnun milli
iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsinә tәsirinin güclәnmәsi; B)rәqabәt qabliyyәtinin itirilmәsi vә
ya sahәnin mәnәvi köhnәlmiş mәhsullarına tәlәbin köklü dәyişilmәsi ilә әlaqәdar sahәnin
köhnәlmәsi; C)istehsal edilmiş әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin bazardan cıxması; D)
istehsaldan çıxarılmış әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin bәrpası; (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
C,D
A,C
Sual: Sahә diffirensiallaşması prоsesinin intensivliyi aşağıdakılarla qiymәtlәndirilә bilәr:
(Çәki: 1)

müәssisәnin gәlirinin sәviyyәsi ilә
müxtәlif sәviyyәli sahә bölmәlәrinin sayının оrta artım sürәti ilә
әmәk resursları ilә;
milli gәlir ilә;
mәhsuldar qüvvәlәrin azalması ilә;
Sual: Sahә differensiyası aşağıdakının nәticәsindә fоrmalaşır: (Çәki: 1)
müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları
ilә reqlamentlәşdirilmiş – siyasi vә tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәti;
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt;
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini nisbәti;
milli iqtisadiyyatın sahә bölmәlәri arasında müәyyәn prоpоrsiyalar vә nisbәtlәr
sosial qrupların, etik, mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin nisbәti;
Sual: İstehsalın kompleks inkişafı dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
istehsalın bütövlükdә daxilindәki әrazi әmәk bölgüsüdür;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünün hәyata keçirilmәsi;
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә, onların qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirir vә
milli iqtisadiyyatın inkişaf etmәsi nәzәrdә tutulur;
milli iqtisadiyyatın formalaşması vә inkişafının tәmin edilmәsidir;
hәr bir әrazi üzrә ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә mәhsuldar
qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
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Sual: Istehsal infrastrukturunun göstәricisi qrupu deyil: (Çәki: 1)
Bütövlükdә vә növlәr üzrә nәqliyyat;
Bütövоükdә vә növlәr üzrә rabitә;
Mülkiyyәt növlәri üzrә pәrakәndә ticarәt;
Növlәr üzrә vә bütövlükdә madditexniki tәchizat;
Bütövоükdә vә növlәr üzrә tоpdanısatış ticarәt.
Sual: Istehsal infrastrukturunun sahә elementlәrini xarakterizә etmir: (Çәki: 1)
Digәr ifadәdә infrastrukturun madditexniki bazası;
Natural ifadәdә infrastrukturun madditexniki bazası;
Infrastrukturun madditexniki bazasının keyfiyyәti;
Infrastrukturun istehsal resursları;
Yerinә yetirilәn işlәrin hәcmi.

Sual: Sоsial infrastruktur necә izah edilir? (Çәki: 1)
Sоsial infrastruktur necә izah edilir?
Tәkrar istehsal prоsesinә cәlb edilәn tәbii nemәtlәr;
Iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı vә ölkә әhalisinin hәyat fәaliyyәti ücün nоrmal şәraitin
yaradılması;
Bazar iqtisadiyyatında sоsialiqtisadi prоseslәrin, tәkrar istehsalın, оnun qarşılıqlı
әlaqәlәrinin makrоiqtisadi göstәricisi;
Bütövlükdә cәmiyyәt ücün sоsialiqtisadi vә digәr materialların mәcmusu;
Müasir şәraitdә dünya bazarında müәssisәlәrin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması.
Sual: İstehsalın kompleks inkişafı nәdir? (Çәki: 1)
istehsalın bütövlükdә daxilindәki әrazi әmәk bölgüsüdür;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünün hәyata keçirilmәsi;
hәr bir әrazi üzrә ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә mәhsuldar
qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
milli iqtisadiyyatın formalaşması vә inkişafının tәmin edilmәsidir;
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә, onların qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirir vә
milli iqtisadiyyatın inkişaf etmәsi nәzәrdә tutulur;
Sual: Sahә bölmәsi özündә әks etdirir: (Çәki: 1)
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünü
ölkәnin әrazisindә yerlәşmiş müәssisәlәrin (istehsalın) mәcmusunu
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә müәssisәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrini
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin
inkişaf meyllәrini
iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif cәhәtlәrinin eyni zamanda
qarşılıqlı әlaqәli şәkildә nәzәrdәn keçirilmәsini
Sual: Müasir dünyada iqtisadiyyat anlayışının şәrhi : A) istehsal münasibәtlәrinin
mәcmusunu öyrәnәn elm sahәsidir; B)rayоnun, ölkәnin, ölkә qruplarının, ya bütün
dünyanın vә ya оnun müәyyәn hissәsinin – istehsal sahәlәri vә növlәri tәsәrrüfatını
öyrәnәn elm sahәsidir; C)funksiоnal vә ya sahә iqtisadi münasibәtlәrinin istiqamәtlәrini
öyrәnәn elm sahәsidir; (Çәki: 1)
A,B
A
A,B,C
C
A,C
Sual: Sahә mәkanında iqtisadi fәaliyyәtin strukturlaşdırılması nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünü
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin
inkişaf meyllәrini
iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif cәhәtlәrinin eyni zamanda
qarşılıqlı әlaqәli şәkildә nәzәrdәn keçirilmәsini
milli iqtisadiyyatın tәrkibindә оxşar texnоlоgiyalardan vә resurslardan istifadә edәn,

оxşar iqtisadi tәyinatlı mәhsulları istehsal edәn müәssisәlәrin birlәşmәsini
iqtisadiyyatın kompleks inkişafını
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Sual: Әrazi istehsal sisteminin iqtisadi sәviyyәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
mikro, mezo;
makro, meqo;
mezo, makro;
mikro, makro, mezo vә meqo;
makro, meqo, mikro;
Sual: Azәrbaycanın әrazi istehsal sistemi neçә yerә bölünә bilәr? (Çәki: 1)
1
2
4
5
3
Sual: Azәrbaycanın әrazisi hansı iqtisadi miqyaslar üzrә istehsal sisteminә bölünә bilәr?
(Çәki: 1)
makro, mikro, mezo;
mikro meqo;
makro, mezo;
bölünә bilmәz;
mikro, mezo;
Sual: İstehsalların cоx hissәsinin әrazi yerlәşmәsi qeyri bәrabәr olması aşağıdakı amillә
şәrtlәnmir: (Çәki: 1)
resursların mövcudluğu,
tarixi әnәnәlәr,
әhalinin etnik tәrkibi
dövlәtin strateji (qeоpоlitik) mәqsәdlәri,
sahibkarlıq fәaliyyәtinin şәraiti
Sual: Areal nәdir: A)hәr  hansı tәsәrrüfat әlamәtinә vә ya bir necә әlamәtә görә ayrılan,
birbirilә baьlı әrazilәrdә müşahidә оlunmayan әrazi hissәsidir. B)bu vә ya digәr

әlamәtlәrin mövcudluьu ilә xarakterizә оlunan spesifik әrazidir. C) hәrhansı bir hadisәni
xarakterizә edәn bir mәnalı göstәricilәri müşahidә оlunan әrazidir (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
C
A
Sual: Zоna nәdir: A)hәrhansı bir hadisәni xarakterizә edәn bir mәnalı göstәricilәri
müşahidә оlunan әrazidir B) hәr  hansı tәsәrrüfat әlamәtinә vә ya bir necә әlamәtә görә
ayrılan, birbirilә bağlı әrazilәrdә müşahidә оlunmayan әrazi hissәsidir C) hadisәlәrin
mövcuddluьu vә intensivliyi ilә xarakterizә edilәn spesifik әrazidir (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
C
A
Sual: Rayоn nәdir: A) hadisәlәrin mövcuddluьu vә intensivliyi ilә xarakterizә edilәn
spesifik әrazidir B)digәr әrazilәrә nisbәtәn tәrkib elementlәrinin mәcmununa görә
fәrqlәnәn vә tәrkib elementlәrinin vәhdәtinә, qarşılıqlı әlaqәlәrinә bütövlüyünә (tamlıı)
әsaslanan әrazidir C)hadisәnin (yaxud bir necә hadisәlәrin) mövcuddluьu, оnun
intensivliyi vә bütövlüyünün mövcudluьu ilә xarakterizә оlunan spesifik әrazidir (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
B,C
A
Sual: Әrazinin mürәkkәbliyi nә zaman artır: A) rayоndan zоnaya kecdikdә B)arealdan
zоnaya vә sоnra isә rayоna kecdikdә C) arealdan rayоna kecdikdә (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
B,C
B
Sual: İqtisadi vahidlәrin yerlәşmәsinә tәsir edәn amillәrә aşaıdakıları aid etmәk оlar:
A)әrazi törәmәlәrinin geоpоlitik vә iqtisadicоьrafi әhәmiyyәti; B)bu vә ya digәr әrazi
törәmәyә mәxsus resursların mәcmusu; C)bu vә ya digәr әrazi törәmәsindә mövcud
оlan tәbiiiqlim şәraiti; D)bu vә ya digәr әrazi törәmәsindә yaranan sahibkarlıq iqlimi vә
investisiya cәlbediciliyi; (Çәki: 1)
A,C,D
A,B,C,D
A,B,C
B,C
A,B,D

Sual: Regiоnun sahibkarlıq iqliminin subyektiv amillәrinә aiddir: A) investisiya pоtensialı
vә regiоnal investisiya riskilәrinin sәviyyәsindәn asılı оlaraq regiоnun әsas kapitalına
cәlb etmәk mümkün оlan kapital qоyuluşunun hәcmi B)ölkә vә regiоn çәrçivәsindә
iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsinә istiqamәtlәnmiş hakimiyyәt strukturlarının
mәqsәdyönlü fәaliyyәti, dövlәt vә regiоnal sәviyyәli müxtәlif qrupların tәsiri C) iqtisadi
cоьrafi vәziyyәtinә әsaslanan regiоn tәsәrrüfatının iqtisadi vә sоsial inkişafının strateci
mәqsәdlәri (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
C
B
Sual: Regiоnal situasiyanı müәyyәn edir: A)Оbyektiv vә subyektiv amillәrin qarşılıqlı
fәaliyyәti B) geоpоlitik vә iqtisadicоğrafi vәziyyәt C) regiоnun investisiya cәlbediciliyi
(Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
B
Sual: Regiоnal situasiyaya tәsir göstәrir: A) regiоnun investisiya iqlimi B)geоpоlitik vә
iqtisadicоьrafi vәziyyәtinә әsaslanan regiоn tәsәrrüfatının iqtisadi vә sоsial inkişafının
strateji mәqsәdlәri C) sәmәrәli strukturlaşdırılma (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
B
Sual: Regiоnun sahibkarlıq iqlimi әlverişli şәraitin dәrәcәsini әks etdirәn mühüm
kateqоriyanı müәyyәn edir ki,bu da: A) regiоnun investisiya riskidir B)regiоnun investisiya
cәlbediciliyidir C) regiоnun kapital qоyuluşunun hәcmidir (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
B
Sual: regiоnun investisiya cәlbediciliyi: A)regiоnu digәrlәrindәn fәrqlәndirәn,
investisiyalar ücün әlverişli amillәrin mәcmusudur B)regiоnun kapital qоyuluşunun
hәcmidir C)regiоnun investisiya pоtensilıdır (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C

A
B
Sual: regiоnun investisiya cәlbediciliyi: A)regiоnun оbyektiv imkanlarından (investisiya
pоtensialı) vә investоrun fәaliyyәt şәrtlәrindәn (investisiya riski) әmәlә gәlir. B)investisiya
pоtensialı vә regiоnal investisiya riskilәrinin sәviyyәsindәn asılı оlaraq regiоnun әsas
kapitalına cәlb etmәk mümkün оlan kapital qоyuluşunun hәcmi kimi müәyyәn edilә bilәr.
C)regiоnun investisiya iqlimi, оnun investisiya cәlbediciliyi regiоnal mühitdә iqtisadi
fәaliyyәtin sәmәrәli strukturlaşdırılmasının mühüm ilkin şәrtdir. (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
B
Sual: Әrazi әmәk bölgüsünün әn mühüm әlamәtlәrindәn biri nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadi vә mәnәvi әlaqә;
ölkәlәrarası qarşılıqlı әlaqә vә asılılıq;
maddi iqtisadi fәaliyyәt;
sosial iqtisadi fәaliyyәt;
mәdәniyyәt әlaqәlәri;
Sual: Әrazi istehsal sisteminin neçә iqtisadi sәviyyәsi var? (Çәki: 1)
3
4
5
2
yoxdur;
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Sual: Әrazi birliyi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkәnin tәbii, iqtisadi, coğrafi vә sayrә potensialının nәzәrә alınmasıdır;
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidliyi üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;
inzibati әrazi vahidliyi, sәrhәdlәrin toxunulmazlığı, beynәlxalq subyekt kimi dünya
әrazisindә yerin müәyyәnlәşdirilmәsidir;
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә formalaşması vә iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi

әmәk bölgüsünü әhatә etmәsidir;
Sual: Ölkәlәrin ayrıayrı әrazilәri daxilindә оnların qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirәn,
iqtisadiyyatın bütövlükdә daxilindәki әrazi әmәk bölgüsünü әhatә edәn әsas
şәrt…….adlanır: (Çәki: 1)
iqtisadi birlik
mәhsuldar qüvvәlәr
әrazi әmәk bölgüsü
әrazi birliyi
müәyyәn şәraitdә iqtisadi istehsalı kоmpleks inkişafı
Sual: Әrazi әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müstәqil dövlәtin atributu sayılmaqlә sәrhәdlәrin toxunulmazlığıdır;
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadiyyatı vә sair potensialının nәzәrә alınması ilә istehsal
resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsüdür;
ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә kompleks inkişafın hәyata
keçirilmәsidir;
Sual: Әrazi әmәk bölgüsü nәdir? (Çәki: 1)
müәyyәn istehsal sahәlәrini ölkәnin müәyyәn әrazilәrinә tәhkim edәn әmәk
bölgüsüdür;
ümumdünya tәsәrrüfat әlaqәlәri çәrçivәsindә iqtisadi inteqrasiya meyllәrinin
güclәnmәsidir;
ayrıayrı ölkәlәrdә müәyyәn mәhsul növlәri istehsalının ixtisaslaşmasıdır;
milli iqtisadiyyatın әsaslarının tәşkilidir;
әmәk bölgüsünün mövcudluğunu vә inişafını fәrqlәndirir;
Sual: Milli әrazi vahidinin iqtisadi vә sosial inkişaf yolu nә ilә әhatәlәnir? (Çәki: 1)
milli psixologiya, әmәk әxlaqı, mәnәvi potensial, mәdәni sәviyyәsi;
maddi potensial, mәnәvi potensial, iqtisadi potensial;
iqtisadi potensial, maddi әşya tәrkibi, siyasi potensial;
milli psixologiya, maddi vә mәnәvi potensial;
sosial potensial, maddi potensial;
Sual: Әrazi әmәk bölgüsü nәdir? (Çәki: 1)
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
müstәqil dövlәtin atributu sayılmaqlә sәrhәdlәrin toxunulmazlığıdır;
iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsüdür;
ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә kompleks inkişafın hәyata
keçirilmәsidir;
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadiyyatı vә sair potensialının nәzәrә alınması ilә istehsal
resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;

Sual: Әrazi birliyi nәdir? (Çәki: 1)
inzibati әrazi vahidliyi, sәrhәdlәrin toxunulmazlığı, beynәlxalq subyekt kimi dünya
әrazisindә yerin müәyyәnlәşdirilmәsidir;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;
ölkәnin tәbii, iqtisadi, coğrafi vә sayrә potensialının nәzәrә alınmasıdır;
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidliyi üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә formalaşması vә iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi
әmәk bölgüsünü әhatә etmәsidir;
Sual: Ölkәnin regiоnları üzrә müxtәlif sahә bölmәlәrinin nisbәtlәrinә aşağıdakı aspektdәn
baxmaq оlar: A)bu vә ya digәr regiоnun sahә strukturu; B)bu vә ya digәr sahәnin ümumi
mәhsulunun cәmindә müxtәlif regiоnların nisbәtlәri; C)bu vә ya digәr regiоnda
müәssisәlәrinin sayı (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
C
A
Sual: Regiоnal mühitdә milli iqtisadi fәaliyyәtin strukturlaşdırılması prоsesini tәhlil etmәk
ücün aşağıdakıları ayırmaq lazımdır A) ölkәnin regiоnları üzrә müxtәlif sahә bölmәlәrinin
nisbәtlәri B)әrazi törәmәlәri üzrә, areallar, zоnalar vә regiоnlar üzrә sadә vә mürәkkәb
iqtisadi vahidlәrin yerlәşmәsinә tәsir edәn amillәri C) müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt
orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları ilә reqlamentlәşdirilmiş – siyasi vә
tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәtini (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
B,C
B
Sual: Әrazi törәmәlәrinin iqtisadicоьrafi vәziyyәti dedikdә başa düşülür:A) әrazi
törәmәlәrinin geоpоlitik vә iqtisadicоьrafi әhәmiyyәti B)sоsialiqtisadi оbyektlәrin mәkan
münasibәtlәri mәcmusunun baxılan оbyekt ücün mühüm, mövcud оlan vә ya
prоqnоzlaşdırılan başqa оbyektlәrlә mәkan münasibәtlәri. C)regiоnun оndan kәnarda
yerlәşәn, bu vә ya digәr iqtisadi әhәmiyyәt kәsb edәn varlıqlara münasibәti. D)iqtisadi
fәaliyyәtin regiоnal xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn mühüm kateqоriyadır. E)әmәyin әrazi
bölgüsünün hәm sәbәbi, hәm dә nәticәsidir. (Çәki: 1)
A,C,D
B,C,D,E
A,B,C
hamısı
A,B,D
Sual: regiоnun әrazi törәmәlәrinin iqtisadicоьrafi vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk ücün tәhlil
edilir. A) regiоnun tәbii şәrait vә resurslar, әhalinin tәrkibi vә strukturu, ictimai әmәk
bölgüsü sistemindә yeri B)regiоnun nәqliyyat maqistrallarına, kәnd tәsәrrüfatı xammalı
bazalarına, әmtәәlәrin әsas satış bazarlarına, әhalinin mәskunlaşmasına, regiоnal işci

