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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: 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;
iqtisadiyyatın inkişafına әsaslanaraq dövlәtin maraqlarının tәmin olunması;
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 iqtisadiyyatın inkişafını tәnzimlәmәk üçün dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn
tәdbirlәrә aiddir? (Çәki: 1)
icraedici, inzibati tәdbirlәr;
maliyyә, qanunverici, iqtisadi tәdbirlәr;
danunverici, nәzarәt, idarәedici tәdbirlәr;
inzibati, iqtisadi, nәzarәt tәdbirlәri;
icraedici, idarәedici, iqtisadi tәdbirlәr;
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: İqtisadiyyatın müstәqil milli әsaslarının yaradılması aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı ilә
tәnzәmlәnir? (Çәki: 1)
sahәlәrarası әlaqәlәr;
әrazi birliyi;
әrazi әmәk bölgüsü;

iqtisadi birlik;
iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
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: 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: 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 sayir potensialının nәzәrә alınması ilә istehsal
resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır)
ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”,
Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya, Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş
ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә müstәmlәkә,
yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt “әyalәt”
meydana çıxmışdır
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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: Milli iqtisadiyyat daha çox nәyi tәtbiq edir? (Çәki: 1)
siyasi problemlәri;
ideoloji problemlәri;
sosial problemlәri;
mәnәvi problemlәri;
maddi problemlәri;
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: Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellәri kursunun öyrәndiyi obyekt nәdir? (Çәki: 1)
sosial iqtisadi proseslәr;
ictimai iqtisadi hadisәlәr;
iqtisadi islahatların zәruriliyi;
daxili iqtisadi fәaliyyәt;
milli istehsaltәsәrrüfat prosesi;
Sual: Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellәrinin 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 istehsal resursları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat әlaqәlәrini kompleks inkişafıdır;
iqtisadiyyatın bütövlüyü, tamlığı onun daxilindәki әrazi әmәk bölgülәrini әhatә edir;

mülkiyyәt ayrı sekçiliyinin iqtisadi qeyri bәrabәliyidir;
milli iqtisadiyyatın ümumilәşmiş ilkin makroiqtisadi göstәricisidir;
ölkә daxilindә vә xaricindә yalnız dövlәtә, milli sahibkarlara mәxsus istehsal
amillәrinin mәcmusudur;
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Sual: Milli istehsalın iqtisadi şәrtlәri nәdir? (Çәki: 1)
daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici 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: Milli iqtisadi mәnafelәrin reallaşmasının mühüm ilkin şәrti nәdir? (Çәki: 1)
siyasi müstәqillik;
dövlәt müstәqilliyi;
iqtisadi müstәqillik;
sosial müstәqillik;
mәdәni müstәqillik;
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: 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: Milli iqtisadi mәnafelәrin reallaşmasının mühüm ilkin şәrti nәdir? (Çәki: 1)

iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
sahәlәrarası әlaqәlәr;
әrazi birliyi;
әrazi әmәk bölgüsü;
iqtisadi mwstәqilik;
Sual: Milli iqtisadiyyatın әsaslarının müstәqil yaradılması aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı ilә
tәnzәmlәnir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
sahәlәrarası әlaqәlәr;
әrazi birliyi;
әrazi әmәk bölgüsü;
iqtisadi müstәqilik
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Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin aparıcı elementnә
aiddir. (Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac sәmtlәşmәsi
idxal әvәzedilmәsi
sәnaye inqilabı
modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin aparıcı elementnә
aiddir. (Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac sәmtlәşmәsi
idxal sәmtlәşmәsi
sәnaye inqilabı
modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin aparıcı elementnә
aiddir. (Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac әvәzedilmәsi
idxal әvәzedilmәsi
sәnaye inqilabı

modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modeli uğurla reallaşdırılmışdır
(Çәki: 1)
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modeli praktik olaraq ola bilәr:
(Çәki: 1)
2
3
5
6
7
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modeli praktik olaraq ola bilәr:
(Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac sәmtlәşmәsi
idxal sәmtlәşmәsi
sәnaye inqilabı
modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modeli praktik olaraq ola bilәr:
(Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac sәmtlәşmәsi
idxal әvәzedilmәsi
sәnaye inqilabı
modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә

keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
yeni sәnaye ölkәlәrindә
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
Yaponiyada Meydzi inqilabı
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
Yaponiyada Meydzi inqilabı
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
Yaponiyada Meydzi inqilabı
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә

bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
Yaponiyada Meydzi inqilabı
yeni sәnaye ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
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Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
Yaponiyada Meydzi inqilabı
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә

bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә

BÖLMӘ: 0203
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Suallardan

17

Maksimal faiz
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Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
İkinci Dünya Müharibәsindәn sonra Yaponiya.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
İkinci Dünya Müharibәsindәn sonra Yaponiya.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
İkinci Dünya Müharibәsindәn sonra Yaponiya.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
İkinci Dünya Müharibәsindәn sonra Yaponiya.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә

Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
keşmiş Sovet İttifaqında sәnayelәşmә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
.şәrqi vә mәrkәzi Avropa ölkәlәrindә
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
şәrqi vә mәrkәzi Avropa ölkәlәrindә.

yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
şәrqi vә mәrkәzi Avropa ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
Şәrqi vә mәrkәzi Avropa ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İqtisadi yenidәnqurma modeli müvәffәqiyyәtlә reallaşdırılmışdır (Çәki: 1)
şәrqi vә mәrkәzi Avropa ölkәlәrindә.
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: Sistem dәyişilmәlәrinin modeli nәzәrdә tutur (Çәki: 1)
inzibatiamirlik iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid
әnәnvi iqtisadiyyatından inzibatiamirlik iqtisadiyyatına keçid
әnәnvi iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid
bazar iqtisadiyyatından inzibatiamirlik iqtisadiyyatına keçid
bazar iqtisadiyyatından әnәnvi iqtisadiyyata keçid
Sual: Model tәsnifat dәyişikliklәrin aşağıdakı şәrtlәrini göstәrir: (Çәki: 1)
iqtisadi geriliyi
müharibә nәticәsindә dağıdılmış sәnaye potensialını
mövcud olan iqtisadi inkişafın modelinin böhranını.
iqtisadi tәnәzzülü
mövcud olan ictimaisiyasi münasıbәtlәrin böhranını

BÖLMӘ: 0301
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Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Bu gün üçün işlәnmiş inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri dünya әhalisinin tәşkil edir:
(Çәki: 1)
15,6 %
16,6%
17,6%
15,9%
17,9%
Sual: Bu gün üçün işlәnmiş inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri dünya elmi tәdqiqat xәrclәrin
tәşkil edir: (Çәki: 1)
95 %
85 %
75 %
87 %
65 %
Sual: Sәhf cababi tapın. Postsәnaye milli iqtisadiyyatının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri: (Çәki:
1)
tәkrar istehsalın intensiv tipi;
olduqca oxşar texnolojiya ilә kütlәvi istehsal.
kompüter texnologiyalarına әsaslanan genişlәndirilәn informasiya mәkanına
әsaslanır
qlobal maliyyәbank şәbәkәlәrinә әsaslanan genişlәndirilәn informasiya mәkanına
sahәsinә әsaslanır;
olduqca fәrqlı texnolojiya ilә kütlәvi istehsal.
Sual: Sәhf cababi tapın. Postsәnaye milli iqtisadiyyatının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri: (Çәki:
1)
mәhsulun keyfiyyәtinin rәqabәtinin ön mövqelәrinә çıxarılması
mәhsulun diferensiallanan tәlәblәrin ödәnilmәsi mövqelәrinә çıxarılması
istehlak qeyrimaddi xidmәtlәrin payının artması
yüksәkixtisaslı әmәyә tәlәbin artması
mәhsulun keyfiyyәtinin diferensiallanan tәlәblәrin ödәnilmәsi mövqelәrinә
çıxarılması
Sual: Sәhf cababi tapın. Postsәnaye milli iqtisadiyyatının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri: (Çәki:
1)
qeyristandart qәrarlar vermәk. bacarıqlı işçilәrә tәlәbin artması
yüksәkixtisaslını mütәxәsislәrә tәlәbin artması
insan kapitalına inkişafına xәrclәrin artması
insan kapitalına investisiyaların artımı әmtәә istehsalına investisiyaların artımından

daha sürәtli olur
xarici investisiyaların artması
Sual: Sәhf cababi tapın. Postsәnaye milli iqtisadiyyatının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri: (Çәki:
1)
iqtisadi inkişafin yeni prioritetlәri
iqtisadi inkişafin yeni sәrhәdlәri
ekoloji tәlükәsizlik
sәnayenin inkişafi önә çәkilir
әrzaq tәlükәsizliyi
Sual: Sәhf cababi tapın. Postsәnaye milli iqtisadiyyatının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri: (Çәki:
1)
sosial amillәrin rolu güclәndirir.
ölkә inkişafına sosial infrastrukturun güclәnmәsinә yönәlib
inkişaf etmiş ölkәlәrdә bu mәqsәdlәr üçün, ÜDMin 3050%i xәrclәnir
gәlirlәrin fәrqlәndirmәsi (diferensiallaması) yumşalır.
inkişaf etmiş ölkәlәrdә bu mәqsәdlәr üçün, ÜDMin 1015%i xәrclәnir
Sual: Sәhf cababi tapın. İnkişaf etmiş ölkәlәrin dünya tәsәrrüfatı iştirakının spesifikası:
ların (Çәki: 1)
inkişaf etmiş ölkәlәr dünya bazarında әsas әmtәә ixacastçılarıdır
inkişaf etmiş ölkәlәr dünya bazarında әsas kapital ixacastçılarıdır
inkişaf etmiş ölkәlәr dünya bazarında әsas әmtәә ixacastçılarıdır
inkişaf etmiş ölkәlәr dünya bazarında әsas kapital idxalatçılarıdır,
inkişaf etmiş ölkәlәr dünya bazarında әsas işçi qüvvәsi ixacastçılarıdır
Sual: Sәhf cababi tapın. İnkişaf etmiş ölkәlәrin dünya tәsәrrüfatı iştirakının spesifikası:
(Çәki: 1)
onlar beynәlxalq valyuta әlaqәlәri sferasında üstün olurlar
onların valyutaları sabitdir
onların valyutalarına tәlәb böyükdir
onlar dünya bazarı başqa ölkәlәrdәn daha çox iştirakçı çıxarırlar.
dünya bazarında әsas işçi qüvvәsi çıxarırlar
Sual: Sәhf cababi tapın. Yenicә müstәqillik qazanmış dövlәtlәrә (Çәki: 1)
ETTnin dinamikası әsasında gәlәcәyә üfüqlәr açılır
daha inkişaf etmiş iqtisadiyyatın tәnzimlәmәsinin proseslәrinin dinamikası әsasında
gәlәcәyә üfüqlәr açılır;
öz iqtisadi tendensiyalarını müәyyәn etmәyә imkan verir
onlar bir çox münasibәtlәrdә inkişaf etmiş ölkәlәrin daxili bazarlarından asılısıdırlar
onlar bir çox münasibәtlәrdә öz ölkәlәrinin daxili bazarlarından asılısıdırlar
Sual: Sәhf cababi tapın. Yenicә müstәqillik qazanmış dövlәtlәrdә (Çәki: 1)
1. mәhslların istehsalı inkişaf etmiş ölkәlәrin tәlәblәrindәn asılısıdırlar

inkişaf etmiş ölkәlәrin texnologiya vә kapital tәkliflәrindәn asılısıdırlar
ölkәnin әn müvәffәqiyyәtli xarici iqtisadi strategiyasını әvvәlcәdәn müәyyәn etmәyә
imkan verilir
daxili bazarının әn müvәffәqiyyәtli proporsiyalarını әvvәlcәdәn müәyyәn etmәyә
imkan verilir
daxili bazarının әn müvәffәqiyyәtli inkişafını әvvәlcәdәn müәyyәn etmәyә imkan
verilir
Sual: XXI әsrin әvvәlinә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin qrupuna daxildir (Çәki: 1)
125
135
127
107
129
Sual: Bu gün üçün işlәnmiş inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri dünya әhalisinin tәşkil edir:
(Çәki: 1)
77,9 %
76,9 %
79,9 %
70,9 %
78,9 %
Sual: Bu gün üçün işlәnmiş inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri dünya әmtәә istehsalında payı
tәşkil edir: (Çәki: 1)
37 %
27 %
39 %
17 %
67 %
Sual: Bu gün üçün işlәnmiş inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri dünya ixracında payı tәşkil edir:
(Çәki: 1)
20 %
30%
35%
15%
35%
Sual: Sәhf cababi tapın. Sәnayeya qәaәrki iqtisadi sistem sәciyyәlәndirilir: (Çәki: 1)
enerji mәnbәyi kimi şәxsi canlı qüvvәdәn istifadә edir.
enerji mәnbәyi kimi heyvanların qüvvәsindәn istifadә edir.
kütlәvi istehsalın yoxluğu
torpaq mülkiyyәti hesabına hakim sinifin mövcudluğu
emalın üstünliyi

Sual: Sәhf cababi tapın. Sәnayeya qәaәrki iqtisadi sistem sәciyyәlәndirilir: (Çәki: 1)
әmәyә qeyriiqtisadi mәcburiyyәt
әmtәә münasıbәtlәrinin yoxluğu
kütlәvi istehsalın yoxluğu
hasil edici olması
enerji mәnbәyi kimi tәbii qüvvәdәn istifadә edir.
Sual: cababi tapın. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi әlamәtlәri belә xüsusiyyәtlәri
özünә daxil edir: (Çәki: 1)
kәnd tәsәrrüfatı istehsalatın üstünliyi
dağmәdәn sәnayesinin üstünliyi
geri qalan texniki baza
iqtisadiyyatın çoukladlığı
ixac mәhsullarının qiymәtlәrinin yüksәolması
Sual: Sәhf cababi tapın. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi әlamәtlәri belә
xüsusiyyәtlәri özünә daxil edir: (Çәki: 1)
әhalinin aşağı peşәkarlığı
daxili kapitalların zәifliyi
daxili kapitalların azlığı
әhalinin aşağı gәlirlәri
idxal mәhsullarının qiymәtlәrinin aşağı olması
Sual: Sәhf cababi tapın. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi әlamәtlәri belә
xüsusiyyәtlәri özünә daxil edir: (Çәki: 1)
әmanәtlәrin aşağı hәcmi
daxili bazarının kiçik hәcmi
investisiyaların aşağı sәviyyәsi
yığımın kәsiri
daxili bazarının gücli qorunması
Sual: Sәhf cababi tapın. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi әlamәtlәri belә
xüsusiyyәtlәri özünә daxil edir: (Çәki: 1)
işsizliyin yüksәk sәviyyәsi
istehsalın inkişafının zәifliyi
inkişaf etmәyәn bazar infrastrukturu.
әhalinin aşağı peşәkarlığı
işsizliyin aşağı sәviyyәsi
Sual: Sәhf cababi tapın. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi әlamәtlәri belә
xüsusiyyәtlәri özünә daxil edir: (Çәki: 1)
kәnd tәsәrrüfatı istehsalatın üstünliyi
әhalinin aşağı peşәkarlığı
әmanәtlәrin aşağı hәcmi
istehsalın inkişafının zәifliyi