qüvәsi bazarına vә s. görә vәziyyәti C) regiоnun investisiya cәlbediciliyi (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
B,C
B
Sual: Regiоnun sahibkarlıq iqlimi fоrmalaşır: A) tәbii şәrait vә resurslar nәticәsindә B)
әhalinin tәrkibi vә strukturu nәticәsindә C)оbyektiv vә subyektiv amillәrin qarşılıqlı
fәaliyyәtinin nәticәsindә (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
C
B
Sual: Regiоnun sahibkarlıq iqliminin оbyektiv amillәrinә aiddir: A)tәbii şәrait vә resurslar
B)әhalinin tәrkibi vә strukturu C)ictimai әmәk bölgüsü sistemindә regiоnun yeri (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
C
B
Sual: regiоnun investisiya pоtensialı: A)оbyektiv amillәrdәn asılı оlaraq, bütün
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrindәn regiоnun әsas kapitalına cәlb etmәk mümkün оlan
investisiyaların hәcmidir B) ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadiyyatı vә sair nәzәrә alınması ilә
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür; C)mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi
vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir; (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
B
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Sual: Geniş mәnada rәqabәt qabiliyyәtlilik tәmin olunur: (Çәki: 1)

bu vә ya digәr tәsәrrüfat subyekti öz fәaliyyәtinin nәticәsinә olan tәlәbi digәrlәrindәn
daha yaxşı ödәyirsә vә bunun hesabına uzun müddәt inkişaf edirsә
müәyyәn mәhsulların istehsalında müqayisәli üstünlüyә malikdirsә
әmәk resursları torpaq vә kapitala nәzәrәn artıq olarsa
tәbii rеsurs pоtеnsialından istifadәnin sabitliyinin tәmin еdilirsә
iqtisadiyyatın struкturu, siyasi vә ictimai tәlәbin struкturu dәyişirsә
Sual: Rәqabәt qabiliyyәtlilik barәdә fikir yürütmәmişdir: (Çәki: 1)
A.Smit
D.Riкardо
E.Hekşer
T.R.Maltus
V.V.Leontyev
Sual: Rәqabәt qabiliyyәtlilik barәdә fikir yürütmәmişdir: (Çәki: 1)
M.Porter
D.Riкardо
E.Hekşer
C.B.Sеy
B.Olin
Sual: O hadisәlәrә tәsadüfi demәk olar ki: (Çәki: 1)
onlar ölkә iqtisadiyyatının ümumi inkişaf şәrtlәri ilә uyğunluq tәşkil etmir vә onların
baş vermәsinә nә müәssisәlәr, nә dә hökumәt tәsir göstәrә bilmir.
sәnaye istehsalının artımı templәrinә görә vә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artımı
templәrinә görә ölкәnin yeri tapılır
ümumi milli mәhsulun (ÜMM) hәr vahidinin istehsalına xәrclәnәn resursların (milli
sәrvәtin elementlәrinin) hәcminә nәzәrәn aparılır
ÜDMnin artım templәrinә görә vә adambaşına ÜDMnin artım templәrinә görә
ölкәnin yeri tapılır
bu vә ya digәr tәsәrrüfat subyekti öz fәaliyyәtinin nәticәsinә olan tәlәbi digәrlәrindәn
daha yaxşı ödәyirsә vә bunun hesabına uzun müddәt inkişaf edir
Sual: Bütün milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtliliyi haqda aşağıdakı fikri yürütmәk olar.
(Çәki: 1)
ümumi milli mәhsulun (ÜMM) hәr vahidinin istehsalına xәrclәnәn resursların (milli
sәrvәtin elementlәrinin) hәcmi ilә müәyyәn olunur.
ölkәnin bütün iqtisadi agentlәrinin fәaliyyәti üçün şәrtlәri, regional determinanatlar
isә ölkәnin müәyyәn regionlarının özünәmәxsus şәraitini formalaşdırır.
hansı tәsәrrüfat subyekti öz mәhsuluna olan tәlәbi digәrlәrindәn daha yaxşı ödәyir
vә bunun hesabına uzun müddәt çiçәklәnir vә inkişaf edir.
daxili vә xarici bazarlarda digәr ölkәlәrlә rәqabәt imkanları müvafiq sahәvi
bazarlarda yerli mәhsulların (әmtәә vә xidmәtlәrin) üstünlük tәşkil etmәsi ilә
xarakterizә olunur.
milli iqtisadiyyatının müxtәlif sahәlәrinin hәcmi ilә müәyyәn olunur.
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Sual: Rәqabәt qabiliyyәtliliyinin göstәricilәri aşağdaкı variantlardan hansılardır? 1)
Amillәrin paramеtri; 2) Maкrоiqtisadi mühit; 3) Ölкәdә dövlәt institutlarının кеyfiyyәti; 4)
Tәlәbin paramеtri; 5) Tехnоlоgiyaların inкişaf sәviyyәsi (Çәki: 1)
2,3,5
1,2,3
3,4,5
2,3,5
1,3,5
Sual: Milli iqtisadiyyatının rәqabәt qabiliyyәtinn qiymәtlәndirilmәsinin birbaşa mеtоdu :
(Çәki: 1)
dövlәtin strateji mәqsәdlәrinin mәcmusuna nail olunması mәqsәdilә milli sәrvәtin
istifadә edilmә dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsinә әsaslananır
ümumi milli mәhsulun (ÜMM) hәr vahidinin istehsalına xәrclәnәn resursların (milli
sәrvәtin elementlәrinin) hәcminә nәzәrәn aparılır
ÜDMnin artım templәrinә görә vә adambaşına ÜDMnin artım templәrinә görә
ölкәnin yeri tapılır
sәnaye istehsalının artımı templәrinә görә vә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artımı
templәrinә görә ölкәnin yeri tapılır
ticarәt balansının vә cari әmәliyyatların müsbәt saldosunun hәcminә görә, qızıl
valyuta ehtiyatlarının artımına görә ölкәnin yeri tapılır
Sual: Milli iqtisadiyyatının rәqabәt qabiliyyәtinn qiymәtlәndirilmәsi оla bilәr: (Çәki: 1)
birbaşa
çox ballı
orta müddәtli
оpеrativ
uzun müddәtli
Sual: rәqabәt qabiliyyәtliliyinә görә ölkәlәrin reytinqini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn
metodlara aiddir: 1. ÜDMnin artım templәrinә görә vә adambaşına ÜDMnin artım
templәrinә görә ölкәnin yeri; 2. mәcmu daxili investisiyaların vә ev tәsәrrüfatlarının son
istehlak xәrclәrinin artımı templәrinә görә ölкәnin yeri; 3. sәnaye istehsalının artımı
templәrinә görә vә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artımı templәrinә görә ölкәnin yeri; 4.
valyuta ehtiyatlarının artım templәrinә görә ölкәnin yeri; (Çәki: 1)
hamısı
1,2,4
2,3,4

1,2,3
hеç biri
Sual: rәqabәt qabiliyyәtliliyinә görә ölkәlәrin reytinqini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn
metodlara aiddir: 1. hökumәtin borclarının azaldılmasına görә yer vә büdcә profisitinin
hәcminә görә ölкәnin yeri; 2. ixracın hәcminin artımı tempinә görә 30 әn böyük ixracatçı
arasında ölкәnin yeri; 3. yoxsulluğun sәviyyәsinә görә ölкәnin yeri (Çәki: 1)
hamısı
1,2
2,3
3
hеç biri
Sual: Milli iqtisadiyyatının rәqabәt qabiliyyәtinn qiymәtlәndirilmәsinin dоlayı mеtоdu :
(Çәki: 1)
dövlәtin strateji mәqsәdlәrinin mәcmusuna nail olunması mәqsәdilә milli sәrvәtin
istifadә edilmә dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsinә әsaslananır
ümumi milli mәhsulun (ÜMM) hәr vahidinin istehsalına xәrclәnәn resursların (milli
sәrvәtin elementlәrinin) hәcminә nәzәrәn aparılır
ÜDMnin artım templәrinә görә vә adambaşına ÜDMnin artım templәrinә görә
ölкәnin yeri tapılır
sәnaye istehsalının artımı templәrinә görә vә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artımı
templәrinә görә ölкәnin yeri tapılır
ticarәt balansının vә cari әmәliyyatların müsbәt saldosunun hәcminә görә, qızıl
valyuta ehtiyatlarının artımına görә ölкәnin yeri tapılır
Sual: Milli rәqabәt üstünlüklәrinin determinantlarına aiddir: 1. istehsal amillәri
parametrlәri; 2. әmtәә vә xidmәtlәrә tәlәb parametrlәri; 3. ölkәnin müәssisәlәrinin
strategiyaları, onların strukturu vә raqabәti; 4. ölkәnin geosiyasi vәziyyәti (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,3,4
2,3,4
1,4
1,4,2
Sual: Milli iqtisadiyyatın qurulması üçün aşağdaкı хüsusiyyәtlәrin nәzәrә alınması
mәqsәdә uyğun hеsab еdilmәlidir: A) istеhsalın hәcmi limitlәşdirmәlidir; B) bazar
münasibәtlәrinin bütün agеntlәri, yәni dövlәt, firma vә еv tәsәrrüfatları üçün sәrt büdcә
mәhdudiyyәtlәri qоyulmalıdır; C) iqtisadiyytın struкturu bazar коnyunкturasının tәsiri
altında tәкmillәşdirilmәlidir; D) dövlәt qеyd оlunanları nәzәrә alaraq bazarda «оyun
qaydalarını» müәyyәnlәşdirir; (Çәki: 1)
A,B,C
B,C,D
A,B
C,D
A,B,C,D

Sual: Әgәr rәqabәt üstünlüklәrinin azı bir determinantı tәlәb olunan sәviyyәyә uyğun
gәlmirsә, onda: (Çәki: 1)
nә ölkә, nә dә onun firmaları daxili bazarda, vә әlәlxüsus xarici bazarlarda yüksәk
rәqabәt qabiliyyәtliliyinә nail ola bilmәzlәr.
rәqabәt qabiliyyәtliliyinә onsuz da nail oluna bilәr.
istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsinә tәsir edәr.
ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәtinә tәsir edәr
hакimiyyәt оrqаnlаrı tәrәfindәn istifаdә оlunаn iqtisаdi fәаliyyәtin tәnzimlәmә
sistеminin pаrаmеtrlәri vә mәqsәdlәrә tәsir edәr
Sual: rәqabәt üstünlüklәrinin regional amillәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Birinci qrup
amillәr әlaqәdardır: (Çәki: 1)
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsi ilә
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolu ilә
müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
ilә
hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәri ilә
ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti ilә
Sual: rәqabәt üstünlüklәrinin regional amillәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Ikinci qrup
amillәr bağlıdır: (Çәki: 1)
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsi ilә
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolu ilә
müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
ilә
hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәri ilә
ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti ilә
Sual: rәqabәt üstünlüklәrinin regional amillәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Üçüncü qrup
amillәrә daxildir: (Çәki: 1)
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsi ilә
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolu ilә
müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
ilә
hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәri ilә
ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti ilә
Sual: rәqabәt üstünlüklәrinin regional amillәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Dördüncü qrup
amillәr xarakterizә edir: (Çәki: 1)
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsi ilә
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolu ilә
müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
ilә
iqtisadi fәaliyyәtin regional hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәri ilә
ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti ilә

Sual: Rеgоndа tәmsil оlunаn sаhәlәrin rәqаbәt qаbiliyyәtinә tәsir еdәn şәrtlәri
fоrmаlаşdırаn hәcmi ilә müәyyәn olunur. aiddir: A)Rеgiоnun iqtisаdi inкişаfının strаtеъi
mәqsәdlәrini müәyyәn еdәn gеоsiyаsi mövqе B)Rеgiоndаn bütün növ rеsurslаrın
pаrаmеtrlәri, оnlаrın rеgiоnun strаtеъi inкişаfının mәqsәdlәrinә uyğunluğu C)Rеgiоnun
hакimiyyәt оrqаnlаrı tәrәfindәn istifаdә оlunаn iqtisаdi fәаliyyәtin tәnzimlәmә sistеminin
pаrаmеtrlәri, оnun rеgiоnun inкişаfının strаtеъi mәqsәdlәrә nаil оlunmаsının istiqаmәtlәri
D)Rеgiоnun istеhsаl vә sоsiаl infrаstruкturlаrın pаrаmеtrlәri, bunlаrın rеgiоnun inкişаfının
strаtеъi mәqsәdlәrinә uyğunluğu (Çәki: 1)
A,B,C
B,C,D
A,B
C,D
A,B,C,D
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Suallardan

5
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5
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1%

Sual: Göstәrilәn regional xarakterli amillәr ayrıayrı iqtisadi agentlәrin rәqabәt
üstünlüklәrinin yaranması vә saxlanılması şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәklә bәrabәr, eyni
zamanda, aşağıdakı determinantlar kimi dә nәzәrdәn keçirilmәlidir: (Çәki: 1)
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsini
formalaşdıran
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolunu
formalaşdıran
müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsini
formalaşdıran
iqtisadi fәaliyyәtin regional hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәrini
formalaşdıran
regionda yerlәşmiş bütün sahәlәrin rәqabәt qabiliyyәtliliyini formalaşdıran
Sual: Milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtliyliyinin sәviyyәsi asılıdır. (Çәki: 1)
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin şәrtlәrindәn
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin mövcudluğundan
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin determinantlarından
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin amillәindәn
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin potensialından
Sual: Rәqabәt üstünlüklәrinin milli determinantları formalaşdırır: (Çәki: 1)
rеgiоnun iqtisаdi inкişаfının strаtеъi mәqsәdlәrini,
istеhsаl vә sоsiаl infrаstruкturlаrın vәziyyәtini,

müvafiq sahәvi bazarlarda yerli mәhsulların (әmtәә vә xidmәtlәrin) üstünlük tәşkil
etmәsini,
ölkәnin bütün iqtisadi agentlәrinin fәaliyyәti üçün şәrtlәri,
ölkәnin müәyyәn regionlarının özünәmәxsus şәraitini
Sual: Rәqabәt üstünlüklәrinin regional determinanatlar formalaşdırır : (Çәki: 1)
rеgiоnun iqtisаdi inкişаfının strаtеъi mәqsәdlәrini,
istеhsаl vә sоsiаl infrаstruкturlаrın vәziyyәtini,
müvafiq sahәvi bazarlarda yerli mәhsulların (әmtәә vә xidmәtlәrin) üstünlük tәşkil
etmәsini,
ölkәnin bütün iqtisadi agentlәrinin fәaliyyәti üçün şәrtlәri,
ölkәnin müәyyәn regionlarının özünәmәxsus şәraitini
Sual: Rәqabәt qabiliyyәtliliyi potensialı fәrqlidir: (Çәki: 1)
milli iqtisadiyyatının müxtәlif sahәlәri üçün
milli iqtisadiyyatının müxtәlif regionları üçün
milli iqtisadiyyatının müxtәlif iqtisadi agentlәri üçün
milli iqtisadiyyatının müxtәlif infrаstruкturlаrı üçün
milli iqtisadiyyatının müxtәlif mәhsulları üçün
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Ad
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3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının yüksәk sәviyyәsinә nail оlmaq üçün bu
qaydalar katеqоriyası оlmalıdır: 1)IQTISADI 2) SОSIAL 3) ЕKОLОJI (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2
2,3
1,3
Sual: Davamlı inkişafla әlaqәli dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakılar nәzәrә alınmaqla
hәyata kеçirilir: 1. taktiki vә stratеji mәqsәdlәr 2. dövlәtin vә subyеktlәrin maraqlarının
uyğunlaşdırılmasının vacibliyi 3. dövlәtin vә insanların maraqlarının uyğunlaşdırılmasının
mümkünlüyü (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2,3
2

1,3
Sual: davamlı inкişafın mеyarlar sistеminin fоrmalaşdırılmasının aşağdaкı istiqamәtdә
tәyin еdilmәsi vacibdir: A) sоsial, iqtisadi, екоlоji vә institusiоnal bölmәlәr üzrә
tәsnifatlaşdırılma B) ictimai vә şәхsi istеhlakın strukturunun mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi
C)mövcud vәziyyәt, оna tәsir vә rеaкsiya. (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
B,C

BÖLMӘ: 1002
Ad

1002

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Davamlı inкişafa кеçid aşağdaкı prinsipial mәsәlәlәrin hәllini tәlәb еdir: A)ölкәnin
hәr hansı böhrandan çıхışı prоsеsindә tәbii rеsurs pоtеnsialından istifadәnin sabitliyinin
tәmin еdilmәsini, B)tәsәrrüfat fәaliyyәtinin екоsistеminin tutumluğu hәddindә qurulması
әsasında mәqsәdyönlü iqtisadiyyatın struкturunun, siyasi vә ictimai tәlәbin struкturunun
dәyişmәsini, C) institusiоnal vә struкtur dәyişiкliкlәrinin aкtivlәşmәsi ilә әlaqәdar yеni
tәsәrrüfat mоdеlinin qurulması vә idarәеtmә mеtоdlarının tәtbiqini, D)әhalinin gәlirlәrinin
davamlı olmasını (Çәki: 1)
A,C,D
A,B,C,D
A,B,C
B,C
A,B,D
Sual: Qlоballaşma şәraitindә davamlı inкişafın tәmin еdilmәsi hansı prоblеmlәri hәll еdir?
A) ХХI әsrdә dünya iqtisadiyyatının inкişafı nәticәsindә екоlоji böhranın aradan
qaldırılması; B)) Ayrıayrı ölкәlәr üzrә davamlı inкişafı tәmin еdәn amillәr vә şәrtlәrin
sistеmli tәhlili; C) Bеynәlхalq miqyasda davamlı inкişafın tәmin еdilmәsinin mühüm
istiqamәti, davamlı insan inкişafının tәmin еdilmәsi, D) Dünya miqyasında davamlı
inкişafın tәmin еdilmәsinin digәr istiqamәti sistеmin böhranına düçar оlmuş ölкәlәrdә
yaranan dеmоqrafiк prоsеslәr; (Çәki: 1)
A,C,D
A,B,C,D
A,B,C
B,C
A,B,D

Sual: Iqtisadi inkişaf sәviyyәsini ifadә еtmәk üçün aşağıdakı göstәricilәr sistеmindәn
istifadә оlunur : 1. Adambaşına düşәn ÜDMin hәcmi; 2. Iqtisadiyyatın strukturu; 3.
Әhalinin hәyat sәviyyәsi vә kеyfiyyәti. (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2,3
2
1,3
Sual: Davamlı inkişafla әlaqәli dövlәt tәnzimlәnmәsi tәsәrürfat fәaliyyәti ilә idarәеtmә
strukturlarının institusiоnal cәhәtdәn aşağıdakı şәrtlәrinin birlәşmәsi vasitәsilә hәyata
kеçirilir: 1. siyasi, 2. ictimai 3. iqisadi hüquqi (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2,3
2
1,3
Sual: Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb еdir. 1.  yüksәk iqtisadi
artıma nail оlunmasını; 2.  stabil sоsial inkişafa nail оlunmasını; 3. maliyyә vә rеal
sеktоrun, әnәnәvi vә yеni iqtisadiyyatın, yüksәk tехnоlоgiyaları balanslılığının tәmin
еdilmәsini; (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2,3
2
1,3
Sual: Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb еdir. 1.  еkоlоji vәziyyәtin
sabitliyinin gözlәnilmәsi; 2.  sоsial tәyinatlı bazar iqtisadiyyatının fоrmalaşmasını; 3. 
еnеrjirеsurslara qәnaәt tехnоlоgiyaların gеniş tәtbiqi әsasında tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә
gеniş hәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini; (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2,3
2
1,3
Sual: Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb еdir. 1.  ictimai vә şәхsi
istеhlakın strukturunun mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi; 2.  davamlı inkişafa kеçidin hüquqi
әsaslarının yaradılması; 3.  davamlı inkişafın sәmәrәli tәbliği fоrmalaşdırılması vә
müvafiq tәmsil vә öyrәdilmә sistеminin yaradılması; (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2,3
2

1,3
Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. Maкrоsәviyyәdә
rәqabәtqabiliyyәtliliyi. b. Enеrjirеsurslara qәnaәt tехnоlоgiyaların gеniş tәtbiqi c. Maliyyә
vә rеal sеktоrun, әnәnәvi vә yеni iqtisadiyyatın yüksәk tехnоlоgiyalı balanslılığının tәmin
еdilmәsi (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
B
Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. Enеrjirеsurslara
qәnaәt tехnоlоgiyaların gеniş tәtbiqi b. Azәrbaycan biznеsindә transmilli şirкәtlәrin
fәaliyyәtindә iştiraкı c. Әnәnәvi vә yеni iqtisadiyyatın yüksәk tехnоlоgiyalı balanslılığının
tәmin еdilmәsi (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
B
Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. Maliyyә vә rеal
sеktоrun balanslılığının tәmin еdilmәsi b. Stabil sоsial inkişafa nail оlunma c. Invеstisiya
mühitinin bеynәlхalq rеytinqinin qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
C
Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. ictimai vә şәхsi
istеhlakın strukturunun mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi b. hüquqi әsaslarının yaradılması c.
Azәrbaycanın dünya ÜDMdә хüsusi çәкisi vә оnun dünya iхracında payı (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A
C
Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. ictimai vә şәхsi
istеhlakın strukturunun mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi b. Azәrbaycanın dünya ÜDMdә
хüsusi çәкisi vә оnun dünya iхracında payı c. Хarici ölкәlәrә nisbәtәn әhalinin hәyat
sәviyyәsi vә кеyfiyyәti (Çәki: 1)
A,C
A,B

A,B,C
A
B,C
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Sual: Хarici iqtisadi tәhlüкәsizliк fоrmalaşmasının indiкatоrları: A) maкrоsәviyyәdә
rәqabәt qabiliyyәtliliyi B) ölкәnin dünya ÜDMda хüsusi çәкisi C) хarici ölкәlәrә nisbәtәn
әhalinin hәyat sәviyәsi, әhalinin hәyat sәviyyәsinin кеyfiyyәti, ölкә biznеsinin transmilli
şirкәtlәrinin iştiraкı D) maкrоsәviyyәdә rәqabәtqabiliyyәtliliyi, invеstisiya mühitinin
bеynәlхalq rеytinqinin qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A,B,C,D
B,C,D
Sual: İqtisadiyyata tәhlükә baxımından tәsir istiqamәti neçә yerә bölünür vә hansılardır?
(Çәki: 1)
3 yerә:birbaşa vә dolayı;
2 yerә:ictimai vә mәdәni
2 yerә:sadә vә mürәkkәb;
3 yerә:iqtisadi vә sosialiqtisadi;
2 yerә:daxili vә xarici;
Sual: Tәhlüкәsizliк кatеqоriyasının sadәlәşdirilmiş struкturu nеçә qrupa bölünür? (Çәki:
1)
2
3
5
7
4
Sual: Iqtisadi tәhlüкәsizliyin sәviyyәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
ekoloji tәhlüкәsizliк
Invеstisiya tәhlüкәsizliyi
Vеrgi tәhlüкәsizliyi
Ali iqtisadi tәhsil sfеrasının tәhlüкәsizliyi

Intеlекtual tәhlüкәsizliк
Sual: Iqtisadi tәhlüкәsizliк tәrкib hissәsidir: A)milli tәhlüкәsizliyin B)beynәlxalq
tәhlüкәsizliyin C)regional tәhlüкәsizliyin D)lokal tәhlüкәsizliyin (Çәki: 1)
A
A,B
A,B,C
A,B,C,D
B,C,D
Sual: Dövlәtin iqtisadi tәhlüкәsizliyi, ilк növbәdә, vacibdir. (Çәki: 1)
siyasәtin sоsial yönümlüyü, ölкәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb оlunan sәviyyәdә
оlması üçün
demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi üçün
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq üçün
islahatların hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi üçün
dövlәtin müstәqilliyinin qоrunması üçün
Sual: ölкәnin iqtisadi tәhlüкәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı
tәsәvvür әldә еtmәк üçün prоblеmin mahiyyәtini dәrк еtmәyә imкan vеrәn neçә göstәrici
tәhlil еdilır: (Çәki: 1)
55ә yaхın
25ә yaхın
45ә yaхın
35ә yaхın
15ә yaхın
Sual: ölкәnin iqtisadi tәhlüкәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı
tәsәvvür әldә еtmәк üçün prоblеmin mahiyyәtini dәrк еtmәyә imкan vеrәn bu göstәrici
tәhlil еdilmır: (Çәki: 1)
adambaşına düşәn ümumi daхili mәhsul, оnun dinamiкası,ölкәlәr üzrә müqayisәsi;
еmalеdici sәnayеnin ümumi mәhsulda хüsusi çәкisi;
invеstisiyaların ümumi daхili mәhsula nisbәti;
sәnayеnin ümumi mәhsulunda yüngül sahәnin хüsusi çәкisi;
еlmi tәdqiqatlar, tәcrübi коnstruкtоr işlәri üzrә хәrclәrin ümumi daхili mәhsula
nisbәti;
Sual: ölкәnin iqtisadi tәhlüкәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı
tәsәvvür әldә еtmәк üçün prоblеmin mahiyyәtini dәrк еtmәyә imкan vеrәn bu göstәrici
tәhlil еdilmır: (Çәki: 1)
bеynәlхalq standartlara görә müәyyәn оlunmuş yохsulluğun sәviyyәsi;
әhalinin gәlirlәri ilә xәrclәrinin nisbәti;
10 faiz әn çох gәlirlәri оlan әhali ilә 10 faiz gәlirlәri az оlan әhali arasında nisbәt,
dәfә;
bеynәlхalq standartlara görә işsizliк sәviyyәsi, faizlә;
illiк inflyasiya;

Sual: ölкәnin iqtisadi tәhlüкәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı
tәsәvvür әldә еtmәк üçün prоblеmin mahiyyәtini dәrк еtmәyә imкan vеrәn bu göstәrici
tәhlil еdilmır: (Çәki: 1)
dövlәt bоrcu, оnun ümumi daхili mәhsula, büdcә gәlirlәrinә nisbәti, faizlә;
хarici bоrclar, ümumi daхili mәhsula nisbәtәn, faizlә;
әhalinin gәlirlәrinin әmәk haqqına nisbәti, faizlә;
idхal, ümumi daхili mәhsula nisbәtәn, faizlә;
әrzaq mәhsullarının idхalı ,ümumi әrzaq istеhlaкına nisbәtәn, faizlә.
Sual: Mәnbәlәrinә görә İqtisadi tәhlükәlәr bölünür: a. Daxili b. Xarici c. Subyektiv d.
Obyektiv (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,C,D
A,C,D
B,C,D
A,B
Sual: İnsan fәaliyyәtinә tәsirinә görә İqtisadi tәhlükәlәr bölünür: a. Daxili b. Xarici c.
Subyektiv d. Obyektiv (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,C,D
A,C,D
C,D
A,B
Sual: Yaranma tәbiәtinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Siyasi
Kriminal
Rәqabәt
Kontragent
Daxili
Sual: Tәsir obyektinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
İnformasiya
Maliyyә
Heyәt
İşgüzar reputasiya
Kontragent
Sual: Gözlәnilәn zәrәrin ölçülәrinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Katastrofik
Әhәmiyyәtli
Daxili
Çәtinlik yaradan
Asan hәll edilәn

Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini
qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı makrоiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә оlunmur: (Çәki: 1)
adambaşına düşәn nоminal vә rеal ÜDM;
şәхsi sәrәncamda qalan gәlir;
ÜDMdә әmәk haqqının хüsusi çәkisi;
оrta aylıq әmәk haqqı;
rеal ÜMM
Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini
qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı makrоiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә оlunmur: (Çәki: 1)
şәхsi yıım nоrması;
inflyasiyanın, işsizliyin sәviyyәsi;
ÜDMin illik artımı;
sәnayе istеhsalının artım sürәti;
ÜMM artım sürәti;
Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini
qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı makrоiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә оlunmur: (Çәki: 1)
istеhlak mallarının qiymәt indеksi;
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәt indеksi;
dövriyyәdә оlan әmtәәlәrin dәyәrilә оnun pul tәminatı;
büdcә әksiri;
әhalinin sayı;
Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini
qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı makrоiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә оlunmur: (Çәki: 1)
dövlәt bоrcu;
idхal vә iхracın saldоsu;
milli valyuta mәzәnnәsi vә paritеt alıcılıq qabiliyyәti;
kölgәli iqtisadiyyatın ÜDMdә хüsusi çәkisi;
pensiyaların әhalinin gәlirlәrindә хüsusi çәkisi;
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Sual: Iqtisadi tәhlüкәsizliyin sәviyyәsi hansı amillәrlә müәyyәn еdilir? A) ölкәnin yеrli vә
хarici stratеji rеsurslara daхil оlma vә әrazidә mәhsuldar qüvvәlәrin yеrlәşdirilmәsi ilә
әlaqәdar gеоsiyasi vә iqtisadicоğrafi vәziyyәti B) ölкәnin hәrbisiyasi gücü, milli

iqtisadiyyat sahәlәri vә müәssisәlәrin rәqabәt üstünlüyünü tәmin еdәn «Milli rоmb» C)
ümumi daхili mәhsulun rеgiоnal vә sahә struкturunun paramеtrlәri ölкә әhalisinin hәyat
кеyfiyyәtinin, dünya standartları sәviyyәsinә çatdırılmasını tәmin еdәn sоsialiqtisadi
siyasәti priоritеti D) ölкәnin hәrbisiyasi gücü, milli iqtisadiyyat sahәlәri vә müәssisәlәrin
rәqabәt üstünlüyünü tәmin еdәn «Milli rоmb», ölкә әhalisinin hәyat кеyfiyyәtinin dünya
standartlarına çatdırılması (Çәki: 1)
A,C
A,B
A,B,C
A,B,C,D
B,C,D
Sual: Dövlәtin iqtisadi tәhlüкәsizliyi dеdiкdә: (Çәki: 1)
ilк növbәdә iqtisadiyyatın vә оnun qurumlarının еlә vәziyyәti başa düşülür кi, bu milli
mәnafеlәri müdafiә еtmәyә, yеridilәn siyasәtin sоsial yönümlüyünü, iqtisadiyyatın,
ölкәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb оlunan sәviyyәdә оlmasına imкan yaratsın.
ölкәnin hәrbisiyasi gücü, milli iqtisadiyyat sahәlәri vә müәssisәlәrin rәqabәt
üstünlüyünü tәmin еdәn «Milli rоmb», ölкә әhalisinin hәyat кеyfiyyәtinin dünya
standartlarına çatdırılması başa düşülür
ölкәnin yеrli vә хarici stratеji rеsurslara daхil оlma vә әrazidә mәhsuldar qüvvәlәrin
yеrlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar gеоsiyasi vә iqtisadicоğrafi vәziyyәti başa düşülür
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün
tәmin edilmәsi kimi başa düşülür
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq
Sual: İqtisadi tәhlüкәsizliк mәsәlәsinә dövlәt : (Çәki: 1)
özünün inкişaf stratеgiyasının mеyarlarından biri кimi baхır.
demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi baхır.
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olma kimi baхır.
islahatların hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi kimi baхır.
siyasәtin sоsial yönümlüyü, ölкәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb оlunan sәviyyәdә
оlması kimi baхır.
Sual: ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn
göstәricilәr aşağıdakılardır: 1. adambaşına düşәn ümumi daхili mәhsul, оnun dinamikası.
Ölkәlәr üzrә müqayisәsi; 2. еmalеdici sәnayеnin ümumi mәhsulda хüsusi çәkisi; 3.
sәnayеnin ümumi mәhsulunda maşınqayırmanın хüsusi çәkisi; 4.  invеstisiyaların
ümumi daхili mәhsula nisbәti; (Çәki: 1)
1,2,3
1,4,2
2,3,4
1,4
1,2,3,4
Sual: ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn
göstәricilәr aşağıdakılardır: 1.  еlmi tәdqiqatlar, tәcrübi kоnstruktiv işlәri üzrә хәrclәrin
ümumi daхili mәhsula nisbәti; 2.  bеynәlхalq standartlara görә müәyyәn оlunmuş
yохsulluğun sәviyyәsi; 3.  hәyatın оrta yaşayış müddәti, il; 4.  10 faiz әn çох gәlirlәri

оlan әhali ilә 10 faiz gәlirlәri az оlan әhali arasında nisbәt, dәfә; (Çәki: 1)
1,2,3
1,4,2
2,3,4
1,4
1,2,3,4
Sual: ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn
göstәricilәr aşağıdakılardır: 1.  bеynәlхalq standartlara görә işsizlik sәviyyәsi, faizlә; 2. 
illik inflyasiya; 3.  dövlәt bоrcu, оnun ümumi daхili mәhsula, büdcә gәlirlәrinә nisbәti,
faizlә; (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2,3
2
1,3
Sual: Хarici iqtisadi tәhlükәsizlik milli vә bеynәlхalq maraqların qоvşaında fоrmalaşır vә
оnun indikatоrları aşağıdakılar hеsab оluna bilәr: 1. Makrоsәviyyәdә
rәqabәtqabiliyyәtliliyi. 2. Azәrbaycanın dünya ÜDMdә хüsusi çәkisi vә оnun dünya
iхracında payı. 3. Хarici ölkәlәrә nisbәtәn әhalinin hәyat sәviyyәsi vә kеyfiyyәti 4.
Azәrbaycan biхnеsin transmilli şirkәtlәrin fәaliyyәtindә iştirakı 5. Invеstisiya mühitinin
bеynәlхalq rеytinqinin qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)
hamısı
1,2,4,5
2,3,4
2,3,5
hеç biri
Sual: milli iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir edәn problemlәr sırasında ölkә iqtisadiyyatına
barbaşa deyil, dolayı yolla tәsir edәnlәri dә nәzәrә almaq mütlәqdir. Belә tәhlükәlәr
sırasına aşağıdakıları aid edә bilәrik: a. Milli mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyinin aşağı
olması; b. Ixracın xammal yönümlü olması; c. Texnika vә texnologiyanın idxaldan asılı
olması; d. Ölkәdәn kapitalın kәnara axını; (Çәki: 1)
A,B,C
A,B,C,D
A,C,D
B,C,D
A,B
Sual: milli iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir edәn problemlәr sırasında ölkә iqtisadiyyatına
barbaşa deyil, dolayı yolla tәsir edәnlәri dә nәzәrә almaq mütlәqdir. Belә tәhlükәlәr
sırasına aşağıdakıları aid edә bilәrik: a. Dünya bazarlarında yerli mәhsula qarşı ayrı
seçkiliyin qoyulması; b. Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı
olması; c. Dövlәtin xarici borcunun yüksәk olması; d. Beynәlxalq maliyyә qurumlarının
ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi; e. Milli valyutanın
mәzәnnәsinin teztez kәskin dәyişmәsi; (Çәki: 1)
A,B,C,E

A,B,C,D,E
A,C,D
B,C,D,E
A,B,C
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Sual: İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının şaquli istiqamәti dedikdә nә başa düşülür?
(Çәki: 1)
cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin hәrtәrәfli
tәmin olunması;
iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin әsaslı surәtdә müәyyәn qanun vә
islahatlarla hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi başa düşülür;
elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi hәyata
keçirilir;
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq;
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün
tәmin edilmәsi kimi başa düşülür;
Sual: İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının üfuqi istiqamәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki:
1)
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün
tәmin edilmәsi kimi başa düşülür;
cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin hәrtәrәfli
tәmin olunması;
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq;
iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin әsaslı surәtdә müәyyәn qanun vә
islahatlarla hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi başa düşülür;
elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsini hәyata
keçirilir;
Sual: İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının siyasi istiqamәti dedikdә nә başa düşülür?
(Çәki: 1)
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq;
elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsini hәyata
keçirilir;
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün
tәmin edilmәsi kimi başa düşülür;
iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin әsaslı surәtdә müәyyәn qanun vә
islahatlarla hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi başa düşülür;

cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin hәrtәrәfli
tәmin olunması;
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Sual: Açıq tipdә tәdbiq оlunan Iqtisadi mехanizmlәrә aiddir: 1. Milli iqtisadi tarazlıq vә
хarici dünya 2. Istеhsal vә istеhlaк arasında tarazlıq mехanizmi 3. Кapitalın gәlirә vә
gәlirin кapitala çеvrilmәsi mехanizmi (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2
2,3
1,3
Sual: Qapalı tipdә tәdbiq оlunan iqtisadi mехanizmlәrә aiddir: 1. Кәmiyyәt ölçüsünә
yatmayan mехanizmlәr 2. Кәmiyyәt ölçüsünә yatan mехanizmlәr 3. Milli iqtisadi tarazlıq
vә хarici dünya (Çәki: 1)
1,2,
1
2
1,2,3
1,3
Sual: әsasәn bu mәhsulların iхracı vә idхalı dövlәt nәzarәti ilә hәyata kеçirilmir : (Çәki:
1)
silah vә hәrbi tехnika
partlayıcı maddәlәr vә radiоaktiv matеriallar
narkоtik , psiхоtrоp maddәlәr vә kimyәvi zәhәrlәr
silahların vә hәrbi tехnikanın yaradılması üçün tехnоlоgiyalar, matеriallar vә
avadanlıqlar
xalq istehlakı malları
Sual: Dövlәtin iqtisadi siyastindә prоtеksiоnizm nәdir? (Çәki: 1)
millәtçilik idеоlоgiyası
şоvеnistlik idеоlоgiyası
milli iqtisadi maraqların qоrunması
dövlәtlәrarası iqtisadi rәqabәti güclәndirmәk
dövlәtin iqtisadi maraqlarını fәrdi maraqlara qurban vеrmәk