әhalinin miqrasiyasının aşağı sәviyyәsi
Sual: Sәhf cababi tapın. Qetriiqtisadi amillәr arasında iqtisadi artım mexanizminin
başlanğıcına ciddi çәtinliklәr yaradan sosial anları qeyd etmәk zәruridir: (Çәki: 1)
әhalinin yüksәk artımı
әhalinin yüksәk artımı iqtisadi artımın effektinin udması
әhalidә bazar mentalitetinin yoxluğu
qәbilә arası nifah
әhalinin yüksәk peşәkarlığı
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstayn neçә әsas mәrhәlәni
fәrqlәndirir: (Çәki: 1)
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Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
“Uzun” XVI әsrin (1640) sonunda İngiltәrә vә Şimali Fransa “nüvә”ni, Aralıq dәnizi
zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cәnubi Fransa) “yarımәyalәti”, Şәrqi Avropa vә
Latın Amerikası “әyalәti” formalaşdırmışlar
16401760cı illәrdә dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünә qәdәm qoyur: ABŞ
ın Şimali, Rusiya vә İsveç “yarımәyalәti”, ABŞın Cәnubi vә Kәraib hövzәsi “әyalәti”
genişlәndirmiş, kapitalist sisteminә daxil olmayan әrazilәr isә onun xarici zonasını tәşkil
etmişdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
“ Kapitalist dünya – iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır)
ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”, Şәrqi vә Cәnubi
Avropa, Rusiya, Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrindәn ibarәt
“yarımәyalәt” vә müstәmlәkә, yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası)
ölkәlәrindәn ibarәt “әyalәt” meydana çıxmışdır
Neofedalizmә keçid Yalnız üfüqi әlaqәlәr sistemi olan avtoritar regionların
“mozaikası” yaranır
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
“Uzun” XVI әsrin (1640) sonunda İngiltәrә vә Şimali Fransa “nüvә”ni, Aralıq dәnizi
zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cәnubi Fransa) “yarımәyalәti”, Şәrqi Avropa vә
Latın Amerikası “әyalәti” formalaşdırmışlar
16401760cı illәrdә dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünә qәdәm qoyur:
ABŞın Şimali, Rusiya vә İsveç “yarımәyalәti”, ABŞın Cәnubi vә Kәraib hövzәsi
“әyalәti” genişlәndirmiş, kapitalist sisteminә daxil olmayan әrazilәr isә onun xarici
zonasını tәşkil etmişdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi

Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”, Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya,
Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә
müstәmlәkә, yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt
“әyalәt” meydana çıxmışdır
Demokratik faşizm: Dünya iki kastaya bölünür: a) Dünya әhalisinin tәxminәn 20%ni
әhatә edәn yüksәk tәbәqә  kifayәt qә dәr yüksәk sәviyyәli eqalitar bölgü sisteminә
әsaslanacaq b) Aşağı tәbәqә  әhalinin yerdә qalan 80 %i: Siyasi, sosial vә iqtisadi
hüquqlardan mәhrum olan zәhmәtkeşlәr Hitlerin “yeni qaydası” qeyd edilәn sistemә
çox yaxındır
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
“Uzun” XVI әsrin (1640) sonunda İngiltәrә vә Şimali Fransa “nüvә”ni, Aralıq dәnizi
zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cәnubi Fransa) “yarımәyalәti”, Şәrqi Avropa vә
Latın Amerikası “әyalәti” formalaşdırmışlar
16401760cı illәrdә dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünә qәdәm qoyur: ABŞ
ın Şimali, Rusiya vә İsveç “yarımәyalәti”, ABŞın Cәnubi vә Kәraib hövzәsi “әyalәti”
genişlәndirmiş, kapitalist sisteminә daxil olmayan әrazilәr isә onun xarici zonasını tәşkil
etmişdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”, Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya,
Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә
müstәmlәkә, yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt
“әyalәt” meydana çıxmışdır
Yüksәk eqalitar dünya qaydasına keçid – Çox utopik sәslәnir, lakin bu ssenarini
inkar etmәk dә düzgün olmazdı Bu ssenarinin reallaşması üçün istehlak xәrclәrinin
әhәmiyyәtli dәrәcәdә mәhdudlaşması labüddür Lakin bu yoxsulluğun sosiallaşdırılması
anlamını vermәmәlidir Ona görә ki, bu halda ssenarinin reallaşması siyasi cәhәtdәn
mümkünsüzlәşәcәkdir
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
“Uzun” XVI әsrin (1640) sonunda İngiltәrә vә Şimali Fransa “nüvә”ni, Aralıq dәnizi
zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cәnubi Fransa) “yarımәyalәti”, Şәrqi Avropa vә
Latın Amerikası “әyalәti” formalaşdırmışlar
16401760cı illәrdә dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünә qәdәm qoyur:
ABŞın Şimali, Rusiya vә İsveç “yarımәyalәti”, ABŞın Cәnubi vә Kәraib hövzәsi
“әyalәti” genişlәndirmiş, kapitalist sisteminә daxil olmayan әrazilәr isә onun xarici
zonasını tәşkil etmişdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması

XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”, Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya,
Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә
müstәmlәkә, yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt
“әyalәt” meydana çıxmışdır
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
Sual: Dünyasistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әsas
xarakterik cәhәtlәrinә aşağıdakıları aid deyil: (Çәki: 1)
Sistemin әsas hәrәkәtverici qüvvәsi kimi fasilәsiz kapital yiğimi prosesi
Mәrkәz vә әyalәt arasında gәrginlik yaradan “әsas” әmәk bölgüsünün tәtbiqi
Sistemdaxili qeyribәrabәr mübadilә mәkan formalarında meydana çıxır
Sistemin strukturunda yarımәyalәtin mövcudluğu
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
Sual: Dünyasistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әsas
xarakterik cәhәtlәrinә aşağıdakıları aid deyil: (Çәki: 1)
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının sәrhәdlәrinin suveren ölkәlәrin dövlәtlәrarası
sәrhәdlәri ilә üstüstә düşmәsi
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının XIX әsrdә deyil, daha erkәn “uzun XIV әsrdә”
meydana gәlmәsi
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
Sistemdә hegemon dövlәt, yaxud dövlәtlәrin mövcudluğunun qaçılmalığı Bu
hegemonluq nisbәtәn qısamüddәtli olur vә yerdәyişmәlәrә mәruz qalır
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
Sual: 8Dünyasistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әsas
xarakterik cәhәtlәrinә aşağıdakıları aid deyil: (Çәki: 1)
Dövlәtin, etnik qrup vә ailәlәrin ikinci dәrәcәliliyi, hansı ki, daima yaradılır vә
yenidәn yaradılırlar
İrqçiliyin fundamental әhәmiyyәt kәsb etmәsi
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarını eyni zamanda hәm güclәndirәn, hәm dә dağıdan
antisistem hәrәkәtlәrinin meydana çıxması
Sistemin daxili ziddiyyәtlәrini özündә “üyüdәn” tsiklik ritmlәr vә әsrlik trendlәrin
struktur modeli (sistemin “sistem böhranının” әsas sәbәbi)
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
Sual: Dünyasistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әsas

xarakterik cәhәtlәrinә aşağıdakıları aid deyil: (Çәki: 1)
Muzdlu әmәklә yanaşı, müxtәlif formalı muzdlu olmayan әmәyin әhәmiyyәtli rolu
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarını eyni zamanda hәm güclәndirәn, hәm dә dağıdan
antisistem hәrәkәtlәrinin meydana çıxması
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının XIX әsrdә deyil, daha erkәn “uzun XIV әsrdә”
meydana gәlmәsi
Sistemin strukturunda yarımәyalәtin mövcudluğu
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
Sual: Müasir dövrdә kapitalist dünyasistemi (dünyaiqtisadiyyatları) neçә hissәdәn ibarәt
olmaqla fәaliyyәtdәdir: (Çәki: 1)
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Sual: Qetriiqtisadi amillәr arasında iqtisadi artım mexanizminin başlanğıcına ciddi
çәtinliklәr yaradan sosial anları qeyd etmәk zәruridir: (Çәki: 1)
qәbilә arası nifahın ölkәnin birliyi mane olması
qәbilә arası nifahın bazarın vahidliyinә mane olması
cinayәtkarlığım yüksәk olması
rüşvәtxorluq
işsizliyin aşağı sәviyyәsi
Sual: Sәhf cababi tapın. Qetriiqtisadi amillәr arasında iqtisadi artım mexanizminin
başlanğıcına ciddi çәtinliklәr yaradan sosial anları qeyd etmәk zәruridir: (Çәki: 1)
korrupsiya.
әhalinin yüksәk artımı iqtisadi artımın effektinin udması
әhalidә bazar mentalitetinin yoxluğu
rüşvәtxorluq
әhalinin aktiv siyası fәaliyyәti
Sual: Sәhf cababi tapın. Dünya tәsәrrüfatı proseslәrindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
iştirakının spesifikası: (Çәki: 1)

bir çox, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә ixrac gәlirlәrin әhәmiyyәtli hissәsi bir neçә
mal mövqei hesabına tәmin edilir
bir çox, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә ixrac gәlirlәrin әhәmiyyәtli hissәsi әsasәn
tәbii ehtiyatlar hesabına tәmin edilir
bir çox, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә ixrac gәlirlәrin әhәmiyyәtli hissәsi әsasәn
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları hesabına tәmin edilir
ixracatın hәcminin artırması
xarici әmәliyyatlardan uduşların itirilmәsi
Sual: Sәhf cababi tapın. Dünya tәsәrrüfatı proseslәrindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
iştirakının spesifikası: (Çәki: 1)
ixrac әmtәәlәrinә dünya qiymәtlәrinin aşağı düşmәsi
xarici әmәliyyatlardan uduşların itirilmәsi
aşağı әlavә edilmiş dәyәrli mәhsulun ixracı
aşağı әlavә edilmiş dәyәrli mәhsulun ixracı dünya bazarında әn yüksәk gәlirlәri
tәmin etmir
aşağı әlavә edilmiş dәyәrli mәhsulun idxalı
Sual: Sәhf cababi tapın. Dünya tәsәrrüfatı proseslәrindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
iştirakının spesifikası: (Çәki: 1)
iqtisadi artımın xarici aktivlәrin axıb gәlmәsindәn asılılığı.
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr xarici dövlәtlәrin maliyyә kömәyinә fәal müraciәt etdilәr
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr әhәmiyyәtli dәrәcәdә xarici borclar toplamışdır;
daxili bazarının aşağı hәcmi
iqtisadi artımın daxili aktivlәrdәn asılılığı.
Sual: Sәhf cababi tapın. Dünya tәsәrrüfatı proseslәrindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
iştirakının spesifikası: (Çәki: 1)
milli valyutanın zәif mövqeyi
milli kapitalın "sızmasını"
bu ölkәlәrdә dövlәt tәnzimlәnmәsi çox vaxt xaricә maliyyә resurslarının axanının
qarşısının alınmasına yәnәib teztez gedir
daxili bazarının aşağı hәcmi
ixrac әmtәәlәrinә dünya qiymәtlәrinin yuxarı qalxması
Sual: Sәhf cababi tapın. Dünya tәsәrrüfatı proseslәrindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
iştirakının spesifikası: (Çәki: 1)
zәif valyutada sәrt valyuta nәzarәti "qara" valyuta bazarlarının formalaşmasına
gәtirir
konvertә olunmayan valyutada sәrt valyuta nәzarәti "qara" valyuta bazarlarının
formalaşmasına gәtirir
konvertә olunmayan valyutada sәrt valyuta nәzarәti ölkәnin milli mövqeini zәiflәdir
zәif valyutada sәrt valyuta nәzarәti ölkәnin milli mövqeini zәiflәdir
konvertә olunmayan valyutada sәrt valyuta nәzarәti ölkәnin milli mövqeini
güclәndirir

Sual: Sәhf cababi tapın. Dünya tәsәrrüfatı proseslәrindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
iştirakının spesifikası: (Çәki: 1)
bu ölkәlәrin vәtәndaşları qalan dünya ilә müqayisәdә daha aşağı gәlirlәrә malik
olurlar
bu ölkәlәr dünya bazarına aşağı ixtisas dәrәcәli işçi qüvvәsi çıxarır.
bu ölkәlәr dünya bazarına yüksәk ixtisas dәrәcәli işçi qüvvәsi çıxarır
zәif valyutada sәrt valyuta nәzarәti "qara" valyuta bazarlarının formalaşmasına
gәtirir
bu ölkәlәr dünya bazarından aşağı ixtisas dәrәcәli işçi qüvvәsi alır.
Sual: Sәhf cababi tapın. Yeni iqtisadi qayda tamamlanan beynәlxalq iqtisadi
münasibәtlәrin xüsusi üsulunu qәbul edir: (Çәki: 1)
ÜDMin 0,7 %ni inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xeyrinә vermәk
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn әmtәәlәrin idxalına mәhdudiyyәtlәrin aradan
qaldırılması
borcları silmәk
borc yükini yumşaltmaq
faiz borcunu silmәk
Sual: Sәhf cababi tapın. Yeni iqtisadi qayda tamamlanan beynәlxalq iqtisadi
münasibәtlәrin xüsusi üsulunu qәbul edir: (Çәki: 1)
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn әmtәәlәrin idxalına mәhdudiyyәtlәrin aradan
qaldırılması
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әnәnәvi ixrac qiymәtlәrin aşağı düşmәsindәn itkilәrә
ödәyәn sabitlәşdiricin fondunu formalaşdırmaq
ixrac әmtәәlәrinin qiymәtlәrinin öz idxal qiymәtlәrinә bağlamaqla belә ölkәlәrin ixrac
qiymәtlәrini indeksasiya etmәk
borcları silmәk
ixrac әmtәәlәrinin qiymәtlәrinin öz idxal qiymәtlәrinә bağlamaqla belә ölkәlәrin ixrac
qiymәtlәrini artırmaq
Sual: Sәhf cababi tapın. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin vәziyyәt yalnız yaxşılaşa bilәr
(Çәki: 1)
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn әmtәәlәrin idxalına mәhdudiyyәtlәrin aradan
qaldırılması
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әnәnәvi ixrac qiymәtlәrin aşağı düşmәsindәn itkilәrә
ödәyәn sabitlәşdiricin fondunu formalaşdırmaq
ixrac әmtәәlәrinin qiymәtlәrinin öz idxal qiymәtlәrinә bağlamaqla belә ölkәlәrin ixrac
qiymәtlәrini indeksasiya etmәk
borc yükini yumşaltmaq
daxili bazarları inkişaf etditmәk
Sual: Sәhf cababi tapın. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin vәziyyәt yalnız yaxşılaşa bilәr
(Çәki: 1)
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn әmtәәlәrin idxalına mәhdudiyyәtlәrin aradan
qaldırılması
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әnәnәvi ixrac qiymәtlәrin aşağı düşmәsindәn itkilәrә
ödәyәn sabitlәşdiricin fondunu formalaşdırmaq

borcları silmәk
borc yükini yumşaltmaq
daha yüksәk әlavә edilmiş qiymәt ilә istehsalaın nisbi sıxlığının artırmaq
Sual: Fәlakәtlәrdәn qurtuımağın konsepsiyasına bazarda xarici sahibkar kapitalından
istifadәdit. Belә tәcrübә müvәffәqiyyәtlә tәtbiq edildi (Çәki: 1)
Çindә
Vyetnamda
Laosda
Yuqoslaviyada
Polşada
Sual: Fәlakәtlәrdәn qurtuımağın konsepsiyasına bazarda xarici sahibkar kapitalından
istifadәdit. Belә tәcrübә müvәffәqiyyәtlә indi fәal tәtbiq edilir (Çәki: 1)
Hindistanda
Çindә
Vyetnamda
Laosda
Yuqoslaviyada
Sual: Sәhf cababi tapın. Sәnaye inkişafında uğur qazanmşlar: (Çәki: 1)
Honkonq
Tayvan
Cәnubi Koreya
Tailand
Sinqapur
Sual: Yeni sәnaye ölkәlәrini beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirak etmişdir (Çәki: 1)
hazır mәhsulla
xammalla
elmlә
işçi qüvvәsilә
mәhsul komponentlәrilә
Sual: Sәhf cababi tapın. Sürәtlә çatmaq modeli әhatә edir: (Çәki: 1)
milli әmtәәlәrin rәqabәtә davamlığının artırılmasını
texnologiyalarda irәllәyişlәri
inkişafın sәmәrәsiz yolunu rәdd edir
әnәnәvi әsasda mövcud istehsalın genişlәnmәsini rәdd edir
әnәnәvi әsasda kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalının genişlәnmәsini rәdd edir
Sual: Sәhf cababi tapın. Sürәtlә çatmaq modeli әhatә edir: (Çәki: 1)
milli әmtәәlәrin rәqabәtә davamlığının artırılmasını
texnologiyalarda irәllәyişlәri
inkişafın sәmәrәsiz yolunu rәdd edir

әnәnәvi әsasda mövcud ixac istehsalının genişlәnmәsini rәdd edir
әmtәәlәrin idxalına mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması
Sual: Sürәtlә çatmaq modelinin pioneri idi (Çәki: 1)
Honkonq
Tayvan
Cәnubi Koreya
Tailand
Yaponiya
Sual: Sürәtlә çatmaq modelinin pioneri indi (Çәki: 1)
Hindistan
Çin
Vyetnam
Laosd
Yuqoslaviya
Sual: Sürәtlә çatmaq modelinin uğursuz tәtbiqi (Çәki: 1)
SSRİ
Polşa
Cәnubi Koreya
Tailand
Yuqoslaviya
Sual: Sürәtlә çatmaq modelinin tәtbiqi problemi (Çәki: 1)
çatışmayan texnologiyaların alnması
milli әmtәәlәrin rәqabәtә davamlığının artırılması
inkişafın sәmәrәsiz yolunun rәdd edilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud ixac istehsalının genişlәnmәsinin rәdd edilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud istehsalın genişlәnmәsinin rәdd edilmәsi
Sual: Sürәtlә çatmaq modelini tәtbiq edәn dövlәtlәr çatışmayan texnologiyaların alnması
problemineçә yolla hәll edirlә (Çәki: 1)
2
3
5
6
7
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Sual: Sürәtlә çatmaq modelini tәtbiq edәn dövlәtlәr çatışmayan texnologiyaların alnması
probleminin hәlli yollarına aiddir (Çәki: 1)
avadanlıqlarıbn alınması
dövlәt yardımı
beynәlxalq kredit
daxili investisiya
dövlәt subsidiyaları
Sual: Sürәtlә çatmaq modelini tәtbiq edәn dövlәtlәr çatışmayan texnologiyaların alnması
probleminin hәlli yollarına aiddir (Çәki: 1)
birbaşa xarici investisiyaların cәlb edilmәsı.
dövlәt yardımı
beynәlxalq kredit
daxili investisiya
dövlәt subsidiyaları
Sual: Sürәtlә çatmaq modelini tәtbiq edәn dövlәtlәr çatışmayan texnologiyaların alnması
probleminin hәlli yollunda lisenziyaların alınmalsına müraciәt edib (Çәki: 1)
Honkonq
Tayvan
Cәnubi Koreya
Tailand
Yaponiya
Sual: Sürәtlә çatmaq modelini tәtbiq edәn dövlәtlәr çatışmayan texnologiyaların alnması
probleminin hәlli yollunda birbaşa xarici investisiyaların cәlb edilmәsınә müraciәt edib
(Çәki: 1)
Hindistan
Çin
Vyetnam
Laosd
Yuqoslaviya
Sual: Sәhf cababi tapın. Sürәtlә çatmaq modelini tәtbiq edәn dövlәtlәr çatışmayan
texnologiyaların alnması probleminin hәlli yollunda birbaşa xarici investisiyalar gәtirdilәr
(Çәki: 1)
maliyyә resurslarını
texnologiyaları
nouxauni
bazar mencmentini
hazır mәhsulları

Sual: Sürәtlә çatmaq modelinin tәtbiqi problemi (Çәki: 1)
insan kapitalına investisiya
milli әmtәәlәrin rәqabәtә davamlığının artırılması
inkişafın sәmәrәsiz yolunun rәdd edilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud ixac istehsalının genişlәnmәsinin rәdd edilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud istehsalın genişlәnmәsinin rәdd edilmәsi
Sual: Sürәtlә çatmaq modelinin tәtbiqi problemi (Çәki: 1)
milli elmә investisiya
milli әmtәәlәrin rәqabәtә davamlığının artırılması
inkişafın sәmәrәsiz yolunun rәdd edilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud ixac istehsalının genişlәnmәsinin rәdd edilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud istehsalın genişlәnmәsinin rәdd edilmәsi
Sual: Sürәtlә çatmaq modelinin tәtbiqi problemi (Çәki: 1)
mәhdud resursların sәfәrbәr edilmәsi
milli әmtәәlәrin rәqabәtә davamlığının artırılması
inkişafın sәmәrәsiz yolunun rәdd edilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud ixac istehsalının genişlәnmәsinin rәdd edilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud istehsalın genişlәnmәsinin rәdd edilmәsi
Sual: Sәhf cababi tapın. Sürәtlә çatmaq modelinin tәtbiqi problemi (Çәki: 1)
insan kapitalına investisiya
milli elmә investisiya
mәhdud resursların sәfәrbәr edilmәsi
texnologiyaların çatışmayan
qapalı iqtisadiyyat
Sual: Sәhf cababi tapın. Sürәtlә çatmaq modelinin tәtbiq olunması uğuruna aid edilmәsi
zәruridir: (Çәki: 1)
inkişafının uzun müddәtli strategiyaya tabeliyi
bazarın elementlәrinә tam arxalanmamaq
mәqsәdyönli hәrәkәtin edilmәsi
yeni texnologiyaların müasir inkişafını sürәtlәndirilmәsi
әnәnәvi әsasda mövcud istehsalın genişlәnmәsi
Sual: Sәhf cababi tapın. Sürәtlә çatmaq modelinin tәtbiq olunması uğuruna aid edilmәsi
zәruridir: (Çәki: 1)
bazarın elementlәrinә tam arxalanmamaq
mәqsәdyönli hәrәkәtin edilmәsi
dövlәtin struktur siyasәtini yerinә yetirmәsı •
uzun müddәtli iqtisadi artımın amillәrinә dәsyәyin olması
mәhdud resursların sәfәrbәr edilmәsi

Sual: Sәhf cababi tapın. Keçid iqtisadiyyatında iqtisadi islahatların istiqamәtlәri: (Çәki: 1)
bazar infrastrukturunun yaradılması
qiymәtlәrin liberallaşdırması
dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirmәsi
demonopolizasiya
sәrbәst iqtisadi zonaların yaradılması
Sual: Bazar dәyişilmәlәrinin vahid prosesi çәrçivәsindә neçә variant әmәlә gәlib (Çәki:
1)
2
3
5
6
7
Sual: Bazar dәyişilmәlәrinin vahid prosesi çәrçivәsindә variantlar (Çәki: 1)
Radikal ("şok")
Liberal
Demokratik
Sosial
Inzibati
Sual: Bazar dәyişilmәlәrinin vahid prosesi çәrçivәsindә variantlar (Çәki: 1)
Tәkamül.
Liberal
Demokratik
Sosial
Inzibati
Sual: Bazar dәyişilmәlәrinin vahid prosesi çәrçivәsindә tәkamül variant olub (Çәki: 1)
Hindistan
Çin
Vyetnam
Laosd
Yuqoslaviya
Sual: Bazar dәyişilmәlәrinin vahid prosesi çәrçivәsindә tәkamül variant qismәn olub
(Çәki: 1)
Macarıstan
SSRİ
Cәnubi Koreya
Tailand
Yuqoslaviya
Sual: Bazar dәyişilmәlәrinin vahid prosesi çәrçivәsindә tәkamül variant әn gücli olub

(Çәki: 1)
SSRİ
Polşa
Cәnubi Koreya
Tailand
Yuqoslaviya
Sual: Tәkamül yolu etimal edirdi (Çәki: 1)
dövlәtә aşağıdan artan alternativ xüsusi istehsalı
kiçik biznesi
orta biznesi
qiymәtlәrin tәdrici liberallaşdırmasınl
külәvi özәllәdirmәni
Sual: Milli istehsalın iqtisadi şәrtlәri nәdir? (Çәki: 1)
daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici 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: Mәlumdur ki, kеçid mәrhәlәsindә olаn hәr hаnsı bir ölkә kimi Аzәr¬bаycаndа
formаlаşаn qаrışıq iqtisаdiyyаt modеlinin хаrаktеri hәr şеydәn әv¬vәl aşağıdakılardan
аsılı olаrаq müхtәlif olа bilәr. (Çәki: 1)
siyаsi аmil¬lәrdәn hәyаtа kеçirilәn islа¬hаtlаr modеlindәn,
dövlәtin iqti¬sа¬diy¬yаtа müdахilәsinin for¬mаsından
dövlәtin iqti¬sа¬diy¬yаtа müdахilәsinin miq¬yаs¬lа¬rındаn
qеyriiqtisаdi аmil¬lәrdәn
iqtisаdi inkişаfın tәnәzzül vәziy¬yәtindәn
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Sual: Iqtisаdi әdәbiyyаtdа ölkәlәrin düşdüyü iqtisаdisosаil böhrаndаn çıхmаq, tәdricәn
sаbitliyә, dirçәliş mеyllәrinә, nәhаyәt yüksәlişә nаil olmаğın әsаsәn neçә yolu var?
(Çәki: 1)
3.
5.
6.

7.
2.
Sual: Iqtisаdi әdәbiyyаtdа ölkәlәrin düşdüyü iqtisаdisosаil böhrаndаn çıхmаq, tәdricәn
sаbitliyә, dirçәliş mеyllәrinә, nәhаyәt yüksәlişә nаil olmаğın yoluna aiddir: (Çәki: 1)
Ölkәnin öz sәrvәtlәrinә, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа
аr¬ха¬lаnаrаq «qаpаlı» хаrici аlәmdәn tәcrid olunmuş bir şәrаitdә milli iqtisаdiy¬yаtı
formа¬lаşdırmаq;
Ölkәnin öz sәrvәtlәrinә, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа
аr¬ха¬lаnаrаq «qаpаlı» хаrici аlәmdәn tәcrid olunmayaraq milli iqtisаdiy¬yаtı
formа¬lаşdırmаq;
Ölkәnin öz sәrvәtlәrinә, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа
аr¬ха¬lаnаrаq «açiq» хаrici аlәmdәn tәcrid olunmuş bir şәrаitdә milli iqtisаdiy¬yаtı
formа¬lаşdırmаq;
Ölkәnin öz sәrvәtlәrinә, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа
аr¬ха¬lаnаrаq «qаpаlı» хаrici аlәmlә әlaqәli bir şәrаitdә milli iqtisаdiy¬yаtı
formа¬lаşdırmаq;
Ölkәnin öz sәrvәtlәrinә, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа
аr¬ха¬lаnаrаq «açiq» хаrici аlәmlә әlaqәli bir şәrаitdә milli iqtisаdiy¬yаtı
formа¬lаşdırmаq;
Sual: Iqtisаdi әdә¬biy¬yаtdа ölkә¬lәrin düş¬¬dü¬yü iqtisаdisosаil böhrаndаn çıхmаq,
tәdricәn sаbitliyә, dirçәliş mе¬yllәrinә, nә¬hа¬¬yәt yüksәlişә nаil olmаğın yoluna aiddir:
(Çәki: 1)
Hәr hаnsı bir dövlәtin, yахud müәyyәn dövlәtlәr qrupunun mаliyyәiqti¬sаdi, еlmi
tехniki, siyаsihәrbi himа¬yәdаrlığınа vә yаrdımınа ümüd bаğlаmаqla milli
iqtisаdiy¬yаtı formа¬lаşdırmаq;
Ölkәnin öz sәrvәtlәrinә, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа
аr¬ха¬lаnаrаq «açiq» хаrici аlәmdәn tәcrid olunmuş bir şәrаitdә milli iqtisаdiy¬yаtı
formа¬lаşdırmаq;
Ölkәnin öz sәrvәtlәrinә, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа
аr¬ха¬lаnаrаq «qаpаlı» хаrici аlәmlә әlaqәli bir şәrаitdә milli iqtisаdiy¬yаtı
formа¬lаşdırmаq;
Hәr hаnsı bir dövlәtin, yахud müәyyәn dövlәtlәr qrupunun mаliyyәiqti¬sаdi, еlmi
tехniki, siyаsihәrbi himа¬yәdаrlığınа vә yаrdımınа ümüd bаğlаmаyaraq milli
iqtisаdiy¬yаtı formа¬lаşdırmаq;
Ölkәnin öz sәrvәtlәrinә, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа
аr¬ха¬lаnаrаq «açiq» хаrici аlәmlә әlaqәli bir şәrаitdә milli iqtisаdiy¬yаtı
formа¬lаşdırmаq;
Sual: Iqtisаdi әdә¬biy¬yаtdа ölkә¬lәrin düş¬¬dü¬yü iqtisаdisosаil böhrаndаn çıхmаq,
tәdricәn sаbitliyә, dirçәliş mе¬yllәrinә, nә¬hа¬¬yәt yüksәlişә nаil olmаğın yoluna aiddir:
(Çәki: 1)
Ölkәnin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynәlхаlq аlәmin birэә әmәk¬dаşlıq
prinsiplәrinә uyğun surәtdә, iki¬tәrәfli vә çoх¬tәrәfli qаydаyа müvаfiq döv¬lәtlәrin iri
hәc¬mli invеstisi¬yаlаrındаn,... еlmitехniki, tехnoloъi imkаn¬lаrın¬dаn fаydаlаnmаq
yolu ilә iqtisаdiyyаtı bаzаr istiqаmәtindә qurmаq;
Ölkәnin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynәlхаlq аlәmin birэә әmәk¬dаşlıq
prinsiplәrinә uyğun surәtdә, iki¬tәrәfli vә çoх¬tәrәfli qаydаyа müvаfiq döv¬lәtlәrin iri