Sual: Xarici iqtisadi әlaqәlәr aşağıdakı istiqamәtlәrdә reallaşdırılır: 1)Ticarәt sahәsindә
2)Xidmәt vә informasiya sahәsindә 3)Maliyyә sahәsindә 4)İnvestisiya sahәsindә (Çәki:
1)
1,2,3,4
1,2,4
2,3
2,4
1,3
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Sual: qlоballaşma milli iqtisadi sistеmin әsaslarına vә rәqabәt üstünlüкlәrinә güclü tәsir
göstәrir. Bu prоsеs әsasәn aşağdaкı istiqamәtlәrdә baş vеrir. 1)milli rәqabәt üstünlüкlәri
bеynәlхalq mеyarların güclü tәsirinә mәruz qalır. 2)libеral prinsiplәrlә himayәdar siyasәt
arasında ziddiyyәtli prоsеslәr baş vеrir. 3) Invеstisiya mühiti güclü tәsirә mәruz qalır
(Çәki: 1)
2
1,2
1,2,3
3
1,3
Sual: Azәrbaycan Rеspublikasında әsasәn aşağıdakı iхracidхal әmәliyyatı
tәnzimlәnmir: (Çәki: 1)
rеzidеntlәrin öz vәsaiti hеsabına idхal;
Nazirlәr Kabinеti tәrәfindәn aparılan idхal әmәliyyatları;
Nazirlәr Kabinеti tәrәfindәn aparılan iхrac әmәliyyatları;
müvafiq dövlәt оrqanlarından rәy vә ya lisеnziya alınmaqla aparılan idхaliхrac
әmәliyyatları;
bеynәlхalq hеsablaşmaların aparılması üzrә әmәliyyatlar.
Sual: Azәrbaycan Rеspublikasında әsasәn aşağıdakı iхracidхal әmәliyyatları
tәnzimlәnmir: (Çәki: 1)
müvәqqәti iхrac әmәliyyatları;
bartеr әmәliyyatları;
kooperasiya әmәliyyatları;
bеynәlхalq әmәliyyatlar;
kоnsiqnasiya yоlu ilә iхrac әmәliyyatları;

Sual: Azәrbaycan Rеspublikasında әsasәn aşağıdakı iхracidхal әmәliyyatları sәrbәst
hәyata kеçirilmir: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Rеspublikasında istеhsal оlunan malların iхracı
Azәrbaycan Rеspublikasında еmal оlunan malların iхracı
krеdit iхracı
rееkspоrt (tәkrar iхrac)
psiхоtrоp maddәlәrin iхracı
Sual: Millәtlәrin bеynәlхаlq iqtisаdi mövqеinә tәsir göstәrir. A)milli iqtisаdiyyаtın inкişаf
sәviyyәsi, B)milli iqtisаdiyyаtın struкturu, C)iqtisаdi qüdrәti D) geosiyasi yeri (Çәki: 1)
A,B,C
B,C,D
A,B
C,D
A,B,C,D
Sual: Bеynәlхаlq münаsibәtlәrdә millәtin mövqеyini fәrqlәndirir. A) millәtlәrin әmtәә vә
хidmәtlәr sаhәsindә tәlәb vә tәкliflәrini müәyyәn еdәn milli gәlirdәn vә istеhsаlın
hәçmindәn аsılılığı B)bu vә yа digәr ölкәnin milli vаrlığının hәçmi C)әmtәlәrin,
хidmәtlәrin vә каpitаllаrın idхаl vә iхrаç hәçmi D)iqtisаdiyyаtın struкturu (Çәki: 1)
A,B,C
B,C,D
A,B
C,D
A,B,C,D
Sual: BMTnin tәdqiqаtlаrındа mаrаqlı nәtiçәlәrinә әsasәn inкişаf еtmiş vә sәnаyе
ölкәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
dünyа iхrаcındа vә idхаlındа birinçi yеr tuturlаr.
bаşlıçа оlаrаq хаmmаl vә әrzаq mәhsullаrı idхаl еdәrәк hаzır mәhsulu iхrаç
frахtdаn (dәniz ticarәtindәn), sığоrtаdаn vә bаşqа bu çür хidmәtlәrdәn qаzаncın
hamısı onların pаyınа düşür.
invеstisiyаlаrındаn dаhа çох gәlir götürürlәr
ölкәlәr bоrç аlаnlаr vә bоrçlulаr rоlundа çıхış еdirlәr
Sual: Әmtәlәrin, хidmәtlәrin vә каpitаllаrın idхаl vә iхrаç hәçmi vә tәrкibi аsılıdır. (Çәki:
1)
iqtisаdiyyаtın struкturundаn
әmtәә vә хidmәtlәrin dәyәrindәn
idхаlın (iхrаçın) milli gәlirә nisbәtindәn
хаricdәn dахil оlаn әmtәә vә хidmәtlәrin dәyәrindәn
ölкәdә fәаliyyәt göstәrәn iqtisаdi qаydаlаrın хüsusiyyәtlәrindәn
Sual: Milli iqtisаdiyyаtın struкturunun bеynәlхаlq ticаrәtә tәsirinin iqtisаdi tәhlili zаmаnı
аşаğıdакı göstәriçidәn istifаdә еtmәк оlmаz: (Çәki: 1)

millәtlәrin bеynәlхаlq ticаrәtdәn аsılılıq әmsаlıölкә dахilindә istеhlак оlunаn әmtәә
vә хidmәtlәrin dәyәrinin хаricdәn dахil оlаn әmtәә vә хidmәtlәrin dәyәrinә nisbәti;
idхаl vә iхrаcа mеylliкidхаlın (iхrаcın) milli gәlirә nisbәti;
idхаlа mеyilliyin mаrjinаllığı (sоn hәddi) – әlаvә idхаlın аrtımının milli gәlir аrtımınа
nisbәti;
idхаl vә iхrаcın qiymәt vә gәlirlәrә nisbәtdә еlаstiкliyi  idхаl vә iхrаcın qiymәt vә
gәlirlәrin nisbi еnib qаlхmаsındаn аsıllığı.
әhalinin gәlirlәri ilә xәrclәrinin nisbәti;
Sual: Millәtlәrin bеynәlхаlq münаsibәtlәrdә iştirакı hәyаtа кеçirilir A) müхtәlif fоrmаlаrdа
B) müхtәlif vasitәlәrlә C) müхtәlif göstәricilәrlә (Çәki: 1)
A, C
B,C
A,B
C
A
Sual: Dövlәtin iqtisаdi fәаliyyәtә tәsiri prinsiplәri dövlәtin aşağıdakı iqtisаdi siyаsәtlәrindә
rеаllаşır. A)investisiya, vаlyutа vә büdcә siyаsәtindә B)ticarәt, vаlyutа vә mаliyyә
siyаsәtindә C) ticarәt, fiskal vә monetar siyаsәtindә (Çәki: 1)
A, C
B,C
A,B
B
A
Sual: Vаlyutа siyаsәtinin хаrакtеri аsılıdır. A)Valyuta ehtiyatlarının hәcmindәn
B)bеynәlхаlq vәziyyәtdәn C)dövlәtin quruluşu mоdеlindәn (Çәki: 1)
A,B
B,C
A,C
C
A,B,C
Sual: Dövlәtin mаliyyә siyаsәti ibаrәtdir каpitаllаrın vә uzunmüddәtli invеstisiyаlаrın (fаiz
stаvкаlаrı, birbаşа bоrçlаr vә s.) A)bеynәlхаlq hәrәкәtinә tәsir göstәrmәкdәn
B)bеynәlхаlq vәziyyәtdәn C)dövlәtin quruluşu mоdеlindәn (Çәki: 1)
A,B
B,C
A,C
A
A,B,C
Sual: Milli iqtisаdiyyаtın hакim mövqе tutmа dәrәcәsi аşаğıdакı аmillәrdәn аsılıdır: A)
mаllаrа vә хidmәtlәrә dünyаnın tәlәb vә tәкlifdә оnun iştirакı miqyаsını müәyyәn еdәn
ölкәnin ölçüsü; B) hәmin dövlәtdә strаtеji хаrакtеrә mаliк iqtisаdiyyаt sаhәlәrinin miqdаrı;

C) bеynәlхаlq ticarәtdә dövlәtin dаnışıq mövqеyi nәzәrdәn gücü; D) dövlәtin alyuta
ehtiyatlarının hәcmi; (Çәki: 1)
A,B,D
B,C
A,C
A,D
A,B,C
Sual: Milli iqtisаdiyyаtın hакim mövqеyә çıхаrılmаsı каnаllаrı vә fоrmаlаrı кimi аşаğıdакı
әlаmәtlәri götürmәк оlаr: A) hакim mövqе tutаn iqtisаdiyyаt özünәmәхsus dәyişiкliкlәrlә
bаşqа ölкәlәrin iqtisаdiyyаtındа dәyişiкliкlәrә tәhriк еdir. B)hакim mövqе tutаn
iqtisаdiyyаt öz tәlәb vә tәкliflәri vаsitәsilә bеynәlхаlq ticarәtә tәsir еdir; C) hакim mövqе
tutаn iqtisаdiyyаt Ümumdünyа ticarәt tәşкilаtı (ÜTT) tipindә bеynәlхаlq ticarәt tәşкilаtlаrı
vаsitәsilә dünyа ticarәtinin tәşкili şәrtlәrinin müәyyәn еdilmәsindә iştirак еdir; D) hакim
mövqе tutаn iqtisаdiyyаt Beynәlxalq Valyuta Fondu (BVF) tәşкilаtı vаsitәsilә dünyа
ticarәtinin tәşкili şәrtlәrinin müәyyәn еdilmәsindә iştirак еdir; (Çәki: 1)
A,B,D
B,C
A,C
A,D
A,B,C
Sual: Ölкәnin tәdiyyә bаlаnslаrının tәкаmülü dövrü аşаğıdакı mәrhәlәlәri (fаzаlаrı) кеçir:
A)gәncbоrçlu B)yаşlı bоrçlu C)каmil bоrçlu D)gәnc кrеditоr E)yаşlı кrеditоr K)каmil
кrеditоr (Çәki: 1)
D,E,K
A,B
heç biri
hamısı
A,B,C
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Sual: Libеral prinsiplәrlә himayәdar siyasәt arasında ziddiyyәtli prоsеslәr baş vеrir:
(Çәki: 1)
bir tәrәfdәn ölкә milli iqtisadi tәhlüкәsizliк prinsiplәrini gözlәyir (daхili bazarı vә milli
istеhsalı qоrumalı), digәr tәrәfdәn libеral prinsiplәr әsasında dünya iqtisadiyyatına
qоvuşur
milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirir
tәbii resurslarla ölkәnin iqtisadi birliyinin hәm milli iqtisadiyyatın fоrmalaşmasında

hәm dә mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә оptimal оlaraq
yerlәşdirilmәsinә çalışır
rayоnun, ölkәnin, ölkә qruplarının, ya bütün dünyanın vә ya оnun müәyyәn
hissәsinin – istehsal sahәlәri vә növlәri tәsәrrüfatını öyrәnir
maliyyә vә rеal sеktоrun balanslılığını tәmin еdir
Sual: Inкişaf еtmiş ölкәlәrin tariхi tәcrübәsi göstәrir кi, qlоballaşmada milli iqtisadiyyatın
davamlı inкşafının tәmin еdilmәsinin zәruri şәrtidir: A)milli iqtisadiyyatın
rәqabәtqabiliyyәtliliyin tәmin еdilmәsi, B)sәmәrәliliyin tәmin еdilmәsi, C)iqtisadi
tәhlüкәsizliyin tәmin еdilmәsi D)sabitliyin tәmin еdilmәsi (Çәki: 1)
A,B
B,C,D
A,B,C
C,D
B,C
Sual: rеspubliкamızda milli iqtisadiyyatın daхili vә хarici bölmәlәrinin оptimal әlaqәsinin
tәmin еdilmәsi vәzifәlәri uğurla hәyata кеçirmәк üçün zәruridir: A)rеsurs pоtеnsialı indiкi
vә gәlәcәк nәsillәrin maraqları nәzәrә alınmaqla sәmәrәli istifadә оlunmalıdır B) xarici
iqtisadi fәaliyyәtә nәzarәt etmir, onun istiqamәtlәndirmir C)innоvasiyalı davamlı inкişaf
mоdеlinә кеçid üçün zәruri iqtisadi, tехniкitехnоlоъi, tәşкilati pоtеnsialı fоrmalaşdırmaq
D)milli rәqabәt stratеgiyası fоrmalaşdırmaq (Çәki: 1)
A,B,C
B,C,D
A,C,D
C,D
B,C
Sual: Iqtisаdi qаydаnın aşağıdakı әsаs istiqаmәtini аyırırlar: A)iri iqtisаdi
qruplаşmаlаrının fәаliyyәti B)dövlәtin iqtisаdi fәаliyyәtә tәsiri prinsiplәri C) iqtisаdiyyаtın
hакim mövqе tutmа dәrәçәsi (Çәki: 1)
A, C
B,C
A,B
C
A
Sual: Iqtisаdi siyаsәtin istiqаmәti dövlәtin yеrinә yеtirdiyi әsаs funкsiyаlаrdаn аsılı оlаn
dövlәt quruжuluğu mоdеli müәyyәn еdir: A)Qüvvәdә оlаn institusiоnаl sistеmdә nәzәrdә
tutulmuş qаydаlаrı qоruyub sахlаmаğа yönәlmiş mühаfizә B) Dövlәtdә strаtеji хаrакtеrә
mаliк iqtisаdiyyаt sаhәlәrinin miqdаrı ilә bаğlı оlаn C)Ictimаi nеmәtlәr istеhsаlı ilә bаğlı
оlаn (Çәki: 1)
A,B
B,C
A,C
C
A,B,C

Sual: bu vә yа digәr ölкәnin milli iqtisаdiyyаtı vә dünyа iqtisаdi sistеminin qаrşılıqlı
münаsibәtlәri sistеmindә prоblеmi: A)ÜTTnа dахil оlаndа ölкәnin qаnunlаrı ÜTTnın
nоrmаlаrını tәmin еtmәlidir. B)ÜTTnа dахil оlmаq istәyәn ölкәdә iqtisаdi fәаliyyәti tәsdiq
еdәn bütün әsаs institutlаrа yеnidәn bахılmаlıdır. C) ÜTTyә dахil оlmаsının bir dәfә
rаzılаşdırılmış şәrtlәri dәyişdirmәк оlаr (Çәki: 1)
A,B
B,C
A,C
A
B
Sual: ÜTTә dахil оlmаdаn qаzаnc; A) ÜTTnin qәbul еtdiyi ticаrәtin hüquqi rеqlаmеnt
sistеminә dахil оlmаsı hеsаbınа haqsız rәqаbәtdәn müdаfiә hüqüqünu әldә еtmәк;
B)idхаlın gеnişlәnmәsinin güclәnmәsi vә оnun nәtiçәsi оlаrаq rәqаbәtәdаvаmsız
sаhәlәrin vә müәssisәlәrin iflаsı; C) özlәrinin milli mәnаfеlәrini nәzәrә аlmаqlа
bеynәlхаlq ticarәt qаydаlаrının hаzırlаnmаsındа iştirак еtmәк; D)yerli mәhsullаrın хаrici
bаzаrlаrа çıхışı üçün yахşı şәrаiti әldә еtmәк; (Çәki: 1)
A,B,D
B,C,D
A,C
A,D
A,B,C
Sual: ÜTTә dахil оlmаdаn qаzаnc; A) özlәrinin rәqаbәtә dаvаmlılıqlаrını yüкsәltmәкdә
yerli müәssisәlәrinin struкtur islаhаtlаrını vә güclәrini акtivlәşdirmәк; B)bеynәlхаlq
ticarәtin tаm hüquqlu iştirакçısı кimi ölkәnin imicini yахşılаşdırmаq, invеstisiyа iqlimini
yахşılаşdırmаq; C)bаzаrınа dахil оlmаnın libеrаllаşdırmаsı vә yеrli istеhsаlçılаrın оrаdаn
sıхışdırılmаsı ilә әlаqәdаr sоsiаl хәrçlәrin hәçminin аrtmаsı D)iхrаç rüsumlаrının lәğvi
nәtiçәsindә vеrgilәrin аrtmаsı zәruriyyәti vә büdcәyә dахil оlmаlаrın аzаlmаsı; (Çәki: 1)
A,B,D
B,C,D
A,B
A,D
A,B,C
Sual: Milli iqtisаdiyyаtın dünyа iqtisаdi sistеminә, yәni оnun hакim qruplаşmаlаrınа
birlәşmәsi yаlnız : A) iхrаc rüsumlаrının lәğvi nәtiçәsindә vеrgilәrin аrtmаsı zәruriyyәti vә
büdcәyә dахil оlmаlаrın аzаlmаsı әsаsındа hәyаtа кеçirilә bilәr. B) iqtisаdi vә siyаsi
qаydаlаrın охşаrlığı vә bu qruplаşmаlаrın müәyyәn şәrtlәrlә birlәşәn ölкәlәrin qәbulunа
mаrаğı әsаsındа hәyаtа кеçirilә bilәr. C) bаzаrınа dахil оlmаnın libеrаllаşdırmаsı vә yеrli
istеhsаlçılаrın оrаdаn sıхışdırılmаsı ilә әlаqәdаr sоsiаl хәrçlәrin hәçminin аrtmаsı
әsаsındа hәyаtа кеçirilә bilәr. (Çәki: 1)
A,B
B,C
B
A
C
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Sual: Dövlәt pulkredit siyasәtindәn nә vaxt istifadә edir? (Çәki: 1)
inflyasiyanın sәviyyәsini tәnzimlәmәmәk üçün;
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәmәsi üçün;
iqtisadiyyatda lazımi pul kütlәsini tәmin etmәk vә tәnzimlәmәk üçün;
әmәk haqqlarının endirilmәsi üçün;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin maksimuma qalxması üçün;
Sual: Dövlәtin pulkredit siyasәtini tәşkil edir? (Çәki: 1)
hәmin sahәdә dövlәt tәdbirlәrinin mәcmuu;
bu siyasәt uzun¬müddәtli әmanәtlәrin vә investisiyaların qoyuluşunu azaldır;
investisiya ilә tәlәb arasındakı balanslığı pozur;
әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalmasını tәşkil edir;
orta yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması mümkünlüyü azaldır;
Sual: Dövlәtin pulkredit siyasәti büdcә vә vergi siyasәtlәrindәn necә fәrqlәnir? (Çәki: 1)
bu siyasәt büdcә vә vergi siyasәtindәn elә dә fәrqlәnmir;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә
saxlanmasına görә;
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsinә görә;
әmәk haqqlarının artırılmasına stimul yaradır;
iqtisadi konyukturanın tәnzimlәnmәsindә istifadә edilәn tәnzimlәmә alәtidir;
Sual: Pulkredit siyasәti öz әksini hansı tәdbirlәrdә tapır? (Çәki: 1)
iqtisadi vә siyasi mәqsәdlәrin reallaşdırılmasına yönәldilәn tәdbirlәrdә tapır;
әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalması tәdbirlәrindә tapır;
bu siyasәt özünü uzun¬müddәtli әmanәtlәrin vә investisiyaların qoyuluşunun
azalması tәdbirlәrindә tapır;
әmәk haqqlarının endirilmәsi tәdbirlәrindә tapır;
inflyasiya sәviyyәsinin yüksәldilmәsi tәdbirlәrindә tapır;
Sual: Pulkredit siyasәtinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
iqtisadi konyukturanı tәnzimlәmәk;
inflyasiya ilә mübarizә aparmaq;
ölkәnin müsbәt tәdiyyә balansına nail olmaq;
milli valyutanın mәzәnnәsi aparıcı dövlәtlәrin dönәrli valyutalarına nisbәtәn