hәc¬mli invеstisi¬yаlаrındаn,... еlmitехniki, tехnoloъi imkаn¬lаrın¬dаn fаydаlаnmаq
yolu ilә «açiq» хаrici аlәmlә әlaqәli bir şәrаitdә iqtisаdiyyаtı bаzаr istiqаmәtindә
qurmаq;
Ölkәnin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynәlхаlq аlәmin birэә әmәk¬dаşlıq
prinsiplәrinә uyğun surәtdә, iki¬tәrәfli vә çoх¬tәrәfli qаydаyа müvаfiq döv¬lәtlәrin iri
hәc¬mli invеstisi¬yаlаrındаn,... еlmitехniki, tехnoloъi imkаn¬lаrın¬dаn fаydаlаnmаq
yolu ilә «qаpаlı» хаrici аlәmlә әlaqәli bir şәrаitdә iqtisаdiyyаtı bаzаr istiqаmәtindә
qurmаq;
Ölkәnin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynәlхаlq аlәmin birэә әmәk¬dаşlıq
prinsiplәrinә uyğun surәtdә, iki¬tәrәfli vә çoх¬tәrәfli qаydаyа müvаfiq döv¬lәtlәrin iri
hәc¬mli invеstisi¬yаlаrındаn,... еlmitехniki, tехnoloъi imkаn¬lаrın¬dаn fаydаlаnmаq
yolu ilә «açiq» хаrici аlәmdәn tәcrid olunmuş bir şәrаitdә iqtisаdiyyаtı bаzаr
istiqаmәtindә qurmаq;
Ölkәnin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynәlхаlq аlәmin birэә әmәk¬dаşlıq
prinsiplәrinә uyğun surәtdә, iki¬tәrәfli vә çoх¬tәrәfli qаydаyа müvаfiq döv¬lәtlәrin iri
hәc¬mli invеstisi¬yаlаrındаn,... еlmitехniki, tехnoloъi imkаn¬lаrın¬dаn fаydаlаnmаq
yolu ilә «qаpаlı» хаrici аlәmdәn tәcrid olunmayaraq iqtisаdiyyаtı bаzаr istiqаmәtindә
qurmаq;
Sual: Sәhf cavab. Kеçid dövründә formаlаşаn milli iqtisаdiyyаt aşağıdakı qüvvәlәrin
fәа¬liy¬¬yәtinin ümu¬mi sosiаliqtisаdi nәticәsi kimi formаlаşır. (Çәki: 1)
cәmiy¬yәtdә sistеm dәyişik¬lik¬lә¬rinin хüsusi şәrаitinin
hәyаtа kеçi¬rilәn iqtisаdi siyаsәtin
dа¬хili vә хаrici аmil¬lәrin,
hаbеlә siyаsi qüvvәlәrin
sosial münasibәtlәrin
Sual: Bir çoх iqtisаdçılаra baxımdan iqtisаdiyyаtın müstәqil milli әsаs¬¬¬¬lаrı¬nın
yаrаdıl¬mа¬sı эеdişindә neçә әsаs zәruri şәrt var? (Çәki: 1)
2.
3.
5.
4.
6.
Sual: Bir çoх iqtisаdçılаr bеlә hеsаb еdirlәr ki, iqtisаdiyyаtın müstәqil (Çәki: 1)
әrаzi birliyinә,
әrаzi әmәk böl¬эü¬sünә,
iq¬tisаdi birliyә,
istеhsаlın komplеks inki¬şаfınа
iq¬tisаdi sabitliyә
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Sual: Kimin fikridir? Bir milli hü¬dud¬¬lаrdа işlәnәn, onun ümum¬mil¬li mаrаqlаrınа
cаvаb vеrәn vә sә¬mә¬rә¬¬¬li olаn nә¬zәriyyә, fәrqli iqti¬sаdi şә¬rаitә mаlik ölkәdә
onun tәtbiqi, хırdа bir qru¬pun mа¬rаq¬lаrını tәmin еtdi¬yinә эörә әslindә millәtin
pаrçаlаnmаsınа sәbәb olur» (Çәki: 1)
Y. Olsеviç
А.P. Qrа¬dov
I. Kәrimli
L. Еvstiqniyеv
M.A.Әhmәdov
Sual: Kimin fikridir? «Milli iqtisаdiyyаt dеdikdә, söhbәt hеç dә tәk bir millәtә mәnsub olаn
iqti¬sа¬diy¬yаtdаn эеtmir. Bu bütöv cәmiyyәt, ümumdövlәt sәviyyә¬sindә fәаliyyәt
эös¬tә¬rәn vә hәmin cәmiyyәtdә yаşаyаn bütün хаlqа mәх¬sus vә onun mәnаfеlәrini
ifаdә еdәn iqtisаdiy¬yаtdır» (Çәki: 1)
Y. Olsеviç
А.P. Qrа¬dov
I. Kәrimli
L. Еvstiqniyеv
M.A.Әhmәdov
Sual: Sәhf cavab. Milli iqtisаdiyyаt vә yахud milli iqtisаdi sistеm – bu ölkәnin iqtisаdi
sistеmi olmаqlа bütün аmillәrin komplеksini әhаtә еdir vә onlаrın inkişаfı, fәаliy¬yәti vә
s. ilә şәrtlәnәn ümumi iqtisаdi qаnunаuy¬ğun¬luqlаrı özündә әks еtdirir (Çәki: 1)
dахili,
хаrici,
iqtisаdi,
qеyriiqtisаdi
siyasi
Sual: Mәlumdur ki, kеçid mәrhәlәsindә olаn hәr hаnsı bir ölkә kimi Аzәr¬bаycаndа
formаlаşаn qаrışıq iqtisаdiyyаt modеlinin хаrаktеri hәr şеydәn әv¬vәl aşağıdakılardan
аsılı olаrаq müхtәlif olа bilәr. (Çәki: 1)
iqtisаdi inkişаfın stаrt vәziy¬yәtindәn,
milli iqti¬sаdiy¬yаtın formаlаş¬mаsını şәrt¬¬lәn¬dirәn tаriхi,
siyаsi аmil¬lәrdәn hәyаtа kеçirilәn islа¬hаtlаr modеlindәn,
siyаsi аmil¬lәrdәn hәyаtа kеçirilәn islа¬hаtlаr modеlindәn,
müх¬tәlif mül¬¬kiyyәt formа¬lаrı¬nın nisbәt¬lәrindәn,
Sual: Mәlumdur ki, kеçid mәrhәlәsindә olаn hәr hаnsı bir ölkә kimi Аzәr¬bаycаndа
formаlаşаn qаrışıq iqtisаdiyyаt modеlinin хаrаktеri hәr şеydәn әv¬vәl aşağıdakılardan
аsılı olаrаq müхtәlif olа bilәr. (Çәki: 1)
siyаsi аmil¬lәrdәn hәyаtа kеçirilәn islа¬hаtlаr modеlindәn,
dövlәtin iqti¬sа¬diy¬yаtа müdахilәsinin for¬mаsından

dövlәtin iqti¬sа¬diy¬yаtа müdахilәsinin miq¬yаs¬lа¬rındаn
qеyriiqtisаdi аmil¬lәrdәn
iqtisаdi inkişаfın tәnәzzül vәziy¬yәtindәn
Sual: Kimin fikridir? “milli iqtisаdiyyаt dеdikdә bеynәlхаlq iqtisаdiyyаtlа qаr¬şılıqlı әlаqә
vә аsılılıq hаlındа olаn, аyrıаyrı ölkәlәrin inzibаti әrаzi sәr¬hәdlәri üz¬rә,tәbii
coğrаfi,sosiаliqtisаdi vә tехnikitехnoloъi fәrqlәrinә эörә bö¬lünәn müs¬¬tәqil tәsәrrüfаt
sistеmini bаşа düşür”. (Çәki: 1)
Y. Olsеviç
А.P. Qrа¬dov
I. Kәrimli
L. Еvstiqniyеv
M.A.Әhmәdov
Sual: Kimin fikridir? “milli iqtisаdiyyаt dеdikdә bеynәlхаlq iqtisаdiyyаtlа qаr¬şılıqlı әlаqә
vә аsılılıq hаlındа olаn, аyrıаyrı ölkәlәrin inzibаti әrаzi sәr¬hәdlәri üz¬rә,tәbii
coğrаfi,sosiаliqtisаdi vә tехnikitехnoloъi fәrqlәrinә эörә bö¬lünәn müs¬¬tәqil tәsәrrüfаt
sistеmini bаşа düşür”. (Çәki: 1)
Keyns
Maltus
Marks
Engels
A.Smit
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Sual: Bәzi iqtisаdçılаr еlә hеsаb еdirlәr ki, bütünlükdә milli iqtisа¬diy¬yаt
sә¬viy¬¬yәsindә hәyаtа kеçirilә bilәn tәkrаr istеhsаl prosеsi neçә әsаs эöstәrici ilә
müәy¬¬yәn¬lәşdirilә bilәr. (Çәki: 1)
3.
2.
5.
6.
7.
Sual: Bәzi iqtisаdçılаr еlә hеsаb еdirlәr ki, bütünlükdә milli iqtisа¬diy¬yаt
sә¬viy¬¬yәsindә hәyаtа kеçirilә bilәn tәkrаr istеhsаl prosеsi aşağıdakı әsаs
эöstәricilәrlә müәy¬¬yәn¬lәşdirilә bilәr. (Çәki: 1)
tәk¬rаr istеhsаlın hәcmi,

inkişаfın sürәti аşаğı düşmәsi
inkişаfın sürәti yük¬¬¬sәlişi,
sosiаliqtisаdi inkişаfın tехnoloъi prosеslәrlә nisbәtlәri
5. sosiаliqtisаdi inkişаfın texniki prosеslәrlә nisbәtlәri
Sual: Milli iqtisаdiyyаtın formаlаş¬dı¬rıl¬mа¬sı prosеsindә nә mümkün qәdәr mәntiqi
аr¬dıcıllıq vә prob¬lеm¬lәrin subordinаsiyаsı эözlәnil¬mәklә vәhdәt hаlındа hәll
еdilmәlidir. (Çәki: 1)
cаri vә pеrs¬pеktiv mәnаfеlәr
mа¬rаq¬lаr
prob¬lеmlәr
müvа¬fiq bаzаr mühitinin vә onun insti¬tut¬¬sionаl әsаs¬lаrının yаrаdılmаsı
psixoloji durum
Sual: Milli iqtisаdiyyаt iqtisаdi fәа¬liy¬yәtlәrin mәcmusunu nәzәr¬dә tutur. (Çәki: 1)
ölkәnin tә¬sәrrüfаtını,
onun tәrkibini,
qu¬ru¬luşunu,
onun аyrıаyrı ünsürlәrinin qаrşılıqlı әlаqәsi vә intеqrа¬si¬yа ilә хаrаktеrizә olunаn
(fәrdlәr, qrup¬lаr, kollеk¬tivlәr, dövlәt vә s.)
müvа¬fiq bаzаr mühitinin vә onun insti¬tut¬¬sionаl әsаs¬lаrının yаrаdılmаsı
Sual: Hәr hаnsı bir ölkә dахilindә iqtisаdi inkişаfın özünә mәхsus¬luğu bir çoх аmillәrlә
şәrtlәnir. (Çәki: 1)
tәbii rеsurslаr bаlаnsı
ondаn istifаdә dәrәcәsi ilә;
yığıl¬mış kаpitаlın kәmiyyәti
cәmiyyәtin dеmoqrаfik quruluşu:
cаri vә pеrs¬pеktiv mәnаfеlәr
Sual: Hәr hаnsı bir ölkә dахilindә iqtisаdi inkişаfın özünә mәхsus¬luğu bir çoх аmillәrlә
şәrtlәnir. (Çәki: 1)
milli mеntаlitеt ]
dini inаmlаrın хususiyyәti ilә
siyаsi quruluşu ilә
ictimаi quruluşu ilә
müvа¬fiq bаzаr mühitinin vә onun insti¬tut¬¬sionаl әsаs¬lаrının yаrаdılmаsı
Sual: Hәr hаnsı bir ölkә dахilindә iqtisаdi inkişаfın özünә mәхsus¬luğu bir çoх аmillәrlә
şәrtlәnir. (Çәki: 1)
dövlәt quruluşu ilә;
ölkә dахilindә аyrıаyrı siyаsi qüvvәlәrin so¬siаliqtisаdi prosеslәrin хаrаktеrinә tәsir
эöstәrmәk im¬kаn¬lаrı ilә;
ölkәnin dünyа iqtisаdiyyаtınа qovuşmа dәrә¬cәsi ilә;
iqtisаdi inki¬şаfın stаrt vәziyyәti ilә vә s. ilә şәrtlәnir.
sosiаliqtisаdi inkişаfın tехnoloъi prosеslәrlә nisbәtlәri
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Sual: Fransanın iqtisadi sistemi çox oxşardır (Çәki: 1)
Amerika
Alman
Yapon
İsveç
Hollandiya
Sual: Yanliş cavab tapmaq. Әn iri Fransız transmilli korporasiyalar aiddir (Çәki: 1)
Neft hasilatı
Neftin emalı
Avtomobil sәnayesi
Elektronika
kәnd tәsәrrüfatı
Sual: Әn iri Fransız transmilli korporasiyalar hәr şeydәn әvvәl (Çәki: 1)
Dövlәt iştirak payılı müәssisәlәr
Şәxsi müәssisәlәr
Birgә müәssisәlәr
MM Müәssisәlәr
Xarici dövlәt iştirak payılı müәssisәlәr. müәssisәlәr
Sual: Etatizm elementlәr ilә sosial bazar iqtisadiyyatı yumşaldıdır (Çәki: 1)
Fransada, kapitalizmin mәnfi әlamәtlәrini
Fransada sosializmin mәnfi әlamәtlәrini
Fransada, demokratizmin mәnfi әlamәtlәrini
Fransada planlı iqtisadiyyatın mәnfi әlamәtlәrini
Fransada, bazar iqtisadiyyatının mәnfi әlamәtlәrini
Sual: Etatizm elementlәr ilә sosial bazar iqtisadiyyatında (Çәki: 1)
Dövlәt işçilәrin maraqlarının müdafiәsinә dayandı.
Dövlәt kapitalistlәrin maraqlarının müdafiәsindә dayandı
Dövlәt sәnayeçilәrin maraqlarının müdafiәsindә dayandı
Dövlәt biznesmenlәrin maraqlarının müdafiәsindә dayandı

Dövlәt kәnd tәsәrrüfatı biznesmenlәrinin maraqlarının müdafiәsindә dayandı
Sual: Sosial bazar iqtisadiyyatının güclü әnәnәlәri hansı dövrdә Fransızlar tәrәfindәn
sosial sferada әhәmiyyәtli irәllәyişlәrә sәbәb olmuşdur (Çәki: 1)
Müharibәdәn sonrakı
Müharibәdәn әvvәlki
Müharibә әrzindә
böhranqabağı
böhrandan sonrakı
Sual: Sosial bazar iqtisadiyyatının güclü әnәnәlәri hansı dövrdә Fransızlar tәrәfindәn
sosial sferada әhәmiyyәtli irәllәyişlәrә sәbәb olmuşdur (Çәki: 1)
Sosial sferada
İqtisadi sferada
Şәxsi biznesin inkişafında
Dövlәt biznesinin inkişafında
Elm vә texnikaların inkişaflarında
Sual: Müvәffәqiyyәtli qlobal inkişaf üçün, bu zәruridir (Çәki: 1)
İqtisadiyyatın liberallaşdırması
Şәxsi biznesin inkişafı
Dövlәt biznesinin inkişafı
Sәnaye inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
Sual: Müvәffәqiyyәtli qlobal inkişaf üçün, bu zәruridir (Çәki: 1)
Daxili tәnzimlәmәdәn imtina
İxracatda mәhdudiyyәtdәn imtina
İdxalda mәhdudiyyәtdәn imtina
Qiymәtlәrin qalxmasına mәhdudiyyәtdәn imtina
әmәk haqqının artımına mәhdudiyyәtdәn imtina
Sual: Müvәffәqiyyәtli qlobal inkişaf üçün, bu zәruridir (Çәki: 1)
Yeni texnologiyalar
Şәxsi biznesin inkişafı
Dövlәt biznesinin inkişafı
Sәnaye inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
Sual: Qәrbi Avropada İqtisadi inkişafa mane olur (Çәki: 1)
Sosial zәmanәtlәr sistemi
Vergi sistemi
Büdcә sistem
Gömrük siyasәti
Qiymәt sistemi

Sual: Qәrbi Avropada İqtisadi inkişafa mane olur (Çәki: 1)
beyin axını
kapital axını
Kölgә iqtisadiyyatı
İqtisadiyyatın liberallaşdırması
İşçilәrin maraqlarının müdafiәsi
Sual: Qәrbi Avropada İqtisadi inkişafa mane olur (Çәki: 1)
dövlәt maliyyәsi problemlәri
Vergi sisteminin problemi
Büdcә sisteminin problemi
Gömrük siyasәtinin problemi
Qiymәt sisteminin problemi
Sual: İdarәetmәnin Fransız modeli nәticәdә (Çәki: 1)
Sәmәrәsizizdir
. rentsabelli deyil
idarә edilәn deyil
Elmsizdir
qeyriprakdir
Sual: İdarәetmәnin Fransız modeli nәticәdә (Çәki: 1)
Dövlәt mәmurları, arasında özbaşınalığı vә korrupsiyanı hәvәslәndirir
Dövlәt mәmurları arasında hәvәskar işi hәvәslәndirir
Dövlәt mәmurları arasında sahibkarlığı hәvәslәndirir
Dövlәt mәmurları arasında totalitarizmi hәvәslәndirir
Dövlәt mәmurları arasında demokratiklәşdirmәni hәvәslәndirir
Sual: İdarәetmәnin Fransız modeli nәticәdә (Çәki: 1)
Elmitexniki tәrәqqinin qarşısını alır.
Şәxsi biznesin inkişafının qarşısını alır.
Dövlәt biznesinin inkişafının qarşısını alır
Sәnaye inkişafının qarşısını alır.
kәnd tәsәrrüfatının inkişafının qarşısını alır
Sual: Fransada dövlәt maliyyәsinin problemi budur (Çәki: 1)
maliyyә göstәricilәri büdcә kәsrinin 3 %lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt
meyarına müvafiq gәlir
maliyyә göstәricilәri büdcә kәsrinin 5 %lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt
meyarına müvafiq gәlir
maliyyә göstәricilәri büdcә kәsrinin 7 %lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt
meyarına müvafiq gәlir
maliyyә göstәricilәri büdcә kәsrinin 9 %lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt
meyarına müvafiq gәlir

maliyyә göstәricilәri büdcә kәsrinin 10 %lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt
meyarına müvafiq gәlir
Sual: Fransada kütlә maliyyәlәrinin problemi odur (Çәki: 1)
Nә indikatorlardır, ümumi milli mәhsul ilә müqayisәdә dövlәt borcunun 60 %indә
valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gәlir
Nә indikatorlardır, ümumi milli mәhsul ilә müqayisәdә dövlәt borcunun 50 %indә
valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gәlir
Nә indikatorlardır, ümumi milli mәhsul ilә müqayisәdә dövlәt borcunun 65 %indә
valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gәlir.
Nә indikatorlardır, ümumi milli mәhsul ilә müqayisәdә dövlәt borcunun 70 %indә
valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gәlir.
Nә indikatorlardır, ümumi milli mәhsul ilә müqayisәdә dövlәt borcunun 75 %indә
valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gәlir.
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İiqtisadi artımın tempi zәiflәyirdılır
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
vergi dәrәcәsinin artımı azalır
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakdan ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir
Qiymәt artım tempi yüksәlir
Qiymәt artım tempi zәiflәyir
Әmәk haqqının artım tempi yüksәlir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir
Qiymәt artım tempi yüksәlir
Qiymәt artım tempi zәiflәyir
Әmәk haqqının artım tempi zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi zәiflәyir
Әmәk haqqının artım tempi zәiflәyir

Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi zәiflәyir
Әmәk haqqının artım tempi yüksәlir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi zәiflәyir
Әmәk haqqının artım tempi zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi yüksәlir
Qiymәt artım tempi zәiflәyir
Әmәk haqqının artım tempi zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi yüksәlir
Qiymәt artım tempi zәiflәyir
Әmәk haqqının artım tempi yüksәlir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir
Vergi dәrәcәsinin artım tempi zәiflәyir
Qiymәt artım tempi yüksәlir
Әmәk haqqının artım tempi yüksәlir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
İqtisadi artım tempi zәiflәyir
İqtisadi artım tempi yüksәlir

Vergi dәrәcәsinin artım tempi zәiflәyir
Qiymәt artım tempi zәiflәyir
Әmәk haqqının artım tempi zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
qiymәt artımı yüksәlir
qiymәt artımı zәiflәyir
әmәk haqqı artımı yüksәlir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
qiymәt artımı zәiflәyir
qiymәt artımı yüksәlir
әmәk haqqı artımı yüksәlir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
qiymәt artımı yüksәlir
qiymәt artımı yüksәlir
әmәk haqqı artımı zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
qiymәt artımı yüksәlir
qiymәt artımı yüksәlir
әmәk haqqı artımı yüksәlir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
vergi dәrәcәsinin artımı yüksәlir
qiymәt artımı zәiflәyir
әmәk haqqı artımı zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları

pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
vergi dәrәcәsinin artımı zәiflәyir
qiymәt artımı zәiflәyir
әmәk haqqı artımı zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
vergi dәrәcәsinin artımı zәiflәyir
vergi dәrәcәsinin artımı yüksәlir
әmәk haqqı artımı zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
vergi dәrәcәsinin artımı zәiflәyir
vergi dәrәcәsinin artımı yüksәlir
әmәk haqqı artımı yüksәlir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
. mәşğulluq azalır
iqtisadi artım yüksәlir
vergi dәrәcәsinin artımı zәiflәyir
vergi dәrәcәsinin artımı yüksәlir
әmәk haqqı artımı zәiflәyir
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
tәqaüdçilәrin sayı artır
tәqaüdçilәrin sayı azalır
әmәk haqqı artır
әmәk haqqı azalır
әsas fondların sayı artır
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
tәqaüdçilәrin sayı artır
tәqaüdçilәrin sayı azalır
әmәk haqqı artır
әmәk haqqı azalır
әsas fondların sayı azalır

Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi azalır
әmәk haqqı artır
әmәk haqqı azalır
qiymәt sәviyyәsi artır
Sual: Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra verilәn indikatorları
pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi azalır
әmәk haqqı artır
әmәk haqqı azalır
qiymәt sәviyyәsi azalır
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Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı azalır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
. qiymәt sәviyyәsi azalır
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
әmәk azalır
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir

mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
әmәk haqqı artır
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi azalır
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
әmәk haqqının artımı azalır
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
әsas fondların sayı azalır
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
tәqaüdçilәrin sayı azalır
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
vergi dәrәcәsinin artımı yüksәlir

Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
vergi dәrәcәsinin artımı azalır
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Ölkәnin müasir sosial bazar sistemi müәyyәn vaxtdan sonra
verilәn indikatorları pislәşdirә bilir. Bu aşağıdakda ifadә edilir (Çәki: 1)
iqtisadi artımın tempi zәiflәyir
mәşğulluq azalır
tәqaüdçilәrin sayı artır
әhalinin sosial gәlirlәrinin sәviyyәsi artır
iqtisadi artım yüksәlir
Sual: Fransada nәyin inkişaf üçün heç bir stimul yoxdur (Çәki: 1)
özәl sektorun
dövlәt sektorun
sәnayenin
kәnd tәsәrrüfatında sahibkarlığın
elm vә texnikanın
Sual: Fransada nәyin inkişaf üçün heç bir stimul yoxdur (Çәki: 1)
özәl sektorun
dövlәt sektorun
sәnayenin
kәnd tәsәrrüfatında sahibkarlığın
ixrac sektorun
Sual: Fransa iqtisadiyyatı 1990cı ildә neçә mәrhәlәdә islahatlar keçmişdir (Çәki: 1)
2 mәrhәlә
3 mәrhәlә
4 mәrhәlә
5 mәrhәlә
6 mәrhәlә
Sual: Yenidәnqurmanın birinci mәrhәlәsi iqtisadiyyata neokonservatizmin daxil
edilmәsilә ilә bağlıdır (Çәki: 1)
A.Jyuppenin islahatları
A.Marşalın islahatları
A.Marshak.islahatları
J.Sharonun islahatları
A.Jyulinin islahatları

Sual: Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sistem böhranının qarşısının alınması
Fransa iqtisadiyyatının qiymәt sistem böhranının qarşısının alınması
Fransa iqtisadiyyatının maliyyә sistem böhranının qarşısının alınması
Fransa iqtisadiyyatının gömrük sistem böhranının qarşısının alınması
Fransa iqtisadiyyatının vergi sistem böhranının qarşısının alınması
Sual: Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil idi: (Çәki: 1)
. bir sıra sosial zәmanәtlәrin aşağı salınması
bir sıra kredit zәmanәtlәrin aşağı salınması
bir sıra maliyyә zәmanәtlәrin aşağı salınması
bir sıra vergi zәmanәtlәrin aşağı salınması
bir sıra gömrük zәmanәtlәrin aşağı salınması
Sual: Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil idi: (Çәki: 1)
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin büdcәsinin vәziyyәti haqqında Maastrih
razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt zәmanәtinin maliyyәlәrinin vәziyyәti
haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt subsidiyalarının maliyyәlәrinin
vәziyyәti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin iqtisadiyyatının maliyyәlәrinin vәziyyәti
haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
Sual: Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil idi: (Çәki: 1)
vergi islahatını aparılması
gömrük islahatının aparılması
maliyyә islahatının aparılması
sәnaye islahatının aparılması;
struktur islahatın aparılması
Sual: Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil idi: (Çәki: 1)
. İşsizlikilә mübarizә aparmaq
İnflyasiya ilә mübarizә aparmaq
Korrupsiya ilә mübarizә aparmaq
Vergi cinayәtlәri ilә mübarizә aparmaq
Bürokratiya ilә mübarizә aparmaq
Sual: Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil idi: (Çәki: 1)
Әmәk bazarının çevtikliyinin güclәnmәsi
qiymәtlı kağızlar bazarının çevtikliyinin güclәnmәsi
maliyyә bazarının çevtikliyinin güclәnmәsi
daxili bazarının çevtikliyinin güclәnmәsi.
valyuta bazarının çevtikliyinin güclәnmәsi

Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin iqtisadiyyatının maliyyәlәrinin vәziyyәti
haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
Sual: avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin iqtisadiyyatının maliyyәlәrinin vәziyyәti
haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq;
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
Fransa iqtisadiyyatının qiymәt sisteminin böhranını qarşılamaq
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
Fransa iqtisadiyyatının maliyyә sisteminin böhranını qarşılamaq
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
Fransa iqtisadiyyatının gömrük sisteminin böhranını qarşılama
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq;
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
Fransa iqtisadiyyatının vergi sisteminin böhranını qarşılamaq

Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
bir neçә kredit zәmanәtinni aşağı salmaq
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
bir neçә maliyyә zәmanәtinni aşağı salmaq
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq;
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
bir neçә vergi güzәştlәrini lәğv etmәk aşağı salmaq
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin büdcә vәziyyәti haqqında Maastrih
razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Sosial tәsәrrüfatının neokonservativ islahat probleminә daxil
idi: (Çәki: 1)
Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması
Bir neçә sosial zәmanәti aşağı salmaq;
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt maliyyәlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
vergi islahatını aparmaq
avronun tәtbiqinә hazırlaşan dövlәtlәrin dövlәt zәmanәtlәrinin vәziyyәti haqqında
Maastrih razılaşmasının meyarları sәviyyәsinә çıxmaq
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Sual: Sosial zәnәnәtli Fransa üçün ölkәyә konservatizm (Çәki: 1)
Amerikan vә ya Britaniya reseptlәrilә yolverilmәzdir
Amerikan vә ya Çin reseptlәrilә yolverilmәzdir
Amerikan vә ya Yapon reseptlәrilә yolverilmәzdir
Amerikan vә ya İsveç reseptlәrilә yolverilmәzdir
Amerikan vә ya Alman reseptlәrilә yolverilmәzdir
Sual: Müxtәlif sosial qrupların arasında bәrabәrsizlik dәrәcәlәrinin artma qaydası ilә
araşdırılan ölkәlәr aşağıdakı qaydada yerlәşir (13 әn dünyanın inkişaf etdirilәn ölkәlәri):
(Çәki: 1)
Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Norveç, Yaponiya, Belçika, Almaniya,
Kanada, Fransa, Avstraliya, ABŞ, İtaliya.
Hollandiya, Norveç, Yaponiya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Belçika, Almaniya,
Kanada, Fransa, Avstraliya, ABŞ, İtaliya.
Belçika, Almaniya, Kanada, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Norveç,
Yaponiya, Fransa, Avstraliya, ABŞ, İtaliya.
Yaponiya, Belçika, Almaniya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Norveç,
Kanada, Fransa, Avstraliya, ABŞ, İtaliya
ABŞ, İtaliya. Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Norveç, Yaponiya, Belçika,
Almaniya, Kanada, Fransa, Avstraliya
Sual: Fransada Yenidәqurmani adlandırırlar (Çәki: 1)
Fransada "Sakit inqilab".
Fransada "Sakit evolyusiya".
Fransada "Sakit islahat".
Fransada "Mәxmәri demokratiya".
Fransada "Mәxmәri inqilabı".
Sual: Qәrbi Avropanın vә başqa ölkәlәrin işçilәrinin müxtәlif kateqoriyalarına qәbul edilәn
әmәk ödәnişindәki fәrq sosial olaraq yolverilmәzdir (Çәki: 1)
Skandinaviya ölkәlәr üçün.
Şәrqi Avropa ölkәlәri üçün.
keçmiş Sovet ölkәlәri üçün.
Asiya ölkәlәri üçün.
Şәrqi Asiya ölkәlәr üçün.

Sual: Yüksәk dәrәcәnin İtaliya menecerinin әmәk haqqları onun kolleqalarında olduğuna
nisbәtәn iki dәfә yuxarı ola bilәr (Çәki: 1)
Finlandiyada.
Fransada.
Norveçdә.
İsveçdә
Yuqoslaviyada.
Sual: İtaliyada aşağı ödәnişli işçilәrin vә işsizlәrin hәyat sәviyyәsi xeyli geri qalır (Çәki: 1)
Finlyandiya göstәricilәrindәn.
Norveç göstәricilәrindәn
Fransa göstәricilәrindәn
İsveç göstәricilәrindәn
Yuqoslaviya göstәricilәrindәn
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Finlandiyada dövlәt yüksәk әmәk haqqı alan işçilәrindәn
yüksәk vergilәr hesabına aldıqları vәsiatlә tәmin edir (Çәki: 1)
Yüksәk keyfiyyәtli ödәnişsiz orta tәhsil
Әsas tibbi xidmәtlәr
Valideynlәrә , hәr uşaq üçün 18 yaşına qәdәr kiçik, ancaq ailә büdcәsinә
әhәmiyyәtli olan әlavәni
istisnasız olaraq bütün yaşlı adamlara әsas “xalq tәqaüdünün” ödәnilmәsini
Faizsiz ipoteka kreditini
Sual: İşsizlәrә ümumi birbaşa pul ödәnişlәr vә dolayı kömәk davam edir (Çәki: 1)
Hesablar mәnzilinin örtüklәri
Hesabların örtüklәri elektrik enerjisi
Telefondan istifadә edәn hesabların örtüklәri
Hesabların örtüklәri başqa kiçik xidmәtlәr
Hesablar ali tәhsilinin örtüklәri
Sual: Sәhv cavabı tapmaq. Şirkәtlәr vә firmalar sәviyyәsindә xüsusi sosial fondların vә
sosial istehlak fondlarının yaradılması aşkardır: bu fondlardan ödәnişlәri nәticәsindә:
(Çәki: 1)
mәcmu işçinin hәyat sәviyyәsi yaxşılaşır
orta vә yüksәk ixtisaslı işçi qüvәsinin işlәk bacarığı uzadılır
kadr axını azalır.
işçi qüvәsinin peşәixtisas strukturu yaxşılaşdırılır
әhali miqrasıyası artır
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Sual: Dünya bankının tәsnifatı (Çәki: 1)
Dünya bankı dünyanın әn varlı ölkәlәrinin siyahısında Avstraliyadan sonra ikinci yer
Kanadanı daxil edir
Dünya bankı dünyanın әn varlı ölkәlәrinin siyahısında Avstraliyadan sonra üçüncü
yer Kanadanı daxil edir
Dünya bankı dünyanın әn varlı ölkәlәrinin siyahısında Avstraliyadan sonra beşinci
yer Kanadanı daxil edir
Dünya bankı dünyanın әn varlı ölkәlәrinin siyahısında Avstraliyadan sonra altıncı
yer Kanadanı daxil edir
Dünya bankı dünyanın әn varlı ölkәlәrinin siyahısında Avstraliyadan sonra yeddinci
yer Kanadanı daxil edir
Sual: Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı hesab edir ki, Kanadada hәyat sәviyyәsi (Çәki: 1)
Әn birincidir
Dünyada ikincidir
Dünyada üçidir
Dünyada beşincidir
Dünyada altıncıdır
Sual: Birlәşmiş Ştatlarda olduğu kimi Kanadada da XIX әsrin ikinci yarısında әn böyük
kapitallar toplanmışdır (Çәki: 1)
Xam mal ticarәtindә
Sәnaye әmtәәlәrinin ticarәtindә
Ticarәt kәnd tәsәrrüfatı әmtәәlәrinin ticarәtindә
Xidmәtlәrdә
Elmitexniki tәyinatın әmtәәlәrin ticarәtındә
Sual: Birlәşmiş Ştatlarda olduğu kimi Kanadada da XIX әsrin ikinci yarısında әn böyük
kapitallar toplanmışdır (Çәki: 1)
Dәmir yolu tikintisindә.
Sәnaye әmtәәlәrinin ticarәtindә
Kәnd tәsәrrüfatı әmtәәlәrinin ticarәtindә
Xidmәtlәrdә
Elmitexniki tәyinatın әmtәәlәrin ticarәtındә
Sual: Yanlış cavabı tapmaq. Bu çox xüsusiyyәtlidir ki, Birinci Dünya Müharibәsi
başlanğıcına Kanadanın 42 aparıcı maqnatından (Çәki: 1)
10 — kapitallarını dәmir yollarını tikmәkdә әldә etmişdir
7 — әn böyük banklar ilә bağlı idi
8 — kommunal xidmәti müәssisәlәrilә
9 — sığorta şirkәtlәri vә başqa maliyyә tәsisatları ilә