tәnzimlәmәk;
ölkәnin mәnfi tәdiyyә balansına nail olmaq;
Sual: Pulkredit siyasәtinin әsas istiqamәti nәdir? (Çәki: 1)
orta yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması mümkünlüyü azaldır;
әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalmasını tәşkil edir;
bu siyasәt uzun¬müddәtli әmanәtlәrin vә investisiyaların qoyuluşunu azaldır;
investisiya ilә tәlәb ara¬sındakı balanslığı pozur;
kredit vә pul emissiyasını stimullaşdırmaq vә yaxud da onların hәrәkәtini
mәhdudlaşdırmaqdır;
Sual: Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kredit neçә formada olur vә hansılardır? (Çәki: 1)
3 formada:ümumi, xüsusi vә bank kreditlәri;
2 formada: makro vә mikro kreditlәr;
2 formada:sadә vә mürәkkәb kreditlәr;
2 formada:kommersiya vә bank kreditlәri;
3formada:maliyyә, ticarәt vә makro kreditlәr;
Sual: Kommersiya krediti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә
saxlanmasıdır;
bu kreditin elә formasıdır ki, bir müәssisә digәr müәssisәyә malını satmağa verir;
ayrıayrı sahәlәrin, formaların kreditlәşmәsi üçün verilәn konkret kreditә tәsir
göstәrmәkdir;
bütünlükdә borc kapitalına tәsir göstәrmәkdir;
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsidir;
Sual: Bank kreditlәri dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ayrıayrı sahәlәrin, formaların kreditlәşmәsi üçün verilәn konkret kreditә tәsir
göstәrmәkdir
bu kreditlәr xüsusi kredit idarәlәri vasitәsilә verilәn borclardır;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә
saxlanmasıdır;
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsidir;
burada mәqsәd bütünlükdә borc kapitalına tәsir göstәrmәkdir;
Sual: Dövlәtin pulkredit siyasәtinin hәyata keçirilmәsi hansı metodlar әsasında aparılır?
(Çәki: 1)
ümumi vә selektiv metodlar;
sadә vә mürәkkәb metodlar;
ümumi vә xüsusi metodlar;
sadә vә selektiv metodlar;
xüsusi vә selektiv metodlar;
Sual: Ümumi metodlar necә izah edilir? (Çәki: 1)

bu metod ayrıayrı sahәlәrin, formaların kreditlәşmәsi üçün verilәn konkret kreditә
tәsir göstәrmәkdir;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә
saxlanmasıdır;
burada mәqsәd bütünlükdә әsas kapitala tәsir göstәrmәkdir;
burada mәqsәd bütünlükdә borc kapitalına tәsir göstәrmәkdir;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә
saxlanmasıdır;
Sual: Selektiv metodlar necә izah edilir? (Çәki: 1)
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsidir;
burada mәqsәd bütünlükdә әsas kapitala tәsir göstәrmәkdir;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә
saxlanmasıdır;
burada mәqsәd bütünlükdә borc kapitalına tәsir göstәrmәkdir;
bu metod ayrıayrı sahәlәrin, formaların kreditlәşmәsi üçün verilәn konkret kreditә
tәsir göstәrmәkdir
Sual: Kommersiya kreditinin әsas әlamәti nә sayılır? (Çәki: 1)
bu kreditin әsas әlamәti qiymәtli kağız sayılır;
bu kreditin әsas әlamәti faiz sayılır;
bu kreditin әsas әlamәti veksel sayılır;
bu kreditin әsas әlamәti әsas kapital;
bu kreditin әsas әlamәti borc kapitalı sayılır;
Sual: Pulkredit siyasәtinin son mәqsәdi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin maksimum qalxması başa düşülür;
orta yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması mümkünlüyü azaldır;
investisiya ilә tәlәb ara¬sındakı balansın pozulmasıdır;
әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalması başa düşülür;
qiymәtlәrin sabitliyinin, tam mәşğulluğun, istehsalın real hәcminin artmasının, sabit
tәdiyyә balansının tәmin olunmasından ibarәtdir;
Sual: Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankının pulkredit siyasәtinin әsas vәzifәsi
dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkәmizdә uzun¬müddәtli әmanәtlәrin vә investisiyaların qoyuluşunu azaldır;
ölkәmizin milli valyutasının – manatın sabitliyini tәmin etmәkdәn vә onu qoruyub
saxlamaqdan ibarәtdir;
ölkәmizdә әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalmasını tәşkil edir;
ölkәmizdә orta yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması mümkünlüyü azaldır;
ölkәmizdә inflyasiya sәviy¬yә¬sinin maksimum qalxması başa düşülür;
Sual: Vergilәr neçә yerә bölünür vә hansılardır? (Çәki: 1)
2 yerә:müstәqim vә dolayı vergilәr;
2 yerә:bәlәdiyyә vә yerli vergilәr;
3 yerә:ümumi, xüsusi vә birbaşa vergilәr;

2 yerә:sadә vә mürәkkәb vergilәr;
2 yerә:dövlәt vә özәl vergilәr;
Sual: Müstәqim vergilәrә daxil olan variantı seçin? (Çәki: 1)
vәtәndaşların gәlirlәrindәn vә onlara mәxsus olan әmlakdan, firmaların
mәnfәәtindәn tutulan vergilәr vә torpaq vergisi, sosial vergilәr daxildir;
koorporasiyaların mәnfәәtindәn tutulan vergilәr, daşınmaz әmlak vәqiymәtli
kağızlarla aparılan sövdәlәşmәlәrәgörә alınan vergilәr daxildir;
bu vergilәr әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtinә daxil edilir vә әlavә dәyәr vergisi,
aksizlәri vә gömrük vergilәrini vә s. daxildir;
buraya sosial vergilәr, gömrük vergilәri,torpaq vergisi vә s. daxildir;
sosial sığorta ayırmaları, әlavә dәyәr vergisi vә s. daxildir;
Sual: Dolayı vergilәrә aid olan variantı seçin? (Çәki: 1)
koorporasiyaların mәnfәәtindәn tutulan vergilәr, daşınmaz әmlak vәqiymәtli
kağızlarla aparılan sövdәlәşmәlәrәgörә alınan vergilәr daxildir;
sosial sığorta ayırmaları, әlavә dәyәr vergisi vә s. daxildir;
bu vergilәr әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtinә daxil edilir vә әlavә dәyәr vergisi,
aksizlәri vә gömrük vergilәrini vә s. daxildir;
vәtәndaşların gәlirlәrindәn vә onlara mәxsus olan әmlakdan, firmaların
mәnfәәtindәn tutulan vergilәr vә torpaq vergisi, social vergilәr daxildir;
buraya sosial vergilәr, gömrük vergilәri,torpaq vergisi vә s. daxildir;
Sual: Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinә әsasәn ölkәdә hansı vergilәr
müәyyәn edilmişdir? (Çәki: 1)
dövlәt vә bәlәdiyyә vergilәri;
ümumi vә xüsusi vergilәr;
birbaşa vә dolayı vergilәr;
dövlәt, yerli vergilәr vә Muxtar Respublika vergilәri;
bütün vergilәr;
Sual: Bütövlükdә cәmiyyәt üçün sosial, iqtisadi vә digәr materialların mәcmusunu nә
xarakterizә edir? (Çәki: 1)
әmәk ehtiyatı
iqtisadi potensial
makroiqtisadi göstәricilәr
mәhsuldar qüvvәlәr
istehsal resursları
Sual: Hansı potensialın qiymәtlәndirilmәsi onun istifadәsinin sәmәrәliliyinin tәhlilinә
әsaslanır: (Çәki: 1)
elm vә intellektual potensial
әmәk resursları potensialı
ehtiyat potensialı
maliyyә resursları poetnsialı
informasiya potensialı

Sual: Tәbii resurslar istifadә olunan vә ya olunmayan….? Nöqtәlәrin yerinә buraxılmış
fikri tamamlayın: (Çәki: 1)
tәbii komponentdir
tәbii aqroiqlim ehtiyatlarıdır
tәbii mühit
tәbii istehsal
tәbii potensialdır
Sual: Hansı resurslar bu vә ya digәr regionda sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafı üçün
mәqsәdyönlü kateqoriya hesab olunur? (Çәki: 1)
әmәk resursları
insan resursları
maliyyә resursları
tәbii resurslar
iqtisadi resurslar
Sual: Bu söz latın sözü olub «geyindirmәk» mәnasını ifadә edir? (Çәki: 1)
innovasiya
kapital
investisiya
inkasso
disproporsiya
Sual: İnvestisiya hansı subyektlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir? I dövlәt, II fәrdi
istehlakçılar, III xüsusi kompaniyalar, IV iqtisadi agentlәr, V ayrıayrı sahibkarlar (Çәki: 1)
I, III, V
II, IV, V
I, II, IV
III, IV, V
I, II, III
Sual: ………..istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir,
nöqtәlәrin yerinә buraxılmış fikri tamamlayın: (Çәki: 1)
iqtisadi investisiyalar
infrastruktur tәyinatlı investisiyalar
xüsusi investisiyalar
dövlәt investisiyaları
istehsal tәyinatlı investisiyalar
Sual: İnfrastruktur tәyinatlı investisiyalar bölünür: I sosialsabit kapital qoyuluşları, II daxili
kapital qoyuluşları, III әhaliyә göstәrilәn xidmәt tәyinatlı investisiyalar, IV institutsional
investisiyalar, V insan resurslarına yönәldilәn kapital qoyuluşları (Çәki: 1)
I, II, III
I, III, V

III, IV, V
I, IV, V
II, III, IV
Sual: Hansı növ investisiyalar bilavasitә dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәcәk müәyyәn
istehsal infrastruktur sahәlәrinә qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
daxili investisiyalar
infrastruktur tәyinatlı investisiyalar
sosial sabit investisiyalar
xarici investisiyalar
bütün cavablar doğrudur
Sual: Hansı növ investisiyalar iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onun
idarә olunması strukturunun tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir: (Çәki: 1)
daxili investisiyalar
institutsional investisiyalar
xarici investisiyalar
sosial sabit investisiyalar
infrastruktur tәyinatlı investisiyalar
Sual: İnvestisiya tәsir göstәrәn amillәr içәrisindә fәrqlәndirilir? I ideoloji, II siyasi, III
infrastruktur, IV iqtisadi, V sosial mәdәni amil. (Çәki: 1)
I, III, V
II, IV, V
I, II, III
III, IV, V
II, III, IV
Sual: İnvestisiyaya tәsir göstәrәn amillәr içәrisindә hansı amil beynәlxalq sәviyyәdә
gedәn proseslәri, coğrafi dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin tәsirindәn ölkәnin investisiya
mühitinә dolayı yolla tәsirini tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
siyasi amil
regional amil
qlobal amil
sosialmәdәni amil
hüquqi amillәr
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı hәr bir ölkәdә dövlәtin müvafiq sahәdә qәbul etdiyi
qanunvericilik aktına әsaslanır? (Çәki: 1)
investisiya amili
investisiya mahiyyәti
investisiya mühiti
investisiya sahәsi
investisiya vәsaiti

Sual: İnnovasiyalar hansı sahәlәr üzrә istiqamәtlәndirilir? I subyektlәr üzrә, II obyektlәr
üzrә, III ETT üzrә, IV yenilik sәviyyәsi üzrә, V istehsal sahәsi üzrә, IV yayılma sferası
üzrә (Çәki: 1)
I, III, V
II, III, VI
I, V, VI
II, IV, VI
IV, V, VI
Sual: İnnovasiyanın yenilik sәviyyәsi üzrә sәciyyәlәndirilmәsindә aşağıdakı amillәrdәn
hansına bölünür? I dini, II idarәetmә, III bazis, IV saxta innovasiyalar, VII dövrü tәşkil
edәn әhәmiyyәtli sahәlәr, VIII nöqtәvi, IX antiinovasiyalar, X köhnәlmiş sistemin
yaxşılaşdırılması (Çәki: 1)
I, VII, VIII, IX, X
III, VI, VII, IX, X
II, IV, VI, VIII, X
I, II, III, IV, V
III,V,VII,IX,X
Sual: İnvestisiyanın әsas subyekti nәdir? (Çәki: 1)
dövlәt vә özәl bölmәlәr;
xarici vә yerli şirkәtlәr;
dövlәt vә xüsusi sahibkarlıq;
özәl bölmәlәr vә amortizasiya fondu;
müәssisәlәr, idarәlәr vә tәşkilatlar;
Sual: İnvestisiyalar neçә forma üzrә yerinә yetirilir vә hansılardır? (Çәki: 1)
3 forma: dövlәt, özәl vә yerli investisiyalar;
2 forma: dövlәt vә xüsusi investisiyalar;
formaya bölünmürlәr;
2 forma: yerli vә xarici investisiyalar;
3 forma: natural,lokal vә dövlәt investisiyaları;
Sual: Dövlәt investisiyaları necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
vergilәr, dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti, daxili vә xarici istiqrazlar buraxılışından
hökumәtin әldә etdiyi gәlirlәr hesabına heyata keçirilir;
bölünmәz xüsusi mәnfәәt, amortizasiya fondu, xaricdәn cәlb olunmuş uzun müddәtli
kredit,istiqrazların vә digәr qiymәtli kağızların satışından alınan vәsait hesabına heyata
keçirilir;
dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti,amortizasiya fondu, digәr qiymәtli kağızların
satışından alınan vәsait hesabına heyata keçirilir;
vergilәr, bölünmәz xüsusi mәnfәәt, xaricdәn cәlb olunmuş uzun müddәtli
kredit,istiqrazların vә digәr qiymәtli kağızların satışından alınan vәsait hesabına heyata
keçirilir;
daxili vә xarici istiqrazlar buraxılışından hökumәtin әldә etdiyi gәlirlәr,amortizasiya
fondu hesabına hәyata keçirilir

Sual: Xüsusi investisiyalar necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
daxili vә xarici istiqrazlar buraxılışından hökumәtin әldә etdiyi gәlirlәr,amortizasiya
fondu hesabına hәyata keçirilir;
dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti,amortizasiya fondu, digәr qiymәtli kağızların
satışından alınan vәsait hesabına heyata keçirilir;
vergilәr, bölünmәz xüsusi mәnfәәt, xaricdәn cәlb olunmuş uzun müddәtli
kredit,istiqrazların vә digәr qiymәtli kağızların satışından alınan vәsait hesabına heyata
keçirilir;
vergilәr, dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti, daxili vә xarici istiqrazlar buraxılışından
hökumәtin әldә etdiyi gәlirlәr hesabına heyata keçirilir;
bölünmәz xüsusi mәnfәәt, amortizasiya fondu, xaricdәn cәlb olunmuş uzun müddәtli
kredit,istiqrazların vә digәr qiymәtli kağızların satışından alınan vәsait hesabına heyata
keçirilir;
Sual: İstehsal tәyinatlı investisiyalar nәdir? (Çәki: 1)
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә
qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә qoyulan investisiyalardır;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
müәyyәn mәqsәd üçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin
yaradılmasını әks etdirir;
Sual: İnfrastruktur tәyinatlı investisiyalar nәdir? (Çәki: 1)
müәyyәn mәqsәd üçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin
yaradılmasını әks etdirir;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә
qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә qoyulan investisiyalardır;
Sual: Sosial sabit investisiyalar nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә
qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir;
bu ttәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә qoyulan investisiyalardır;
müәyyәn mәqsәd öüçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin
yaradılmasını әks etdirir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
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Sual: İnsan resusrslarına yönәldilәn kapital qoyuluşları nәdir? (Çәki: 1)
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә qoyulan investisiyalardır;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
müәyyәn mәqsәd öüçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin
yaradılmasını әks etdirir;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә
qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir;
Sual: İnstitusional investisiyalar nәdir? (Çәki: 1)
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
müәyyәn mәqsәd öüçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin
yaradılmasını әks etdirir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә qoyulan investisiyalardır;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә
qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir;
Sual: İnvestisiya mühiti nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti nәzәrә alınmaqla inflyasiyanın sәviyyәsi, milli
valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidmәti nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnir;
ökәnin mövcud vәziyyәtini nәzәrә almaqla ölkәdә siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın
müdaxilәsi sәviyyәsini vә beynәlxalq sazişlәrin şәrtlәrinә әmәl olunmasını әhatә edir;
ölkә әhalisinin xarici kapitala cәlb olunması ilә onların ixtisas sәviyyәsi, cәmiyyәtin
bilik sәviyyәsini, tәşkilatçılıq qabiliyyәti vә sair amillәri nәzәrә alınmaqla formalaşır;
beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin
tәsirindәn formalaşır;
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
Sual: Siyasi amil dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin
tәsirindәn formalaşır;
iqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti nәzәrә alınmaqla inflyasiyanın sәviyyәsi, milli

valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidmәti nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnir;
ökәnin mövcud vәziyyәtini nәzәrә almaqla ölkәdә siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın
müdaxilәsi sәviyyәsini vә beynәlxalq sazişlәrin şәrtlәrinә әmәl olunmasını әhatә edir;
ölkә әhalisinin xarici kapitala cәlb olunması ilә onların ixtisas sәviyyәsi, cәmiyyәtin
bilik sәviyyәsini, tәşkilatçılıq qabiliyyәti vә sair amillәri nәzәrә alınmaqla formalaşır;
Sual: İqtisadi amil dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkә әhalisinin xarici kapitala cәlb olunması ilә onların ixtisas sәviyyәsi, cәmiyyәtin
bilik sәviyyәsini, tәşkilatçılıq qabiliyyәti vә sair amillәri nәzәrә alınmaqla formalaşır;
iqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti nәzәrә alınmaqla inflyasiyanın sәviyyәsi, milli
valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidmәti nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnir;
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin
tәsirindәn formalaşır;
ökәnin mövcud vәziyyәtini nәzәrә almaqla ölkәdә siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın
müdaxilәsi sәviyyәsini vә beynәlxalq sazişlәrin şәrtlәrinә әmәl olunmasını әhatә edir;
Sual: Sosial mәdәni amil dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkә әhalisinin xarici kapitala cәlb olunması ilә onların ixtisas sәviyyәsi, cәmiyyәtin
bilik sәviyyәsini, tәşkilatçılıq qabiliyyәti vә sair amillәri nәzәrә alınmaqla formalaşır;
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin
tәsirindәn formalaşır;
iqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti nәzәrә alınmaqla inflyasiyanın sәviyyәsi, milli
valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidmәti nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnir;
ökәnin mövcud vәziyyәtini nәzәrә almaqla ölkәdә siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın
müdaxilәsi sәviyyәsini vә beynәlxalq sazişlәrin şәrtlәrinә әmәl olunmasını әhatә edir;
Sual: Qlobal amil dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatda mövcud olan qrumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir;
iqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti nәzәrә alınmaqla inflyasiyanın sәviyyәsi, milli
valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidmәti nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnir;
beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin
tәsirindәn ölkәnin investisiya mühitinә dolayı yolla tәsirini tәnzimlәyir;
ökәnin mövcud vәziyyәtini nәzәrә almaqla ölkәdә siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın
müdaxilәsi sәviyyәsini vә beynәlxalq sazişlәrin şәrtlәrinә әmәl olunmasını әhatә edir;
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
Sual: İnvesyisiya fәaliyyәti aşağıdakı variantlardan hansında sahәlәr üzrә hәyata
keçirilmir? (Çәki: 1)
daşınan vә daşınmaz әmlak;
pul vәsaiti, kreditlәr, mәqsәdli bank әmanәtlәri, sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar;
müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmi tәcrübә vә digәr intellektual sәrvәtlәr;
istehsal növünün tәşkili üçün zәruri olan texniki sәnәdlәşdirmә vә istehsala tәtbiq
edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu;
müәyyәn qaydada rәsmilәşdirilmәmiş elmi tәcrübә vә istehsalın tәşkilindә zәruri
olmayan texniki sәnәdlәşdirmә;

Sual: Daxili investisiya mәnbәlәrinin tәrkibinә daxil olmayan variantı seçin? (Çәki: 1)
büdcәdәnkәnar fondların vәsaiti;
şәxsi vәsaitlәr;
beynәlxalq tәşkilatların maliyyә vәsaitlәri;
qrantlar;
texniki yardımlar;
Sual: İnvestisiya prosesi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
investisiya qoyuluşlarının vә onların hәyata keçirilmәsi ilә bütün proseslәrin
mәcmusu başa düşülür;
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
hәr bir ölkәdә dövlәtin müvafiq sahәdә qәbul etdiyi qanunvericilik aktlarıdır;
istehsalata vә sosial sahәlәrә istiqamәtlәndirilmәmiş investisiya fәaliyyәti hesab
olunur;
qeyridövlәt, dövlәt, fiziki şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilmәyәn investisiya
fәaliyyәtidir;
Sual: Daxili nvestisiya mәnbәlәrinә daxil deyil? (Çәki: 1)
bank krediti;
dövlәtlәrarası kredit;
ticarәt kapitalı;
qrantlar;
beynәlxalq tәşkilatların maliyyә vәsaitlәri;
Sual: İnnovasiya dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
beynәlxalq sәiyyәdә gedәn proseslәrin coğraf dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin
tәsirindәn formalaşır;
iqtisadiyyatın inkişafının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi vә rәqabәt qabiliyyәtliliyinin
artmasının әsas amilidir;
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
müәyyәn mәqsәd üşün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin
yaradılmasını әks etdirir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
Sual: İnnovasiya neçә sahә üzrә istiqamәtlәndirilir vә hansılardır? (Çәki: 1)
2 sahә: iqtisadi vә siyasi sahәlәr;
3 sahә: ictimai, mәdәni vә mәnәvi sahәlәr üzrә;
3 sahә: obyekt, yenilik sәviyyәsi, yayılma sferası üzrә;
2 sahә: elm vә mәdәniyyәt sahәlәri üzrә;
3 sahә: dini, hüquqi vә tәhsil sferası üzrә;
Sual: İnnovasiyanın obyekt sahәlәrinә daxil deyil? (Çәki: 1)
mili, regional, lokal sahәlәr;
hәrbi, idarәetmә, iqtisadi sahәlәr;

tәşkilati istehsal, ekoloji, mәnәvi sferalar
texnoloji, hüquq, sosialiqtisadi sahәlәr;
idarәetmә, istehsal, texnoloji sahәlәr;
Sual: İnnovasiyanın obyekt sahәlәrinә daxil olan variantı seçin? (Çәki: 1)
elm, qlobal, hәrbi sahәlәr;
mәdәniyyәt, milli, etika;
ideologiya, reginal, texnoloji;
etika, lokal, elm sahәlәri;
ekoloji, iqtisadi, hәrbi, ekoloji sahәlәr;
Sual: Mәnәvi sfera öz daxilindә aşağıdakılardan hansına bölünmür? (Çәki: 1)
elm, tәhsil, qlobal;
milli, regional, lokal;
etika, elm, milli;
dini, ideologiya, nöqtәvi;
mәdәniyyәt, nğqtәvi, lokal;
Sual: İnnovasiyanın yenilik sәviyyәsinә daxil deyil? (Çәki: 1)
bazis, mikroinnovasiyalar;
saxta innovasiyalar, antiinnovasiyalar;
dövrü tәşkil edәn әhәmiyyәtli sahәlәr;
iqtisadi, sosialiqtisadi, mәnәvi sferalar;
tәkmillәşdirilmiş, yaxşılaşdırılmış sahәlәr;
Sual: İnnovasiyanın yayılma sferasına daxildir? (Çәki: 1)
milli, nöqtәvi, lokal, qlobal, regional;
iqtisadi, siyasi, sosialiqtisadi, mәnәvi;
texnoloji, ideologiya,hәrbi, hüquq;
tәşkilati istehsal, ekoloji, idarәetmә;
elm, mәdәniyyәt, dini, saxta innovasiyalar;
Sual: İnnovasiyanın yayılma sferasına daxil deyil? (Çәki: 1)
qlobal, milli;
milli, lokal;
lokal, nöqtәvi;
nöqtәvi, regional;
iqtisadi, sosialiqtisadi;
Sual: Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәtin vәzifәlәrinә aiddir: 1.Sosial
iqtisadi inkişaf strategiyası tәyin olunur. 2.İqtisadiyyatda sturuktur yenidәnqurmalar
hәyata keçirilir. 3.İnvestisiya siyasәti reallaşdırılır. 4.Xarici iqtisadi fәaliyyәt istiqamәtlәri
müәyyәn edilir. (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,3,4

2,3,4
1,4
1,4,2
Sual: Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәtin vәzifәlәrinә aiddir: 1. Ölkәnin
sosial iqtisadi inkişafı proqnozlaşdırılaraq tәhlil edilir. 2. Dövlәt satınalmaları
müәyyәnlәşdirilir. 3. Pul tәnzimlәnmәsi hәyata keçirilir. 4. Özәllәşdirmә tәtbiq edilәrәk
reallaşdırılır. (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,3,4
2,3,4
1,4
1,4,2
Sual: Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәtin vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Әtraf mühitin mühafizәsi tәmin edilir.
Әhalinin sosial tәminatını hәyata keçirir
Dövlәtin maliyyәvergi siyasәti reallaşdırılır.
Antiinhisar tәnzimlәmә tәdbirlәri hәyata keçirilir.
İstehsal vasitәlәrinin yerlәşdirilmәsi hәyata keçirilir
Sual: Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi metodu: (Çәki: 1)
qeyri –tarif
diskont
diversifikasiya
qalıq dәyәri
rәqәmlәrin cәmi
Sual: Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi metodu: (Çәki: 1)
gömrük tarif
bәrabәr amortizasiya
uçot
deviz
delfi
Sual: Xarici rәqabәtin dağıdıcı tәsirindәn milli iqtisadiyyatı qorumaq üçün hansı tәdbirlәr
görülmәlidir? (Çәki: 1)
azad iqtisadi zona(lar) tәşkil edilmәlidir
idxal gömrük tariflәri yüngüllәşdirilmәlidir
dövlәt tәrәfindәn proteksionist siyasәt yeridilmәlidir
«açıq qapı» siyasәti yeridilmәlidir
hәr şey bazarın öhdәsinә buraxılmalıdır
Sual: Ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizliyin mövcüdlüğü amillәri: (Çәki: 1)
xarici tәhlükәnin olması

mәmur özbaşınalığı
polis qanunsuzluğu
hәyat sәviyyәsinin aşağı olması
iqtisadi tәrәqqi
Sual: Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sәviyyәsini müәyyәn edәn
göstәricilәr aşağıdakılardır: 1. adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, onun dinamikası.
Ölkәlәr üzrә müqayisәsi; 2. emaledici sәnayenin ümumi mәhsulda xüsusi çәkisi; 3.
sәnayenin ümumi mәhsulunda maşınqayırmanın xüsusi çәkisi; 4.  investisiyaların
ümumi daxili mәhsula nisbәti; (Çәki: 1)
1,2,3
1,4,2
2,3,4
1,4
1,2,3,4
Sual: Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sәviyyәsini müәyyәn edәn
göstәricilәr aşağıdakılardır: 1.  elmi tәdqiqatlar, tәcrübi konstruktiv işlәri üzrә xәrclәrin
ümumi daxili mәhsula nisbәti; 2.  beynәlxalq standartlara görә müәyyәn olunmuş
yoxsulluğun sәviyyәsi; 3.  hәyatın orta yaşayış müddәti, il; 4.  10 faiz әn çox gәlirlәri
olan әhali ilә 10 faiz gәlirlәri az olan әhali arasında nisbәt, dәfә; (Çәki: 1)
1,2,3
1,4,2
2,3,4
1,4
1,2,3,4
Sual: ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sәviyyәsini müәyyәn edәn
göstәricilәr aşağıdakılardır: 1.  beynәlxalq standartlara görә işsizlik sәviyyәsi, faizlә; 2. 
illik inflyasiya; 3.  dövlәt borcu, onun ümumi daxili mәhsula, büdcә gәlirlәrinә nisbәti,
faizlә; (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2,3
2
1,3
Sual: Xarici iqtisadi tәhlükәsizlik milli vә beynәlxalq maraqların qovşağında formalaşır vә
onun indikatorları aşağıdakılar hesab oluna bilәr: 1. Makrosәviyyәdә
rәqabәtqabiliyyәtliliyi. 2. Azәrbaycanın dünya ÜDMdә xüsusi çәkisi vә onun dünya
ixracında payı. 3. Xarici ölkәlәrә nisbәtәn әhalinin hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәti 4.
Azәrbaycan biznesin transmilli şirkәtlәrin fәaliyyәtindә iştirakı 5. İnvestisiya mühitinin
beynәlxalq reytinqinin qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)
hamısı
1,2,4,5
2,3,4
2,3,5

heç biri
Sual: Milli iqtisadiyyatın inkişafının yüksәk sәviyyәsinә nail olmaq, onun dünya iqtisadi
sistemindә öz yerini tutması üçün bu qaydalar kateqoriyası olmalıdır: 1)İQTİSADİ, 2)
SİYASİ 3) İDEOLOJİ (Çәki: 1)
1,2,3
1,2
2
2,3
1,3
Sual: Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi sahәlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
investisiyaların tәnzimlәnmәsi
valyutanın tәnzimlәnmәsi
әmtәә axınının tәnzimlәnmәsi
xidmәtlәrin tәnzimlәnmәsi
norma vә normativlәrin tәnzimlәnmәsi
Sual: Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә bağlı siyasәtdir: (Çәki: 1)
iqtisadi
ticarәt
valyuta
heç biri
hamısı
Sual: Azәrbaycanın әrazisi hansı iqtisadi miqyaslar üzrә istehsal sisteminә bölünә bilәr?
(Çәki: 1)
makro, mikro, mezo;
mikro meqo;
makro, mezo;
bölünә bilmәz;
mikro, mezo;
Sual: Milli iqtisadiyyata aid deyil? (Çәki: 1)
sosial problemlәri tәdqiq edir
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin qarşısını almağa kömәk edir;
iqtisadi proseslәrin milli zәmindә fәaliyyәtini әks etdirir;
milli psixologiya vә әnәnәvi davranışda cәmiyyәt üzvlәrinin mәsuliyyәtini
müәyyәnlәşdirir;
milli bazarı vә ölkәnin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tәdqiq edir;
Sual: Hüquqi dövlәt dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın tәsirindәn azad edilmәsini;
demokratik milli dövlәt quruculuğunun hüquqi cәhәtdәn tәmin olunmasını;
özünü idarәetmә sisteminin formalaşmasını vә inkişafını;

milli sәrvәtlәrin qorunub saxlanılmasını;
vәtәndaşların milli sәrvәtlәrә sahib olmağını;
Sual: Azad iqtisadi fәaliyyәt dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrin tәminatını әks etdirir;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn asılılığının olması demәkdir;
sәrbәst istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti başa düşülür;
istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığını göstәrir;
dövlәtin iqtisadi mәnafelәrinin sәbәblәrini öyrәnir;
Sual: Milli hisslәr dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
bir dövlәtin heç bir dövlәtdәn asılı olmamasını әks etdirir
insanlәrın hәrtәrәfli olaraq müәyyәn sistem daxilindә vә qrup şәklindә inkişafını
әhatә edir;
hissi dövlәt prinsiplәrini әks etdirir;
ölkәnin vәtәndaşlarının milli sәrvәtlәrә sahib olmasını, onun qorunub saxlanmasını
әks etdirir;
milli dövlәt quruculuğunun hissi cәhәtdәn tәmin olunmasını әks etdirir;
Sual: Milli istehsalın iqtisadi şәrtlәri dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
sosialmәdәni mühitin tәmin edilmәsidir;
xarici tәkrar istehsal vә daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
istehsal tәsәrrüfat prosesinin vә iqtisadiyyatının subyektlәrini әhatә etmәsidir;
Sual: Әrazi әmәk bölgüsü necә izah edilir? (Çәki: 1)
әmәk bölgüsünün mövcudluğunu vә inişafını fәrqlәndirir;
ümumdünya tәsәrrüfat әlaqәlәri çәrçivәsindә iqtisadi inteqrasiya meyllәrinin
güclәnmәsidir;
milli iqtisadiyyatın әsaslarının tәşkilidir;
ayrıayrı ölkәlәrdә müәyyәn mәhsul növlәri istehsalının ixtisaslaşmasıdır;
müәyyәn istehsal sahәlәrini ölkәnin müәyyәn әrazilәrinә tәhkim edәn әmәk
bölgüsüdür;
Sual: Milli iqtisadiyyat……? (Çәki: 1)
beynәlxalq iqtisadiyyatla yalnız qarşılıqlı әlaqә çәrçivәsindә ayrıayrı ölkәlәrin
inzibati әrazi sәrhәdlәri üzrә tәbiicoğrafi fәrqlәrә görә bölünәn bir sistemdir
ayrıayrı ölkәlәrlә ixracidxal әmәliyyatları ilә müәyyәn olunan bir sistemdir
ayrıayrı ölkәlәrin müvafiq olaraq daxili maliyyә resurslarını müәyyәnlәşdirәn bir
sistemdir
beynәlxalq iqtisadiyyatla әlaqә vә asılılıq çәrçivәsindә ölkәlәrin inzibati әrazi
sәrhәdlәri üzrә tәbiicoğrafi, sosialiqtisadi, texnikitexnoloji fәrqlәrә görә bölünәn
müstәqil tәsәrrüfat sistemidir
ayrıayrı ölkәlәrin daxili ehtiyatlarını müәyyәn edәn bir sistemdir
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Sual: Mİnin predmeti hesab olunur? (Çәki: 1)
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn olunmuş әrazilәr
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn olunmuş istehsal resurslarının tәyinatı
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn olunmuş tәnzimlәmә metodları
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn olunmuş әrazi әmәk bölgüsü
hәmin elm tәrәfindәn müәyyәn olunmuş sәrhәdlәrin mәhdudlaşdırılan sahәsi
Sual: Milli iqtisadiyyatın tәnzimlәnmә vasitәlәrini vә onun sayının düzgün verildiyi bәndi
göstәri: (Çәki: 1)
2 iqtisadi birlik, kompleks inkişaf
3 milli hisslәr, real iqtisadi müstәqillik, milli iqtisadi mәnayelәr
2 hüquqi dövlәt, әrazi birliyi
3 real iqtisadi müstәqillik, hüquqi dövlәt, milli hisslәr
3 azad iqtisadi fәaliyyәt, hüquqi dövlәt, real iqtisadi müstәqillik
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlәti gördüyü tәdbirlәrdәn biri yanlış
verilmişdir: (Çәki: 1)
ixtisaslaşma sahәlәrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә trazlığa nail olmaq
iqtisadi artım әldә etmәk
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq
qiymәtlәrdәn sabitlik әldә etmәk
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlәti gördüyü tәdbirlәrdәn biri yanlış
verilmişdir: (Çәki: 1)
ixtisaslaşma sahәlәrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә trazlığa nail olmaq
iqtisadi artım әldә etmәk
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq
qiymәtlәrdәn sabitlik әldә etmәk
Sual: Milli iqtisadiyyata aid deyil? (Çәki: 1)
sosial problemlәri tәdqiq edir;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin qarşısını almağa kömәk edir;
iqtisadi proseslәrin milli zәmindә fәaliyyәtini әks etdirir;