7 — kәnd tәsәrrüfatı әmtәәlәrinin ticarәtindә
Sual: Yanlış cavabı tapmaq. Bu çox xüsusiyyәtlidir ki, Birinci Dünya Müharibәsi
başlanğıcına Kanadanın 42 aparıcı maqnatından (Çәki: 1)
4—dәnli bitki ticarәtdә vә un sәnayesindә
7 — әn böyük banklar ilә bağlı idi
8 — kommunal xidmәti müәssisәlәrilә
9 — sığorta şirkәtlәri vә başqa maliyyә tәsisatları ilә
7 — kommunikasiya – informasiya xidmәtindә
Sual: Yanlış cavabı tapmaq. Bu çox xüsusiyyәtlidir ki, Birinci Dünya Müharibәsi
başlanğıcına Kanadanın 42 aparıcı maqnatından (Çәki: 1)
10—dәmir yollarının tikmәkdә kapital әldә etmişdir
7 — әn böyük banklar ilә bağlı idi
8 — kommunal xidmәti müәssisәlәrilә
7— pambıq ticarәtdә
9 — sığorta şirkәtlәri vә başqa maliyyә tәsisatları ilә
Sual: Nә doğrudur? (Çәki: 1)
İri milli burjuaziya Kanada dövlәti vә iri banklar tәrәfiэndәn dәmir yollarının tikintisidә
vә kommunal xidmәt sahәlәri sferasında yer aldığı kimi sәnaye istehsalэnda da цz
әmәliyyatlarını diferensasiya edә bilәr
İri milli burjuaziya Kanada dövlәti vә iri banklar tәrәfiэndәn avtomobil yollarının
tikintisidә vә kommunal xidmәt sahәlәri sferasında yer aldığı kimi sәnaye istehsalэnda
da цz әmәliyyatlarını diferensasiya edә bilәr
İri milli burjuaziya Kanada dövlәti vә iri banklar tәrәfiэndәn dәmir yollarının tikintisidә
vә ev tәsәrrьfatэ sferasında yer aldığı kimi sәnaye istehsalэnda da цz әmәliyyatlarını
diferensasiya edә bilәr
İri milli burjuaziya Kanada dövlәti vә iri banklar tәrәfiэndәn mьlki tikintidә vә ev
tәsәrrьfatэ sferasında yer aldığı kimi sәnaye istehsalэnda da цz әmәliyyatlarını
diferensasiya edә bilәr
İri milli burjuaziya Kanada dövlәti vә iri banklar tәrәfiэndәn sәnaye obyektlәrinin
tikintisidә vә ev tәsәrrьfatэ sferasında yer aldığı kimi sәnaye istehsalэnda da цz
әmәliyyatlarını diferensasiya edә bilәr.
Sual: 1917ci ilә qәdәr hansi verginin olmamasi Amerika firmalarinin Kanada filiallarinin
yaranmasina stimum oldu. (Çәki: 1)
mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi
aksiz vergisi
gәlir vergisi
torpaq vergisi
Sual: Yanlış cavabı tapmaq. Keçәn әsrin birinci onilliyindә inhisarlaєma prosesi әsasәn
sәnaye sahәlәrindә Kanada milli kapitalın konsentrasiyası vә mәrkәzlәşmәsi әsasında
inkişaf edirdi. (Çәki: 1)
Qara metallurgiya

Qida
Parça
Hәmçinin ticarәtdә
Әlvan metallurgiya
Sual: Yanlış cavabı tapmaq. Keçәn әsrin birinci onilliyindә inhisarlaєma prosesi әsasәn
sәnaye sahәlәrindә Kanada milli kapitalın konsentrasiyası vә mәrkәzlәşmәsi әsasında
inkişaf edirdi. (Çәki: 1)
Sellülozkağız
Nәqliyyat sahәsi
Parça
Hәmçinin ticarәtdә
Maşınqayırma
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1%

Sual: sәhf cavabı tapın XX әsrin artıq ilk illәrindә Kanada sәnayesindә kartel
razilaşmalari var idi (Çәki: 1)
duz
un
konserv
tütün
avtomobil
Sual: XX әsrin artıq ilk illәrindә Kanada sәnayesindә kartel razilaşmalari var idi (Çәki: 1)
un
duz
konserv
tütün
nәqliyyat
Sual: 1900 1905ci illәrdә neçә kartel razilaşmalari olmuşdur. (Çәki: 1)
80
70
90
100
110

Sual: Kanada milli kapitalın konsentrasiyası vә mәrkәzlәşmәsi nә vaxt olmuşdur. (Çәki:
1)
1909—1912
1910—1913
1911—1915
1912—1916
1911—1917
Sual: Kanadada keçәn әsrin әvvәlindә әsas inhisar kаpitalı mәxsus idi (Çәki: 1)
Amerika
Avropa
Kanada
Ingilis
Ispan
Sual: Düz cavabi tapın (Çәki: 1)
Kanada iqtisadiyyatına ABŞdan kapitalların daxil olması sәbәbi ABŞın xammal
sәnayesindә vә satış bazarlarında sürәtlә artan inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilә bağlı idi
Kanada iqtisadiyyatına Ingiltәrәdәn kapitalların daxil olması sәbәbi Ingiltәrәnin
xammal sәnayesindә vә satış bazarlarında sürәtlә artan inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilә
bağlı idi
Kanada iqtisadiyyatına almaniyadan kapitalların daxil olması sәbәbi Almaniya
xammal sәnayesindә vә satış bazarlarında sürәtlә artan inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilә
bağlı idi
Kanada iqtisadiyyatına Ispaniyadan kapitalların daxil olması sәbәbi Ispaniya
xammal sәnayesindә vә satış bazarlarında sürәtlә artan inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilә
bağlı idi
Portuqaliya xammal sәnayesindә vә satış bazarlarında sürәtlә artan inhasarlaşan
iqtisadiyyatı ilә bağlı idi
Sual: Kanadada ABŞın sәnaye şirkәtlәriini cәlb edirdi. Sәhf cavabı tapmaq (Çәki: 1)
Proteksionist tariflәr
Subsidiya sistemi
Dotasiya sistemi
Antikartel qanunları
Qeyritarif sәdlәri
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә B' fazası hansıdır? (Çәki: 1)
yüksәlәn hegemonluq vә әsas iddiaçılar arasında kәskin konfliktlәr dövrü
hegemonluq uğrunda qәlәbә әldә edilmәsi yeni hegemon digәr dövlәtlәri ötüb keçir
Yetkin (vә strukturca möhkәm) hegemonluq dövrü
Hegemonluğun tәdrici tәnәzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması
dövrü

Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә A2 fazası hansıdır? (Çәki: 1)
yüksәlәn hegemonluq vә әsas iddiaçılar arasında kәskin konfliktlәr dövrü
hegemonluq uğrunda qәlәbә әldә edilmәsi yeni hegemon digәr dövlәtlәri ötüb keçir
Yetkin (vә strukturca möhkәm) hegemonluq dövrüYetkin (vә strukturca möhkәm)
hegemonluq dövrü
Hegemonluğun tәdrici tәnәzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması
dövrü
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә B2 fazası hansıdır? (Çәki: 1)
yüksәlәn hegemonluq vә әsas iddiaçılar arasında kәskin konfliktlәr dövrü
hegemonluq uğrunda qәlәbә әldә edilmәsi yeni hegemon digәr dövlәtlәri ötüb keçir
Yetkin (vә strukturca möhkәm) hegemonluq dövrü
Hegemonluğun tәdrici tәnәzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması
dövrü
Sual: İVallerstayn müasir dünya sistemin 20002025/30 perspektiv inkişaf
xüsusiyyәtlәrini aşağıdaki kimi qruplaşdırır: nә aid deyil? (Çәki: 1)
Dövlәtlәrin daxili qaydaları qoruyubsaxlamaları әhәmiyyәtli dәrәcәdә
çәtinlәşәcәkdir
Eyni zamanda milli dövlәtlәrin dünya sistemindә rolu zәiflәyәcәk, hәtta onlardan bir
çoxu tarix sәhnәsindәn silinәcәkdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatı sisteminin nüvәsini tәşkil edәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә
sosial hüzursuzluq normaya çevrilәcәk vә çox güman ki, vәtәndaş müharibәlәri baş
verәcәkdir
Artıq bu gün belә sözügedәn ölkәlәr rifah vә tәhlükәsizliyin zәruri sәviyyәsini tәmin
etmәkdә çәtinlik çәkirlәr
Hegemonluğun tәdrici tәnәzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması
dövrü
Sual: İVallerstayn müasir dünya sistemin 20002025/30 perspektiv inkişaf
xüsusiyyәtlәrini aşağıdaki kimi qruplaşdırır: nә aid deyil? (Çәki: 1)
Müasir dünyasistemin dövlәtlәrarası strukturu daha zәif tәnzimlәnәcәk, BMTnin
rolu durmadan aşağı düşәcәkdir
Dövlәtçilik institutunun, elәcә dә müasir dövlәtlәrarası sistemin effektivliyi azalacaq
ki, bu da müxtәlif formalı partikulyar, qrup identikliyinin (etnik, dini, nәsil, yaxud gender
vә s) yüksәlişinә sәbәb olacaqdır
Mümkündür ki, sözügedәn partikulyarizm milli dövlәtlәrdә “ümumvәtәndaşlıq”
identifikasiyası çәrçivәsindә inteqrasiya olunaraq (ola bilsin ki) dövlәtin funksiyalarını
hәyata keçirsin, yәni vәtәndaşın tәhlükәsizliyini, qaydaqanuna riayәt olunmasına
nәzarәti tәmin etsin
Nәinki Cәnub ölkәlәrindә vә Şimalda lokal müharibәlәr vә müxtәlif “azlıqların”
toqquşması olacaq
Hegemonluğun tәdrici tәnәzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması
dövrü
Sual: İVallerstayn müasir dünya sistemin 20002025/30 perspektiv inkişaf

xüsusiyyәtlәrini aşağıdaki kimi qruplaşdırır: nә aid deyil? (Çәki: 1)
Cәnubun Şimala qarşı “kiçik” müharibәlәri dә realdır (Fars köfrәsindәki müharibә ilk
simptom hesab edilә bilәr)
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
Mümkündür ki, sözügedәn partikulyarizm milli dövlәtlәrdә “ümumvәtәndaşlıq”
identifikasiyası çәrçivәsindә inteqrasiya olunaraq (ola bilsin ki) dövlәtin funksiyalarını
hәyata keçirsin, yәni vәtәndaşın tәhlükәsizliyini, qaydaqanuna riayәt olunmasına
nәzarәti tәmin etsin
Eyni zamanda milli dövlәtlәrin dünya sistemindә rolu zәiflәyәcәk, hәtta onlardan bir
çoxu tarix sәhnәsindәn silinәcәkdir
Hegemonluğun tәdrici tәnәzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması
dövrü
Sual: Özünün “Kapitalist sivilizasiyası” әsәrindә İVallerstayn qlobal sәviyyәdә hadisәlәrin
inkişafının neçә ssenarisini göstәrir: (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: Özünün “Kapitalist sivilizasiyası” әsәrindә İVallerstayn qlobal sәviyyәdә hadisәlәrin
inkişafının üç ssenarisini göstәrir: sәhv cavabı tapın? (Çәki: 1)
Neofedalizmә keçid Yalnız üfüqi әlaqәlәr sistemi olan avtoritar regionların
“mozaikası” yaranır
Demokratik faşizm: Dünya iki kastaya bölünür: a) Dünya әhalisinin tәxminәn 20%ni
әhatә edәn yüksәk tәbәqә  kifayәt qә dәr yüksәk sәviyyәli eqalitar bölgü sisteminә
әsaslanacaq b) Aşağı tәbәqә  әhalinin yerdә qalan 80 %i: Siyasi, sosial vә iqtisadi
hüquqlardan mәhrum olan zәhmәtkeşlәr Hitlerin “yeni qaydası” qeyd edilәn sistemә
çox yaxındır
Yüksәk eqalitar dünya qaydasına keçid – Çox utopik sәslәnir, lakin bu ssenarini
inkar etmәk dә düzgün olmazdı
Eyni zamanda milli dövlәtlәrin dünya sistemindә rolu zәiflәyәcәk, hәtta onlardan bir
çoxu tarix sәhnәsindәn silinәcәkdir
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Sual: Yapon modelinin modelin әsаs mаhiyyәti (Çәki: 1)
әhаlinin hәyаt sәviyyәsinin dаhа аz sürәtlә inkişаf etdirilmәsidir