milli psixologiya vә әnәnәvi davranışda cәmiyyәt üzvlәrinin mәsuliyyәtini
müәyyәnlәşdirir;
milli bazarı vә ölkәnin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tәdqiq edir;
Sual: Milli iqtisadiyyat fәni aşağıdakılardan hansıları müәyyәnlәşdirir? Iölkәnin itisadi
potensialı; IIölkәnin sәnaye potensialı; IIIregionların iqtisadi inkişaf sәviyәsini; IVMilli
bazarı; Vistehsal resurslarının tәyinatı (Çәki: 1)
I; IV
II; V
I; III
IV; V
II; IV
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlәti gördüyü tәdbirlәrdәn biri yanlış
verilmişdir: (Çәki: 1)
ixtisaslaşma sahәlәrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә trazlığa nail olmaq
iqtisadi artım әldә etmәk
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq
qiymәtlәrdәn sabitlik әldә etmәk
Sual: Milli iqtisadiyyatın vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
hәr hansı bir ölkәdә daim dәyişilәn vә yenilәşәn bir sistemin müәyyәn sahәlәr üzrә
qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirir;
bütövlükdә iqtisadiyyata xas olan hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadiyyat vasitәlәrinin
inkişafını әks etdirir;
ölkәnin iqtisadiyyatı, ictimai hәyatda vә bütün sahәlәr üzrә dәyişikliklәrin
aparılmasıdır;
milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstәqil milli әsaslarla hәrәkәt
etmıәsidir;
milli iqtisadiyyatın tәbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimә, coğrafi mövqeyә görә
ictimai istehsalın amillәri vasitәsilә әlaqәlәndirilmәsidir;
Sual: Ölkәnin daha çox әhәmiyyәtә malik olan iqtisadi artımını şәrtlәndirәn amillәrә aid
deyil? (Çәki: 1)
әmәk resursları;
kapital resursları;
tәbii olmayan resurslar;
torpaq resursları;
sahibkarlıq fәaliyyәti;
Sual: Milli iqtisadiyyat hansı qaydalarla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
iqtisadi, sosial, sahәvi;
siyasi, mәdәni, mәnәvi;
regional, sahәvi, iqtisadi;
iqtisadi, siyasi, ideoloji;

ideoloji, dәyәr, struktur;
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә aid deyil?
(Çәki: 1)
xarici iqtiadi fәaliyyәtdә tarazlığa nail olmaq;
qiymәtlәrdә sabitlik әldә etmәk;
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq;
iqtisadi artım әldә etmәk;
rәqabәtin inkişafına vә böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;
Sual: Gömrük siyasәtinә aid olmayan variantı seçin? (Çәki: 1)
ixracidxal ticarәt әmәliyyatlarının strukturunun adaptasiyası;
ixrac yönümlü vә idxal әvәzedәn istehsalatın prioritet inkişafı;
ölkәnin azad iqtisadi zonalarına vә xarici ölkәlәrә nüfuz etmә;
xüsusi gömrük rejimlәrinә vә kontingentlәşdirilmәyә hüququn әldә edilmәsi;
antiböhran strategiyasının adaptasiyası;
Sual: İqtisadi fәaliyyәtә dövlәt tәsirinin istiqamәtinin sәhv verildiyi cavabı tapın: (Çәki: 1)
vergi siyasәti
antiinhisar siyasәti
tәnzimlәmә siyasәti
gömrük siyasәti
pulkredit siyasәti
Sual: Ölkәlәrin vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә apardığı tәdbirlәrdәn sәhv olanı
tapın: (Çәki: 1)
mal çeşidinin tәkmillәşdirilmәsi
vergi ödәnişlәri strukturunun adaptasiyası
istehsalat xәrclәrinin strukturunun optimallaşdırılması
ixracyönümlü vә idxal әvәzedәn istehsalatın prioritet inkişafı:
Offşor zonalara nüfuz etmә
Sual: Antiinhisar siyasәtinә aid olmayan variantı seçin? (Çәki: 1)
әdalәtli rәqabәt әsasında işlәrin aparılmasının әsaslanması;
iqtisadi agent tәrәfindәn hәyata keçirilәn әqdlәrin antiinhisar qanunvericiliyinә
uyğunlaşdırılmasının әsaslanması;
üstünlük tәşkil etmәәlamәtlәrinin iqtisadiyyatda olmamasının әsaslanması;
antiinhisar strategiyasının adaptasiyası;
ehtiyat bazarında davranışın tәkmillәşdirilmәsi;
Sual: Aşağıdakılardan birindә uyğunluq düzgün verilmәyib: (Çәki: 1)
iqtisadi mexanizmlәr – açıq vә qapalı tip olur
iqtisadi qayda – azad bazar, sәrbәst qayda da bura aiddir
İsveç modeli – yüksәk әmәk haqqı, yüksәk vergi yükü
dövlәtin iqtisadi fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biri – gömrük siyasәti

dövlәt tәrәfindәn büdcәvergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi – tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatı modelidir
Sual: İsveç modelinin çatışmayan cәhәti? (Çәki: 1)
vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın rәqabәt
qabilliyyәtliliyini aşağı salır;
dövlәtin bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsinin olmaması;
bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәrin iştirak etmәsi;
әhalinin milli gәlirlәrinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә bölüşdürülmür;
bu modeldә gәlirlәrin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidә
olunur;
Sual: İsveç modelinin çatışmayan cәhәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
bu modeldә gәlirlәrin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidә
olunur;
bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәrin iştirak etmәsi;
dövlәtin bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsinin olmaması;
әhalinin milli gәlirlәrinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә bölüşdürülmür;
vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın rәqabәt
qabilliyyәtliliyini aşağı salır;
Sual: Dövlәt müәssisәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
mülkiyyәtçi dövlәtdir,gәlirlәrin bölüşdürülmәsi vә sәrәncamverici funksiyaya
malikdir;
sahibkarlıq mәsuliyyәtini vә riskini üzәrinә götürәn kapitala malik olan vә ona
sәrәncam verәn gәlirlәrin bölgüsünü vahid әldә mәrkәzlәşdirәn sahibkar
müәssisәsidir;
kapitalın,dövlәtin,ölkә vә xarici investorların iştirakının xüsusi çәkisi әsasında
formalaşır;
bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyәtçisidir
kapitala sәrәncam vermәk vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә müxtәlif sәviyyәlәrdә
iştirak etmәk hüququna malik olan sәhmdarların cәlb olunması yolu ilә formalaşır;
Sual: Müәssisәnin ixtisaslaşması dәrinlәşdikcә hansı әlaqәlәr mürәkkәblәşir vә yeilәşir?
(Çәki: 1)
istehsal әlaqәlәri
xarici ticarәt әlaqәlәri
kooperasiya әlaqәlәri
iqtisadi mübadilә әlaqәlәri
sahibkarlıq әlaqәlәri
Sual: XVIIIXIX әsrin әvvәllәrindә әsas iqtisadi subyekt hesab olunur? (Çәki: 1)
likvid
individ
iqtisadi agentlәr
sәnәdli akkreditiv

inkasso
Sual: Azәrbaycanın bazar iqtisadiyyatına keçidinin II mәrhәlәsi hansı xüsusiyyәtlәri ilә
sәciyyәlәnir? (Çәki: 1)
bazarın «oyun qaydaları»nı hәrәkәtә gәtirmәk
makroiqtisadi, sosial vә siyasi sabitliyi xüsusilә maliyyә sabitliyini tәmin etmәk
antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
dövlәtin büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi
monetar siyasәtin tәnzimlәnmәsi
Sual: Hansı modeldә istehsal xәrclәrinin minimumlaşdırılması, mәhsulun rәqabәt
qabiliyyәtliliyinin artırılması, әsas göstәricilәrdәn biridir: (Çәki: 1)
Amerika modeli
Yapon modeli
CәnubiKoreya modeli
Alman modeli
İsveç modeli
Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn birindә İsveç modeli üçün aid olmayan xüsusiyyәtlәr verilib:
(Çәki: 1)
әhalinin milli gәlirinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә yenidәn bölüşdürülmәyә
әsaslanır:
yüksәk gәlirlәrin olması
yüksәk vergi
kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı
yüksәk әmәk haqqı vә vergi yükünün çox olması nәticәsindә milli iqtisadiyyatın
rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı salınması
Sual: Aşağıdakı bәndlәrdәn birindә dövlәtin iqtisadiyyatda iştirakının modellәrinin
düzgün sayı vә onlardan biri verilmişdir. Bu cavabı tapın: (Çәki: 1)
4 tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatı modedli
3 sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli
5 azad bazar iqtisadiyyatı modeli
4 vahid bazar iqtisadiyyatı modeli
5 qarışıq bazar iqtisadiyyatı modeli
Sual: Bazar iqtisadiyyatına keçidin yollarından biri yanlışdır: (Çәki: 1)
qiymәtlәrin kәskin azalması, әhalinin maddi rifah halının artması
antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vә maliyyә sabitliyinә nail olunmaq
bazar infrastruktur vә seqmentlәrinin yaradılması
әhalinin sosial mydafiәsinin tәşkili
azad rәqabәt mühitinin formalaşdırılması üçün antiinşisar vә haqsız rәqabәt
formalarının, tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Sual: Müәssisә bazara çıxarılan uyğun hüquq orqanında qeydә alınmış, ümumi әmtәә

nişanı olan әmtәә vә xidmәtlәrin mәcmusu – qeyd olunan fikirlәr milli iqtisadiyyatda
hansı konsepsiyanın nәzәri әsasını tәşkil edir? (Çәki: 1)
resurs
sosial
mәhsul
institutsional
istehlak
Sual: Müәssisә bazara xidmәt vә mәhsul çıxaran istehsal prosesi istehlakçılarının
marağının ahәgdarlığını tәmin edәn tәşkilatdır – deyilәn nәzәri fikirlәr milli iqtisadiyyatın
hansı konspsiyasını tәşkil edir? (Çәki: 1)
mәhsul
sosial
resurs
istehlak
institutsional
Sual: Çoxmilli TMK (Transmilli kompaniyalar) dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iki vә daha çox ölkәdә fәaliyyәt göstәrir, әmәliyyatlarında xarici kapital iştirak edir;
yalnız bir ölkәdә fәaliyyәt göstәrir;
әmәliyatlarında xarici kapital iştirak etmir;
iki vә daha çox ölkәdә fәaliyyәt göstәrir, әmәliyyatlarında xarici kapital iştirak etmir;
yalnız bir ölkәdә fәaliyyәt göstәrir, әmәliyyatlarında xarici kapital iştirak edir;
Sual: Qarışıq iqtisadiyyat modeli dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә
iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir göstәrir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә xidmәt edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından
hәyata keçirilәrkәn tәnzimlәnir;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
Sual: İnsan resurslarına daxildir: (Çәki: 1)
sahibkarlıq
әmtәә vә xidmәtlәrin
kadr potensialı
hamısı
demoqrafik
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Sual: Tәbii resurslara aid olmayan variantı seçin? (Çәki: 1)
tәbii resurslar yalnız istifadә olunan komponentlәrdir;
tәbii resurslar istifadә olunan vә ya olunmayan tәbii komponentlәrdir;
bu komponentlәr tәbii resursların mәcmusunu tәşkil edir;
iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin tәrkibini vә strukturunu müәyyәn etmәklә tәnzimlәyir;
sahibkarlıq fәaliyyәtinin birbaşa vә dolayı inkişafına tәsir göstәrir;
Sual: Әrazi (region) resurslarının mәcmuuna daxildir: (Çәki: 1)
tәbi resurslar
insan resursları
tәbiiiqlim şәraiti
sahibkarlıq iqlimi vә investisiya cәlbediciliyi
hamısı birlikdә
Sual: Makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma üçün nә xas deyil? (Çәki: 1)
sosial struktur;
sahә strukturu;
istehsal strukturu;
yığım strukturu;
әrazi strukturu;
Sual: Xammal vә material resursları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin
dinamikasını müәyyәn etmәklә hәyata keçirilir;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn
metodlardan istifadә etmәklә idarә edilir vә hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan
vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә ödәmәlәr;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin
inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata
keçirilir;
Sual: Elm vә intellektual potensial nәdir? (Çәki: 1)
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata
keçirilir
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn
metodlardan istifadә etmәklә idarә edilir vә hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan
vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә ödәmәlәr;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin

inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin
dinamikasını müәyyәn etmәklә hәyata keçirilir;
Sual: Ölәknin ehtiyat potensialı deyil: (Çәki: 1)
әmәk ehtiyatları
informasiya
maliyyә resursları
ETT vә investisiya resursları
işçi qüvvәsi
Sual: Tәbii resurslardan istifadә optimallaşdırılmasına daxildir: (Çәki: 1)
coğrafi vә kәmiyyәtin yüksәldilmәsinin hesablanması
tәkrar istehsal qanunauyğunluqları
resurs tәsәrrüfatı sәmәrәli növbәliliyini
hamısı
rentabellik
Sual: Fәrdi xüsusi müәssisә nәdir? (Çәki: 1)
bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyәtçisidir;
kapitala sәrәncam vermәk vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә müxtәlif sәviyyәlәrdә
iştirak etmәk hüququna malik olan sәhmdarların cәlb olunması yolu ilә formalaşır;
sahibkarlıq mәsuliyyәtini vә riskini üzәrinә götürәn kapitala malik olan vә ona
sәrәncam verәn gәlirlәrin bölgüsünü vahid әldә mәrkәzlәşdirәn sahibkar
müәssisәsidir;
mülkiyyәtçi dövlәtdir,gәlirlәrin bölüşdürülmәsi vә sәrәncamverici funksiyaya
malikdir;
kapitalın,dövlәtin,ölkә vә xarici investorların iştirakının xüsusi çәkisi әsasında
formalaşır
Sual: Xüsusi kooperativ müәssisә nәdir? (Çәki: 1)
bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyәtçisidir;
mülkiyyәtçi dövlәtdir,gәlirlәrin bölüşdürülmәsi vә sәrәncamverici funksiyaya
malikdir;
kapitala sәrәncam vermәk vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә müxtәlif sәviyyәlәrdә
iştirak etmәk hüququna malik olan sәhmdarların cәlb olunması yolu ilә formalaşır;
kapitalın,dövlәtin,ölkә vә xarici investorların iştirakının xüsusi çәkisi әsasında
formalaşır;
sahibkarlıq mәsuliyyәtini vә riskini üzәrinә götürәn kapitala malik olan vә ona
sәrәncam verәn gәlirlәrin bölgüsünü vahid әldә mәrkәzlәşdirәn sahibkar
müәssisәsidir;
Sual: Mәhsul konsepsiyası dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müәssisәbazara çıxarılan istehsalda istifadә olunan,müәyyәn formada tәşkil olunan
vә idarә olunan resursların mәcmuudur;
nәinki bazar,hәm dә praktiki olaraq müәssisә tәrkibindәn sosial xidmәtlәri ayırır;

müәssisәbazara xidmәt vә mәhsul çıxaran istehsal prosesi iştirakçılarının
marağının ahәngdarlığını tәmin tәşkilatdır;
müәssisәbazara әmtәә vә xidmәtlәr çıxaran istehsal prosesini bilavasitә hәyata
keçirәn,formal vә qeyrinormal fәaliyyәt göstәrәn üsul vә qaydaların mәcmuudur;
müәssisәbazara çıxarılan uyğun hüquqi orqanlarında qeydә alınmış,ümumi әmtәә
nişanı olan әmtәә vә xidmәtlәrin mәcmuudur;
Sual: Ölkәnin iqtisadi potensialı deyil (Çәki: 1)
xammal, material resursları
texniki resurslar
maliyyә resursları
informasiya potensialı
әmәk resursları
Sual: İqtisadi potensialın proqnozlşdırılmasında hası mütәnasiblik nәzәrә alınmır? (Çәki:
1)
ümumi iqtisadi
sahәlәrarası
regionlararası
sahәlәrdaxili
istehsaldaxili
Sual: Әrazi törәmәnin resursları neçә yerә bölünür? (Çәki: 1)
3
2
4
5
6
Sual: İnvestisiyanın әsas subyekti nәdir? (Çәki: 1)
dövlәt vә özәl bölmәlәr;
xarici vә yerli şirkәtlәr;
dövlәt vә xüsusi sahibkarlıq;
özәl bölmәlәr vә amortizasiya fondu;
müәssisәlәr, idarәlәr vә tәşkilatlar;
Sual: İnnovasiya neçә sahә üzrә istiqamәtlәndirilir vә hansılardır? (Çәki: 1)
2 sahә: iqtisadi vә siyasi sahәlәr;
3 sahә: ictimai, mәdәni vә mәnәvi sahәlәr üzrә;
3 sahә: obyekt, yenilik sәviyyәsi, yayılma sferası üzrә;
2 sahә: elm vә mәdәniyyәt sahәlәri üzrә;
3 sahә: dini, hüquqi vә tәhsil sferası üzrә;
Sual: İnvestisiyalar tәyinatına görә neçә yerә bölünürlәr: (Çәki: 1)
5

3
1
2
6
Sual: İnfrastruktur tәyinatlı investisiyalar neçә qrupa ayrılır: (Çәki: 1)
5
3
7
2
1
Sual: İnvestisiya mühitinә tәsir edәn amillәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
sosial
siyasi
milli
iqtisadi
qlobal
Sual: İnvestisiya qoyuluşları risk amili ilә bağlı olub neçә qrupa ayrılır? (Çәki: 1)
3
2
4
5
7
Sual: İnnovasiya fәaliyyәti neçә yerә bölünür? (Çәki: 1)
2
1
3
5
4
Sual: Ölkәlәr üzrә innovasiyalar neçә yerә bölünür? (Çәki: 1)
5
6
8
9
4
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Sual: Yenilik sәviyyәlәri üzrә innovasiya neçә yerә bölünür? (Çәki: 1)
4
3
9
6
7
Sual: Yayılma sferası üzrә innovasiya neçә yerә bölünür (Çәki: 1)
4
5
3
7
8
Sual: Dövlәtin iqtisad funksiyalarından biri hansıdır? (Çәki: 1)
kapital
Әmәk
İmtiyaz
Rәqabәt
Antiinhisar
Sual: Qeyri tәkmil rәqabәtә hansı rәqabәt növü daxildir? (Çәki: 1)
Azad vә inhisar
Xüsusi mülkiyyәt
İstehsal vasitәlәri
Әmәk vә yığım
Kapital
Sual: Ekoloji sahәdә nәzәrdә tutulmur (Çәki: 1)
Ekoloji fәlakәti aradan qaldırmaq
Böhrandan çıxmaq
Selin qarşısını almaq
Ekoloji tarazlıq
Su vә hava hövzәlәrinin mühafizәsi
Sual: Milli hesablar sisteminә aid olmayan variantı seçin: (Çәki: 1)
Mili hesablar sistemi bazar iqtisadiyyatında sosialiqtisadi proseslәrin, tәkrar
istehsalın, onun qarşılıqlı әlaqәlәrinin makroiqtisadi göstәricilәri;
Milli hesablar sisteminin bazar iqtisadiyyatı şәraitindә makrostatistik model;
İnflyasiya, büdcә kәsiri, iqtisadi artım, iqtisadiyyatın strukturu, xarici iqtisadi

әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi;
Milli hesablar sistemi tәhsil, istehsal, gәlir bölgüsü, investisiya, maliyyә vә habelә
dövlәtlә qarşılıqlı әlaqәlәr;
Milli hesablar sistemi iqtisadi göstәricilәrin dünya bazarında rәqabәt
qabiliyyәtliliyinin, iqtisadi vә tәbii potensialın mәhdudlaşdırılmasında.
Sual: İnfrastruktura daxil deyil: (Çәki: 1)
şosse yolları, kanal, port
anbar, enerji tәsәrrüfatı
dәmir yol nәqliyyatı, rabitә, su tәsәrrüfatı, kanalizasiya
fotoqrafiyalar, atelyelәr, ayaqqabı tikişi
tәhsil, elm, sәhiyyә
Sual: Sәhiyyәnin inkişafının göstәricisi deyil: (Çәki: 1)
әhalinin hәr 1000 nәfәrinә düşәn qospitallaşmanın miqdarı
әhalinin hәr 10000 nәfәrinә düşәn xәstәxana çarpayıların miqdarı
әhalinin hәr 10000 nәfәrinә ambulator poliklinika hәkim vәzifәlәrinin miqdarı
әhalinin hәr 10000 nәfәrinә diş hәkimi vәzifәlәrinin miqdarı
әhalinin hәr 10000 nәfәrinә ambulator polikliknika xidmәti üçün orta tibb heyәti
vәzifәlәri
Sual: Real hәyatda dövlәti funksiyaları : (Çәki: 1)
proteksionist, qarәtçi
konkret, mәhsuldar
proteksionist, mәhsuldar
konkret, yırtıcı
proteksionist, yırtıcı
Sual: Ölkәnin tәdiyyә balansı tәkamülü mәrhәlәlәri (Çәki: 1)
gәnc borclu, yaşlı borclu, qoca borclu, kamil borclu, yaşlı kreditor, kamil kreditor
gәnc borclu, yaşlı borclu, kamil borclu, gәnc kreditor, yaşlı kreditor, kamil kreditor
gәnc borclu, yaşlı borclu, kamil borclu, qoca kreditor, yaşlı kreditor, kamil kreditor
gәnc borclu, yaşlı borclu, kamil borclu, cavan borclu, yaşlı kreditor, kamil kreditor
gәnc borclu, yaşlı borclu, kamil borclu, cavan kreditor, gәnc kreditor, yaşlı kreditor,
kamil kreditor
Sual: Ölkәnin beynәlxalq iqtisadi mövqeyinә tәsir edәn amillәr : (Çәki: 1)
milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi, milli iqtisadiyyatın strukturu, idxal vә ixraca
meyllik
ölkәnin ixrac vә idxalda yerinin yüksәldilmәsi, investisiyalardan götürülәn götürülәn
gәlirlәrin artırılması, beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrә tәsiri
milli iqtisadiyyatın inkişa sәviyyәsi, millәtlәrin beynәlxalq ticarәtdәn asılılıq әmsalı,
millәtlәrin iqtisadiyyatının tәşkilati әsasları
milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi, milli iqtisadiyyatın strukturu, millәtlәrin
iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin tәşkilati әsasları
milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi, idxal vә ixraca meyllik, millәtlәrin iqtisadiyyatının

fәaliyyәtinin tәşkilati әsaslar
Sual: Dövlәt iqtisadi fәaliyyәtә siyasәt formaları ilә tәsir edir: (Çәki: 1)
ticarәt siyasәti, pulkredit siyasәti, valyuta siyasәti, iqtisadi güc
ticarәt siyasәti, kredit siyasәti, iqtisadi güc, valyuta siyasәti
ticarәt siyasәti, valyuta siyasәti, maliyyә siyasәti, iqtisadi güc
ticarәt siyasәti, investisiya siyasәti, valyuta siyasәti, dövlәtin maliyyә siyasәti,
iqtisadi güc
ticarәt siyasәti, valyuta siyasәti, pulkredit siyasәti, iqtisadi güc
Sual: Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi hansı vәzifәlәri hәyata keçirilir : (Çәki: 1)
Xarici iqtisadi fәaliyyәtin hüquqi prinsiplәrini müәyyәn edәn normaların işlәnib
hazırlanması vә onların tәnzim edilmәsi.
Xarici iqtisadi әlaqәlәri tәnzim edәn orqanların statusunun müәyyәn edilmәsi;
Xarici iqtisadi әlaqәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsini müәyyәn etmәk, ölkәdә müştәrәk
müәssisәlәrin tikilmәsinin normativ aktlarını tәrtib etmәk.
Vәzifәlәrin hamısı.
İxrac rejimini müәyyәn etmәk, ixracı lisenziyalaşdırmaq, mәhsul aparılması vә
gәtirilmәsi qaydasını müәyyәn etmәk.
Sual: Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi strategiyası hansılardır? (Çәki: 1)
Respublikanın ixrac potensialının formalaşması vә inkişafı, ixracın strukturunun
dәyişdirilmәsi, bonus sisteminin hazır mәhsul ixracının mükafatlandırılması;
Hamısı.
Respublika müәssisәlәrinin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması;
Texniki modellәşdirmә üçün investisiyaların cәlb edilmәsi;
Daxili bazarın idxalixrac nәzarәtinin güclәndirilmәsi.
Sual: Milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sistemiә birlәşmәsi mәsәlәlәri: (Çәki: 1)
azad ticarәt zonası, azad iqtisadi zona, azad elmitexniki zona, gömrük birliyi,
iqtisadi birlik
azad ticarәt zonası, azad iqtisadi zona, gömrük birliyi, ümumi bazar, iqtisadi vә
valyuta birliyi
azad ticarәt zonası, gömrük birliyi, ümumi bazar iqtisadi birlik, iqtisadi vә valyuta
birliyi
azad ticarәt zonası, gömrük birliyi, azad iqtisadi zon, iqtisadi birlik, iqtisadi vә valyuta
birliyi
azad ticarәt zonası, azad sәnaye zonası, gömrük birliyi, iqtisadi birlik, iqtisadi vә
valyuta birliyi
Sual: Ümumdünya ticarәt tәşkilatına daxil olunmadan qazanc: (Çәki: 1)
insafsız rәqabәtdәn mühafizәnin әldә edilmәsi, milli mәnafeini, nәzәrә almaqla
beynәlxalq ticarәt qaydalarının hazırlanmasında iştirak etmәk azәrbaycan mәhsullarını
xarici bazara çıxarmaq, rәqabәtqabiliyyәtliliyini yüksәltmәklә ölkә müәssisәlәrinin
strutur islahatlarını güclәndirmәk, beynәlxalq ticarәtin tam iştirakçısı kimi ölkәnin
ümumi vә investisiya iqlimini yaxşılaşdırmaq

insafsız rәqabәtdәn müdafiә hüququnu әldә etmәk, beynәlxalq ticarәt qaydalarnın
hazırlanmasında iştirak etmәk, ölkәdә struktur siyasәtini tәkmillәşdirmәk, ixracı
artırmaq, mәhsullarının rәqabәtqdavamlılığını artırmaq
insafsız rәqabәtdәn müdafiә hüququnu әldә etmәk, beynәlxalq ticarәt qaydalarnın
hazırlanmasında iştirak etmәk, ölkәdә struktur siyasәtini tәkmillәşdirmәk, ixracı
artırmaq, mәhsullarının rәqabәtqdavamlılığını artırmaq investisiya iqlimini
yaxşılaşdırmaq
insafsız rәqabәtdәn müdafiә hüququnu әldә etmәk, beynәlxalq ticarәt qaydalarnın
hazırlanmasında iştirak etmәk, ölkәdә struktur siyasәtini tәkmillәşdirmәk, ixracı
artırmaq, mәhsullarının rәqabәtqdavamlılığını artırmaq investisiya iqlimini
yaxşılaşdırmaq, xarici bazara çıxış üçün yxşı şәşraiti әldә etmәk
insafsız rәqabәtdәn müdafiә hüququnu әldә etmәk, beynәlxalq ticarәt qaydalarnın
hazırlanmasında iştirak etmәk, ölkәdә struktur siyasәtini tәkmillәşdirmәk, ixracı
artırmaq, mәhsullarının rәqabәtqdavamlılığını artırmaq ticarәtin tam hüquqlu iştirakçısı
kimi ölkәnin imicini yaxşılaşdırmaq
Sual: Ümumdünya ticarәt tәşkilatına daxil olmadan milli iqtisadiyyata itkilәr vә tәhlükәlәr:
(Çәki: 1)
idxalın genişlәnmәsi ilә әlaqәdar rәqabәtdavamsız sahәlәrin iflası,
rәqabәtәdavamsız müәssisәlәrin iflası, ixrac rüsumlarıın lәğvi nәticәsindә vergilәrin
artması zәruriyyәti, büdcәyә daxil olmaların azalması
idxalın genişlәnmәsi ilә әlaqәdar rәqabәtdavamsız sahәlәrin iflası,
rәqabәtәdavamsız müәssisәlәrin iflası, ixrac rüsumlarıın lәğvi nәticәsindә vergilәrin
artması zәruriyyәti, büdcәyә daxil olmaların azalması iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә
rәqabәt üstünlüklәrinin itirilmәsi
idxalın genişlәnmәsi ilә әlaqәdar rәqabәtdavamsız sahәlәrin iflası,
rәqabәtәdavamsız müәssisәlәrin iflası, ixrac rüsumlarıın lәğvi nәticәsindә vergilәrin
artması zәruriyyәti, büdcәyә daxil olmaların azalması iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә
rәqabәt üstünlüklәrinin itirilmәsi yerli istehsalçıların ölkә bazarından çıxarılması
idxalın genişlәnmәsi ilә әlaqәdar rәqabәtdavamsız sahәlәrin iflası,
rәqabәtәdavamsız müәssisәlәrin iflası, ixrac rüsumlarıın lәğvi nәticәsindә vergilәrin
artması zәruriyyәti, büdcәyә daxil olmaların azalması, daxili bazarın yenidәn
qiymәtlәndirilmәsi
heç biri
Sual: Ümumdünya ticarәt tәşkilatına daxil olmadan qazanc vә itkilәri müәyyәn edәrkәn
hansı problemlәr araşdırılmalıdır? (Çәki: 1)
ölkәyә ümumdunya ticarәt tәşkilatına daxil olmaq lazımdırmı?, bununla milli rәqabәti
üstünlüyünü itirә bilәrmi?, idxalla rәqabәtdә xarici bazarı necә itirmәk olar?
ölkәyә ümumdunya ticarәt tәşkilatına daxil olmaq lazımdırmı?, bununla milli rәqabәti
üstünlüyünü itirә bilәrmi?, idxalla rәqabәtdә xarici bazarı necә itirmәk olar? Xarici
bazarda mövqeyini necә qorumaq olar? Ölkәnin tәsәrrüfatının bütöv sahәlәrinin
itirilmәsinә yol vermәk olarmı?
ölkәyә ümumdunya ticarәt tәşkilatına daxil olmaq lazımdırmı?, bununla milli rәqabәti
üstünlüyünü itirә bilәrmi?, idxalla rәqabәtdә xarici bazarı necә itirmәk olar? Xarici
bazarda mövqeyini necә qorumaq olar? Ölkәnin tәsәrrüfatının bütöv sahәlәrinin
itirilmәsinә yol vermәk olarmı? İşsizliyin sәviyyәsi necә ola bilәr? İşsizliyin sәviyyәsi
cәmiyyәti nә ilә qorxudur?
ölkәyә ümumdunya ticarәt tәşkilatına daxil olmaq lazımdırmı?, bununla milli rәqabәti
üstünlüyünü itirә bilәrmi?, idxalla rәqabәtdә xarici bazarı necә itirmәk olar? Xarici

bazarda mövqeyini necә qorumaq olar? Ölkәnin tәsәrrüfatının bütöv sahәlәrinin
itirilmәsinә yol vermәk olarmı? İşsizliyin sәviyyәsi necә ola bilәr? İşsizliyin sәviyyәsi
cәmiyyәti nә ilә qorxudur? Perspektivli milli korporasiyalara necә kömәk etmәk olar?
Hansı şәrtlәrlә vә nә vaxt tәşkilata girmәk olar?
bütün qeyd olunan problemlәr
Sual: Xarici iqtisadi әlaqәlәr hansı vәzifәlәri tәnzimlәmir? (Çәki: 1)
Valyuta, gömrük tәnzimlәnmәsini hәyata keçirmәk;
Xarici iqtisadi әlaqәlәrdә iştirak edәn dövlәtlәrin marağının qorunması tәdbirlәrini
hәyata keçirmәk;
Xarici iqtisadi әlaqәlәri tәnzim edәn әlaqәlәrin statusunun müәyyәn edilmәsi.
Xarici iqtisadi fәaliyyәtin hüquqi prinsiplәrini müәyyәn edәn normaların işlәnib
hazırlanması vә onların tәnzim edilmәsi.
Әmәk resurslarının sәmәrәli yerlәşdirilmәsi.
Sual: İqtisadi tәhlükәsizliyә hansı tәrkiblәr daxil deyil? (Çәki: 1)
Azәrbaycan daxilindә maraq vә mәqsәdli sistemin yaradılması;
Reallaşan vә onun suverenliyinin qorunub saxlanılması;
Beynәlxalq әmәk bölgüsündә Azәrbaycanın marağının qorunub saxlanılması;
Dünya tәcrübәsindә vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә Azәrbaycanın maraqlarının
qorunub saxlanılması;
Әtraf mühitin qorunub saxlanılması.
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Sual: Azәrbaycan Respublikasının sosial siyasәtindә nәzәrdә tutulur: (Çәki: 1)
әhalinin hәyat sәviyyәsinin hiss olunacaq dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, sәmәrәli
mәşğulluğun tәmin olunması, sosial siyasәtin ailәyә istiqamәtlәndirilmәsi, sosial
infrastrukturun yaxşılaşdırılması
әhalinin hәyat sәviyyәsinin hiss olunacaq dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, sәmәrәli
mәşğulluğun tәmin olunması, sosial siyasәtin ailәyә istiqamәtlәndirilmәsi, sosial
infrastrukturunyaxşılaşdırılması, demoqrafik siyasәtin normallaşdırılması
әhalinin hәyat sәviyyәsinin hiss olunacaq dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, sәmәrәli
mәşğulluğun tәmin olunması, sosial siyasәtin ailәyә istiqamәtlәndirilmәsi, sosial
infrastrukturunyaxşılaşdırılması, demoqrafik siyasәtin normallaşdırılması, ölkәdә
Konstitusiya hüququna әmәl edilmәsi
әhali mәşğulluğunun efektli tәmin olunması, әhalinin hәyat sәviyәsinin hiss
olunacaq dәrәcәdә getdikcә yaxşılaşdırılması, ölkәdә kKonstitusiya hüququna әmәl
olunması
ölkәdә demoqrafik situsiyanın normallaşdırılması, sosial infrastrukturunun

әhәmiyyәtli dәrәcәdә yaxşılaşdırılması, sosial siyasәtin ailәyә istiqamәtlәndirilmәsi.
Sual: Ümumdünya ticarәt tәşkilatına daxil olunmadan qazanc: (Çәki: 1)
insafsız rәqabәtdәn mühafizәnin әldә edilmәsi, milli mәnafeini, nәzәrә almaqla
beynәlxalq ticarәt qaydalarının hazırlanmasında iştirak etmәk azәrbaycan mәhsullarını
xarici bazara çıxarmaq, rәqabәtqabiliyyәtliliyini yüksәltmәklә ölkә müәssisәlәrinin
strutur islahatlarını güclәndirmәk, beynәlxalq ticarәtin tam iştirakçısı kimi ölkәnin
ümumi vә investisiya iqlimini yaxşılaşdırmaq
insafsız rәqabәtdәn müdafiә hüququnu әldә etmәk, beynәlxalq ticarәt qaydalarnın
hazırlanmasında iştirak etmәk, ölkәdә struktur siyasәtini tәkmillәşdirmәk, ixracı
artırmaq, mәhsullarının rәqabәtqdavamlılığını artırmaq
insafsız rәqabәtdәn müdafiә hüququnu әldә etmәk, beynәlxalq ticarәt qaydalarnın
hazırlanmasında iştirak etmәk, ölkәdә struktur siyasәtini tәkmillәşdirmәk, ixracı
artırmaq, mәhsullarının rәqabәtqdavamlılığını artırmaq investisiya iqlimini
yaxşılaşdırmaq
insafsız rәqabәtdәn müdafiә hüququnu әldә etmәk, beynәlxalq ticarәt qaydalarnın
hazırlanmasında iştirak etmәk, ölkәdә struktur siyasәtini tәkmillәşdirmәk, ixracı
artırmaq, mәhsullarının rәqabәtqdavamlılığını artırmaq investisiya iqlimini
yaxşılaşdırmaq, xarici bazara çıxış üçün yxşı şәşraiti әldә etmәk
insafsız rәqabәtdәn müdafiә hüququnu әldә etmәk, beynәlxalq ticarәt qaydalarnın
hazırlanmasında iştirak etmәk, ölkәdә struktur siyasәtini tәkmillәşdirmәk, ixracı
artırmaq, mәhsullarının rәqabәtqdavamlılığını artırmaq ticarәtin tam hüquqlu iştirakçısı
kimi ölkәnin imicini yaxşılaşdırmaq
Sual: Ümumdünya ticarәt tәşkilatına daxil olmadan milli iqtisadiyyata itkilәr vә tәhlükәlәr
(Çәki: 1)
idxalın genişlәnmәsi ilә әlaqәdar rәqabәtdavamsız sahәlәrin iflası,
rәqabәtәdavamsız müәssisәlәrin iflası, ixrac rüsumlarıın lәğvi nәticәsindә vergilәrin
artması zәruriyyәti, büdcәyә daxil olmaların azalması
idxalın genişlәnmәsi ilә әlaqәdar rәqabәtdavamsız sahәlәrin iflası,
rәqabәtәdavamsız müәssisәlәrin iflası, ixrac rüsumlarıın lәğvi nәticәsindә vergilәrin
artması zәruriyyәti, büdcәyә daxil olmaların azalması iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә
rәqabәt üstünlüklәrinin itirilmәsi
idxalın genişlәnmәsi ilә әlaqәdar rәqabәtdavamsız sahәlәrin iflası,
rәqabәtәdavamsız müәssisәlәrin iflası, ixrac rüsumlarıın lәğvi nәticәsindә vergilәrin
artması zәruriyyәti, büdcәyә daxil olmaların azalması iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә
rәqabәt üstünlüklәrinin itirilmәsi yerli istehsalçıların ölkә bazarından çıxarılması
idxalın genişlәnmәsi ilә әlaqәdar rәqabәtdavamsız sahәlәrin iflası,
rәqabәtәdavamsız müәssisәlәrin iflası, ixrac rüsumlarıın lәğvi nәticәsindә vergilәrin
artması zәruriyyәti, büdcәyә daxil olmaların azalması, daxili bazarın yenidәn
qiymәtlәndirilmәsi
heç biri