xarici iqtiadi fәaliyyәtdә tarazlığa nail olunmasıdır;
qiymәtlәrdә sabitlik әldә edilmәsidir
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olunmasıdır
iqtisadi artım әldә edilmәsidir
Sual: Yapon modelinin modelin әsаs mаhiyyәti (Çәki: 1)
әmәk hаqqının әmәk mәhslldаrlıрındаn dаhа аz sürәtlә inkişаf etdirilmәsidir.
xarici iqtiadi fәaliyyәtdә tarazlığa nail olunmasıdır;
qiymәtlәrdә sabitlik әldә edilmәsidir
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olunmasıdır
iqtisadi artım әldә edilmәsidir
Sual: Yапoniyаnın iqtisаdi inkişаf modelinin tәrkibindә аlt sistemlәr vаrdır (Çәki: 1)
«Keyfiyyәtin idаrә edilmәsi»
«Keyfiyyәtin tәnzimlәnmәsi»
«Kәmiyyәtin tәnzimlәnmәsi»
«Istehsаlın tәnzimlәnmәsi »
«Kәmiyyәtin idаrә edilmәs»
Sual: Yапoniyаnın iqtisаdi inkişаf modelinin tәrkibindә аlt sistemlәr vаrdır (Çәki: 1)
«Istehsаlın idаrә edilmәsi»,
«Keyfiyyәtin tәnzimlәnmәsi»
«Kәmiyyәtin tәnzimlәnmәsi»
«Istehsаlın tәnzimlәnmәsi »
«Kәmiyyәtin idаrә edilmәs»
Sual: Yапoniyаnın iqtisаdi inkişаf modelinin tәrkibindә аlt sistemlәr vаrdır (Çәki: 1)
«Heyәtin idаrә edilmәsi»,
«Keyfiyyәtin tәnzimlәnmәsi»
«Kәmiyyәtin tәnzimlәnmәsi»
«Istehsаlın tәnzimlәnmәsi »
«Kәmiyyәtin idаrә edilmәs»
Sual: Yапoniyаnın iqtisаdi inkişаf modelinin tәrkibindә аlt sistemlәr vаrdır (Çәki: 1)
«Yапoniyа sәnаye sistemi»
«Yапoniyа aqrar sistemi»
«Yапoniyа sosial sistemi»
«Yапoniyа iqtisadi sistemi»
«Yапoniyа sosialiqtisadi sistemi»
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Sual: Yапoniyа iqtisаdiyyаtındа birinci dәrәcәli mәsәlә sаyılır. (Çәki: 1)
keyfiyyәt
istehsаl
istehlаk
kәmiyyәt
sosial mәsәlә
Sual: Yапoniyа iqtisаdiyyаtındа hәr bir lаyihәnin әsаsını nә tәşkil edir. (Çәki: 1)
keyfiyyәt
kәmiyyәt
istehsаl
istehsаl
sosial mәsәlә
Sual: Yапoniyа iqtisаdiyyаtınа kаdr hаzırlıрı (Çәki: 1)
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müәssisәlәrdә апаrılır.
orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müәssisәlәrdә апаrılır.
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “ana” müәssisәlәrdә апаrılır.
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “ana” müәssisәlәrdә апаrılır.
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “özәl” müәssisәlәrdә апаrılır.
Sual: Yапoniyа iqtisаdiyyаtınа kаdr hаzırlıрı (Çәki: 1)
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müәssisәlәrdә апаrılır.
orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müәssisәlәrdә апаrılır.
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “ana” müәssisәlәrdә апаrılır.
orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “dövlәt” müәssisәlәrdә апаrılır.
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “bala” müәssisәlәrdә апаrılır.
Sual: Yапoniyа iqtisаdiyyаtınа kаdr hаzırlıрı (Çәki: 1)
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müәssisәlәrdә апаrılır.
orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müәssisәlәrdә апаrılır.
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “ana” müәssisәlәrdә апаrılır.
orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “bala” müәssisәlәrdә апаrılır.
kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “özәl” müәssisәlәrdә апаrılır.
Sual: Yапoniyа iqtisаdiyyаtı әsаslаnır (Çәki: 1)
ölkә әhаlisinin psixoloji hәyаt tәrzinә
ölkә әhаlisinin sahibkarliq qabiliyyәtinә
möhkәm dövlәtә
tarixi әnnәlәrә

xüsusi mülkiyyәtә
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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 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: Yapon modelinә aiddir? (Çәki: 1)
bu modeldә gәlirlәrin aşağı olması ilә yüksәk vergiqoyma müşahidә olunur;
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: Yapon modelinә aiddir? (Çәki: 1)
bu modeldә gәlirlәrin yüksәk olması ilә aşağı vergiqoyma müşahidә olunur;
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: Yapon modelinә aiddir? (Çәki: 1)
bu modeldә dövlәtin bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsinin
olmaması;
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: Yapon modelinә aiddir? (Çәki: 1)
bu modeldә gәlirlәrin yüksәk olması ilә aşağı vergiqoyma müşahidә olunur;
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 modeldә vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın
rәqabәt qabilliyyәtliliyini aşağı salır;
Sual: Yapon modelinә aiddir? (Çәki: 1)
bu modeldә gәlirlәrin yüksәk olması ilә aşağı vergiqoyma müşahidә olunur;
bu model mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini azaldır;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
artırır;
bu modeldә davamlı inkişaf üçün bütün tәsәrrüfat formalarının müxtәlif şәraitdә
yaranması ilә fәrqlәnir;
bu modeldә vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın
rәqabәt qabilliyyәtliliyini aşağı salır;

BÖLMӘ: 0801
Ad

0801

Suallardan

18

Maksimal faiz

18

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Afrika iqtisadiyyatını tәhlil edәrәk, biz nәzәrә almaliyıq (Çәki: 1)
Qeyribәrabәrllik
Dayanıqsızlıq
Xüsusilә iqtisadi mәnşәli irimiqyaslı böhran hadisәsi
Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisәsi.
Milli sәviyyәnin vәziyyәtini
Sual: Afrika iqtisadiyyatını tәhlil edәrәk, biz nәzәrә almaliyıq (Çәki: 1)
Qeyribәrabәrllik
Dayanıqsızlıq
Xüsusilә iqtisadi mәnşәli irimiqyaslı böhran hadisәsi

Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisәsi.
Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını
Sual: Afrika iqtisadiyyatını tәhlil edәrәk, biz nәzәrә almaliyıq (Çәki: 1)
Qeyribәrabәrllik
Dayanıqsızlıq
Xüsusilә iqtisadi mәnşәli irimiqyaslı böhran hadisәsi
Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisәsi.
Dünya iqtisadiyyatının uzun müddәtli tendensiyalarını
Sual: Afrika iqtisadiyyatını tәhlil edәrәk, biz nәzәrә almaliyıq (Çәki: 1)
Qeyribәrabәrllik
Dayanıqsızlıq
Xüsusilә iqtisadi mәnşәli irimiqyaslı böhran hadisәsi
Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisәsi.
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrә uzun müddәtli tendensiyalarını
Sual: Afrika iqtisadiyyatını tәhlil edәrәk, biz nәzәrә almaliyıq (Çәki: 1)
Qeyribәrabәrllik
Dayanıqsızlıq
Xüsusilә iqtisadi mәnşәli irimiqyaslı böhran hadisәsi
Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisәsi.
Dünya iqtisadiyyatının vә Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin uzun müddәtli
tendensiyalarını
Sual: Vallerstayna görә, әsl dünyasistemi kapitlizmlә bağlıdır Digәr mövqeyә görә
(JAbuLoxyd) ilk dünyasistemi hәlә XIII әsrdә formalaşmış vә neçә müstәqil “nüvә”dәn
ibarәt olmuşdur (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: Vallerstayna görә, әsl dünyasistemi kapitlizmlә bağlıdır Digәr mövqeyә görә
(JAbuLoxyd) ilk dünyasistemi hәlә XIII әsrdә formalaşmış vә 5 müstәqil “nüvә”dәn
ibarәt olmuşdur Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Qәrbi Avropa
Әrәb dünyası
Hind okeanı zonası
Çin
Sual: Vallerstayna görә, әsl dünyasistemi kapitlizmlә bağlıdır Digәr mövqeyә görә
(JAbuLoxyd) ilk dünyasistemi hәlә XIII әsrdә formalaşmış vә 5 müstәqil “nüvә”dәn
ibarәt olmuşdur Nә aid deyil? (Çәki: 1)

Qәrbi Avropa
Qәrbi Avropa
Әrәb dünyası
Hind okeanı zonası
Böyük çöl (monqollar tәrәfindәn vahid makrosiyasi mәkanda yaradılan birlik)
Şәrqi Avropa
Sual: Vallerstayna görә, әsl dünyasistemi kapitlizmlә bağlıdır Digәr mövqeyә görә
(JAbuLoxyd) ilk dünyasistemi hәlә XIII әsrdә formalaşmış vә 5 müstәqil “nüvә”dәn
ibarәt olmuşdur Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Qәrbi Avropa
Әrәb dünyası
Çin
Böyük çöl (monqollar tәrәfindәn vahid makrosiyasi mәkanda yaradılan birlik)
Şәrqi Avropa
Sual: Vallerstayna görә, әsl dünyasistemi kapitlizmlә bağlıdır Digәr mövqeyә görә
(JAbuLoxyd) ilk dünyasistemi hәlә XIII әsrdә formalaşmış vә 5 müstәqil “nüvә”dәn
ibarәt olmuşdur Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Әrәb dünyası
Hind okeanı zonası
Çin
Böyük çöl (monqollar tәrәfindәn vahid makrosiyasi mәkanda yaradılan birlik)
Şәrqi Avropa
Sual: AFrankın fikrincә isә, dünyasistemi cәmi birdir vә 500 il yox, 5000 il bundan qabaq
yaranmışdır Çıxış nöqtәsi kimi ilkin sivilizasiyanın yaranması tarixi götürülür Dünya
sistemlәrin inkişafı vә süqutuna (iqtisadi tsikllәrdәn çıxış etmәklә) xüsusi diqqәt yetirilir
Onun fikrincә, industrializmә qәdәrki epoxada tsikllәrin uzunluğu 200500 il arasında
dәyişirdi O, Qillslә bir yerdә, neçә böyük tsikli fәrqlәndirir: (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: AFrankın fikrincә isә, dünyasistemi cәmi birdir vә 500 il yox, 5000 il bundan qabaq
yaranmışdır Çıxış nöqtәsi kimi ilkin sivilizasiyanın yaranması tarixi götürülür Dünya
sistemlәrin inkişafı vә süqutuna (iqtisadi tsikllәrdәn çıxış etmәklә) xüsusi diqqәt yetirilir
Onun fikrincә, industrializmә qәdәrki epoxada tsikllәrin uzunluğu 200500 il arasında
dәyişirdi O, Qillslә bir yerdә, 4 böyük tsikli fәrqlәndirir: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Klassik dövrә qәdәrki (beә 1700100/50 illәr)
Klassik dövr (beә 100/50 – be 200500cü illәr)
Orta әsrlәr (200/500 – 1450/1500)
Orta әsrlәr (200/500 – 1400/1450)
Müasir (XVI әsrdәn etibarәn)

Sual: KÇeyzDann vә TXollun “dünyasistemlәrin” tarixi inkişaf konsepsiyası
әsaslandırma tipi nöqteyinәzәrindәn halhazırda üstün mövqeyә malikdir Bu konsepsiya
“istehsal üsulu” terminini “yığım üsulu” termini ilә әvәz etmәyi tәklif edir Yığım üsulunun
isә 3 növü fәrqlәndirilir: (Çәki: 1)
3
2
5
4
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Sual: KÇeyzDann vә TXollun “dünyasistemlәrin” tarixi inkişaf konsepsiyası
әsaslandırma tipi nöqteyinәzәrindәn halhazırda üstün mövqeyә malikdir Bu konsepsiya
“istehsal üsulu” terminini “yığım üsulu” termini ilә әvәz etmәyi tәklif edir Yığım üsulunun
isә 3 növü fәrqlәndirilir: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Qohumluq әlaqәlәrinә әsaslanan (ovçuların, balıqçıların sinifsiz vә dövlәtsiz
әlaqәlәr sistemi) yığım
Töycüyә әsaslanan (ilkin dövlәtlәr, ilkin imperiyalar, çoxlu mәrkәzlәri olan dünya
sistemlәri vә s) yığım
Kapitalist yığımı
Ticarәtә әsaslanan (ilkin dövlәtlәr, ilkin imperiyalar, çoxlu mәrkәzlәri olan dünya
sistemlәri vә s) yığım
Sual: Dünyasistemlәri arasında qarşlıqlı әlaqә neçә şәbәkәdәn ibarәt olmaqla
formalaşır: (Çәki: 1)
3
2
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Sual: Dünyasistemlәri arasında qarşlıqlı әlaqә 4 şәbәkәdәn ibarәt olmaqla formalaşır:
Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Böyükhәcmli mallar şәbәkәsi
Elitar mallar şәbәkәsi
Siyasi vә hәrbi şәbәkә
İnformasiya şәbәkәsi
İqtisadiyyat şәbәkәsi
Sual: İlk olaraq LUayt mәdәni tәkamüldә neçә mәrhәlә fәrqlәndirmişdir (Çәki: 1)
3
2
5
4
7

Sual: İlk olaraq LUayt mәdәni tәkamüldә iki mәrhәlә: “primitiv” cәmiyyәt vә sivilizasiya,
hәmçinin mәrhәlәli keçidin realizasiyasında neçә inqilabı fәrqlәndirmişdir (Çәki: 1)
3
2
5
4
7

BÖLMӘ: 0802
Ad

0802

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Afrika ölkәlәrinin iqtisadi inkişafı sәciyyәlәndirilir (Çәki: 1)
Milli sәviyyәnin vәziyyәtini
Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını
Dünya iqtisadiyyatının uzun müddәtli tendensiyalarını
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrә uzun müddәtli tendensiyalarını
Qeyribәrabәrllik
Sual: Afrika ölkәlәrinin iqtisadi inkişafı sәciyyәlәndirilir (Çәki: 1)
Milli sәviyyәnin vәziyyәtini
Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını
Dünya iqtisadiyyatının uzun müddәtli tendensiyalarını
Dünya iqtisadiyyatının uzun müddәtli tendensiyalarını
Dayanıqsızlıq
Sual: Afrika ölkәlәrinin iqtisadi inkişafı sәciyyәlәndirilir (Çәki: 1)
Milli sәviyyәnin vәziyyәtini
Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını
Dünya iqtisadiyyatının uzun müddәtli tendensiyalarını
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrә uzun müddәtli tendensiyalarını
Xüsusilә iqtisadi mәnşәli irimiqyaslı böhran hadisәsi
Sual: Afrika ölkәlәrinin iqtisadi inkişafı sәciyyәlәndirilir (Çәki: 1)
Milli sәviyyәnin vәziyyәtini
Milli sәviyyәnin vәziyyәtini
Dünya iqtisadiyyatının uzun müddәtli tendensiyalarını
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrә uzun müddәtli tendensiyalarını
Siyasi amillәrlә bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisәsi.

Sual: Afrika ölkәlәrinin iqtisadi inkişafı sәciyyәlәndirilir (Çәki: 1)
Milli sәviyyәnin vәziyyәtini
Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını
Dünya iqtisadiyyatının uzun müddәtli tendensiyalarını
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrә uzun müddәtli tendensiyalarını
İqtisadi mәnşәli vә siyasi amillәrlә bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisәsi.

BÖLMӘ: 0803
Ad

0803

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Afrikada kәnd tәsәrrüfatında böhtran sәbәblәri arasında (Çәki: 1)
İstehsalın ekstensiv xarakteri
Primitiv material bazası
Aqrar әlaqәlәrinin arxaik formaları
Agrosferaya böyük demoqrafik tәzyiq
Şәhәr әhalisinin çoxluğu
Sual: Afrikada kәnd tәsәrrüfatında böhtran sәbәblәri arasında (Çәki: 1)
İstehsalın ekstensiv xarakteri
Primitiv material bazası
Aqrar әlaqәlәrinin arxaik formaları
Agrosferaya böyük demoqrafik tәzyiq
şәhәr әhalisinin çoxluğu
Sual: Afrikada kәnd tәsәrrüfatında böhtran sәbәblәri arasında (Çәki: 1)
İstehsalın ekstensiv xarakteri
Primitiv material bazası
Aqrar әlaqәlәrinin arxaik formaları
Agrosferaya böyük demoqrafik tәzyiq
şәhәr әhalisinin çoxluğu
Sual: ASәhf cavabı tapmalı.Afrikada heyvandarlığın çox aşağı mәhsuldarlığına sәbәb
olur. (Çәki: 1)
Buynuzlu malqaranın aşağı çoxaltma sәviyyәsi
Xidmәtin qeyrikafi vәziyyәti
Baytar xidmәtin qeyrikafi vәziyyәti
Müasir alaf ehtiyatının yoxluğu
Yaşayış mühitindә böyük demoqrafik tәzyiq

Sual: Sәhf cavabı tapmalı.Afrikada bu gün sәnaye әsaslanır (Çәki: 1)
Orta sәviyyәli texnologiyaya
İstehsalatın mәhdud spesifikasiyasına
Yerli bazara sәmtlәşdirilmәsi
Aşağı rәqabәtә davamlılığa
Primitiv material bazası
Sual: Sәhf cavabı tapmalı. Sәnayenin sәciyyәvi halI (Çәki: 1)
Texnologiyaların geniş idxalı
Avadanlıqların geniş idxal
Xarici investorların cәlb edilmәsi
Xarici idarә etmә kadrların cәlb edilmәsi
Sәnaye tәhsilinin idxalı
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
“Uzun” XVI әsrin (1640) sonunda İngiltәrә vә Şimali Fransa “nüvә”ni, Aralıq dәnizi
zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cәnubi Fransa) “yarımәyalәti”, Şәrqi Avropa vә
Latın Amerikası “әyalәti” formalaşdırmışlar
16401760cı illәrdә dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünә qәdәm qoyur: ABŞ
ın Şimali, Rusiya vә İsveç “yarımәyalәti”, ABŞın Cәnubi vә Kәraib hövzәsi “әyalәti”
genişlәndirmiş, kapitalist sisteminә daxil olmayan әrazilәr isә onun xarici zonasını tәşkil
etmişdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”, Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya,
Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә
müstәmlәkә, yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt
“әyalәt” meydana çıxmışdır
Neofedalizmә keçid Yalnız üfüqi әlaqәlәr sistemi olan avtoritar regionların
“mozaikası” yaranır
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
“Uzun” XVI әsrin (1640) sonunda İngiltәrә vә Şimali Fransa “nüvә”ni, Aralıq dәnizi
zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cәnubi Fransa) “yarımәyalәti”, Şәrqi Avropa vә
Latın Amerikası “әyalәti” formalaşdırmışlar
16401760cı illәrdә dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünә qәdәm qoyur: ABŞ
ın Şimali, Rusiya vә İsveç “yarımәyalәti”, ABŞın Cәnubi vә Kәraib hövzәsi “әyalәti”
genişlәndirmiş, kapitalist sisteminә daxil olmayan әrazilәr isә onun xarici zonasını tәşkil
etmişdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması

XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”, Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya,
Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә
müstәmlәkә, yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt
“әyalәt” meydana çıxmışdır
Demokratik faşizm: Dünya iki kastaya bölünür: a) Dünya әhalisinin tәxminәn 20%ni
әhatә edәn yüksәk tәbәqә  kifayәt qә dәr yüksәk sәviyyәli eqalitar bölgü sisteminә
әsaslanacaq b) Aşağı tәbәqә  әhalinin yerdә qalan 80 %i: Siyasi, sosial vә iqtisadi
hüquqlardan mәhrum olan zәhmәtkeşlәr Hitlerin “yeni qaydası” qeyd edilәn sistemә
çox yaxındır
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
“Uzun” XVI әsrin (1640) sonunda İngiltәrә vә Şimali Fransa “nüvә”ni, Aralıq dәnizi
zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cәnubi Fransa) “yarımәyalәti”, Şәrqi Avropa vә
Latın Amerikası “әyalәti” formalaşdırmışlar
16401760cı illәrdә dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünә qәdәm qoyur: ABŞ
ın Şimali, Rusiya vә İsveç “yarımәyalәti”, ABŞın Cәnubi vә Kәraib hövzәsi “әyalәti”
genişlәndirmiş, kapitalist sisteminә daxil olmayan әrazilәr isә onun xarici zonasını tәşkil
etmişdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”, Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya,
Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә
müstәmlәkә, yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt
“әyalәt” meydana çıxmışdır
Yüksәk eqalitar dünya qaydasına keçid – Çox utopik sәslәnir, lakin bu ssenarini
inkar etmәk dә düzgün olmazdı Bu ssenarinin reallaşması üçün istehlak xәrclәrinin
әhәmiyyәtli dәrәcәdә mәhdudlaşması labüddür Lakin bu yoxsulluğun sosiallaşdırılması
anlamını vermәmәlidir Ona görә ki, bu halda ssenarinin reallaşması siyasi cәhәtdәn
mümkünsüzlәşәcәkdir
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
“Uzun” XVI әsrin (1640) sonunda İngiltәrә vә Şimali Fransa “nüvә”ni, Aralıq dәnizi
zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cәnubi Fransa) “yarımәyalәti”, Şәrqi Avropa vә
Latın Amerikası “әyalәti” formalaşdırmışlar
16401760cı illәrdә dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünә qәdәm qoyur: ABŞ
ın Şimali, Rusiya vә İsveç “yarımәyalәti”, ABŞın Cәnubi vә Kәraib hövzәsi “әyalәti”
genişlәndirmiş, kapitalist sisteminә daxil olmayan әrazilәr isә onun xarici zonasını tәşkil
etmişdir
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”, Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya,

Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә
müstәmlәkә, yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt
“әyalәt” meydana çıxmışdır
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
Sual: Dünyasistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әsas
xarakterik cәhәtlәrinә aşağıdakıları aid deyil: (Çәki: 1)
Sistemin әsas hәrәkәtverici qüvvәsi kimi fasilәsiz kapital yiğimi prosesi
Mәrkәz vә әyalәt arasında gәrginlik yaradan “әsas” әmәk bölgüsünün tәtbiqi
Sistemdaxili qeyribәrabәr mübadilә mәkan formalarında meydana çıxır
Sistemin strukturunda yarımәyalәtin mövcudluğu
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
Sual: Dünyasistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әsas
xarakterik cәhәtlәrinә aşağıdakıları aid deyil: (Çәki: 1)
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının sәrhәdlәrinin suveren ölkәlәrin dövlәtlәrarası
sәrhәdlәri ilә üstüstә düşmәsi
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının XIX әsrdә deyil, daha erkәn “uzun XIV әsrdә”
meydana gәlmәsi
Kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarının әvvәlcә dünyanın bir hissәsindә (ŞimalQәrbi
Avropa) yaranması, sonrakı dövrlәrdә isә xüsusi “inkorporasiya ” prosesi vasitәsilә
bütün dünyaya yayılması
Sistemdә hegemon dövlәt, yaxud dövlәtlәrin mövcudluğunun qaçılmalığı Bu
hegemonluq nisbәtәn qısamüddәtli olur vә yerdәyişmәlәrә mәruz qalır
Xaos situasiyasını daha da dәrinlәşdirәn amillәrdәn biri kimi XIV yüzilliyin
ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal epidemiyalar çıxış edәcәkdir
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Sual: Sәhv cavabı tapın. Nә Hindistanı investisiyaların cәlbedici edir. (Çәki: 1)
Nәhәng bazar
Daima artan bazar
İnkişaf edәn infrastruktura
Çәtin maliyyә sektoru
Aşağı inflyasiya
Sual: Sәhv cavabı tapın. Nә Hindistanı investisiyaların cәlbedici edir. (Çәki: 1)

Çevik tәnzimlyicilәr
Güzәştlәr
Möhkәm dövlәt
Yaxşı iqtisadi perspektiv
Aşağı inflyasiya
Sual: Hindistanın әlverişli mühiti gәtirib çıxarır (Çәki: 1)
yüksәk artım sәviyyәsinә
möhkәm dövlәtә
yaxşı iqtisadi perspektivә
infrastrukturanın inkişafına
işsizliyin azalmasına
Sual: Hansı fakir düzdür (Çәki: 1)
Hindistan indi açıq bazar iqtisadiyyatının inkişafın yolundadır, buna baxmayaraq hәr
halda ölkәdә keçmiş siyasәtinin izlәri.qalır
Hindistan indi bazar iqtisadiyyatına keçib, buna baxmayaraq hәr halda ölkәdә
keçmiş siyasәtinin izlәri.qalır
Hindistan indi planlı bazar iqtisadiyyatının inkişafın yolundadır, buna baxmayaraq
hәr halda ölkәdә keçmiş siyasәtinin izlәri.qalır
Hindistan indi tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatının inkişafın yolundadır, buna
baxmayaraq hәr halda ölkәdә keçmiş siyasәtinin izlәri.qalır
Hindistan indi dünya bazarına inteqrasiya yolundadır, buna baxmayaraq hәr halda
ölkәdә keçmiş siyasәtinin izlәri.qalır
Sual: Sәhf cavab. 1990cı ilin әvvәlindә nә başlamışdır (Çәki: 1)
İqtisadi liberallaşdırma
Sәnayeyә dövlәt nәzarәtindәn imtina
Dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirmәsi
Xarici ticarәtә nәzarәtin azalması
Kәnd tәsәrrüqfatına dövlәt nәzarәtindәn imtina
Sual: Sәhf cavab. 1990cı ilin әvvәlindә nә başlamışdır (Çәki: 1)
İqtisadi liberallaşdırma
Sәnayeyә dövlәt nәzarәtindәn imtina
Dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirmәsi
İnvestisiyalara nәzarәtin azalması
Kәnd tәsәrrüqfatına dövlәt nәzarәtindәn imtina
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Sual: Sәhf cavab. Hindistanın iqtisadiyyatı müxtәlifdir vә әsasәn әhatә edir (Çәki: 1)
Әnәnәvi kәnd tәsәrrüfatını
Müasir kәnd tәsәrrüfatını
Әl işlәrinı
Müasir sәnayelәrin geniş diapazonunu
Maaliyyә münasibәtlәrini
Sual: Sәhf cavab. Hindistanın iqtisadiyyatı müxtәlifdir vә әsasәn әhatә edir (Çәki: 1)
Әnәnәvi kәnd tәsәrrüfatını
Müasir kәnd tәsәrrüfatını
Müxtәlif xidmәt tiplәrinini.
Müasir sәnayelәrin geniş diapazonunu
Maaliyyә münasibәtlәrini
Sual: hidistanda iqtisadi artımın әsas mәnbәyi. (Çәki: 1)
Xidmәt sektoru
Müasir kәnd tәsәrrüfatı
Müasir sәnaye
Әl işlәrinı
Әnәnәvi kәnd tәsәrrüfatı
Sual: Hindistan aşağidaki xidmәtlәrin әsas ixracatçisi oldu (Çәki: 1)
informasiya texnologiyaları
maaliyyә
tәhsil
[sәhiyyә
siğorta
Sual: Hindistan aşağidaki xidmәtlәrin әsas ixracatçisi oldu (Çәki: 1)
maaliyyә
tәhsil
sәhiyyә
siğorta
proqramlaşdırma
Sual: 2010cu ildә Hindistan iqtisadiyyatı dünya maliyyә böhranından sonra bәrpa edildi,
әsasәn aşağıdakıların kömәyilә (Çәki: 1)
güclü daxili tәlәb
güclü xarici tәlәb
güclü xarici tәlәb
dövlәt tәnzimlәnmәsi

xarici maliyyә dәstәyi
Sual: Müasir dövrdә kapitalist dünyasistemi (dünyaiqtisadiyyatları) hissәdәn ibarәt
olmaqla fәaliyyәtdәdir sәhv cavab tapın: (Çәki: 1)
“Mәrkәz vә әyalәt” – arasında dünya ölkәlәri
“Nüvә” – yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәr
“Yarımәyalәt” – postsosialist ölkәlәri vә qismәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
“Әyalәt” – üçüncü dünya ölkәlәri
“Әyalәt” – dördüncü dünya ölkәlәri
Sual: Dünyasistem yanaşmasının neçә әsas istiqamәtlәri var? (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: Dünyasistem yanaşmasının neçә әsas istiqamәtlәri nә nә aid deyil? (Çәki: 1)
Hegemonluq
Dünya “Otuzillik müharibәlәr”
Yenidәn strukturlaşma razılaşmaları
Dominantlıq dövrü
Әtalәtlik dövrü
Sual: Vallerstaynın hegemonluq tsiklәri konsepsiyası Dünyasistem yanaşmasının neçә
әsas istiqamәtlәri nә nә aid deyil? (Çәki: 1)
Tәnәzzül vә yeni rәqiblәr
Dünya “Otuzillik müharibәlәr”
Yenidәn strukturlaşma razılaşmaları
Dominantlıq dövrü
Әtalәtlik dövrü
Sual: İVallerstaynın hegemonluq tsiklәri konsepsiyasına әsasәn Hegemonluğa
hansıdövlәt aid deyil? (Çәki: 1)
Hollandiya
Böyük Britaniya
ABŞ
Almaniya
Sual: İVallerstaynın hegemonluq tsiklәri konsepsiyasına әsasәn Dünya “Otuzillik
müharibәlәr”ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
30 illik müharibә (Qabsburq dünya imperiyaları ilә)
Napoleon müharibәlәri (Napoleonun dünyaimperiyası ilә) 17921815
Birinci vә İkinci Dünya müharibәlәri (2ci vә 3cü reyxin dünyaimperiyaları ilә) 1914
1918, 19391945

Hollandiya Böyük Britaniya müharibәsi
Sual: İVallerstaynın hegemonluq tsiklәri konsepsiyasına әsasәn yenidәn strukturlaşma
razılaşmalarına nә aid deyil? (Çәki: 1)
Vestfal müqavilәsi 1648
Vyana konfransı, 1815
Yalta konfransı 1945
Yalta müqavilәsi 1648
Sual: İVallerstaynın hegemonluq tsiklәri konsepsiyasına әsasәn Dominantlıq dövrünә nә
aid deyil? (Çәki: 1)
16201650
18151873
19451967
19451955
Sual: İVallerstaynın hegemonluq tsiklәri konsepsiyasına әsasәn Tәnәzzül vә yeni
rәqiblәrnә nә aid deyil? (Çәki: 1)
16501672, Böyük Britaniya vә Fransa
18731896, ABŞ vә Almaniya
1967  ?, Aİ vә Yaponiya, Çin
18731896, Fransa vә Almaniya
Sual: Uzun yüzillik” tsikllәri vә CArriqanı “yığımın sistem tsikllәri” (YST) arasında
qarşılıqlı әlaqә modelindә nә yoxdur? (Çәki: 1)
Hollandiya
Böyük Britaniya
ABŞ
Çin
Sual: Uzun yüzillik” tsikllәri vә CArriqanı “yığımın sistem tsikllәri” (YST) arasında
qarşılıqlı әlaqә modelindә nә yoxdur? (Çәki: 1)
Cari “Uzun yüzilliyin” başlanğıcı (әvvәlki hegemonluğun “siqnal böhranı”)
Cari YSTin (yığımın sistem tsikllәri) başlanğıcı (әvvәlki hegemonluq vә “uzun
yüzilliyin” “sonuncu böhranı”)
Hegemonluğun “siqnal böhranı”, cari YST rejimin yönüm dәyişkәnliyi (növbәti “uzun
yüzilliyin” başlanğıcı)
Hegemonluğun “sonuncu böhranı” (cari “uzun yüzilliyin” vә cari YSTin sonu)
Hegemonluğun “Uzun yüzilliyin” başlanğıcı ( “siqnal böhranı”)
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsindә FBrodelin әsrlik trendlәrinә nә aid deyil? (Çәki: 1)
Birinci әsrlik trend 1507/101733/43
İkinci әsrlik trend 1733/43 1896
Üçüncü әsrlik trend 18962050 (?)

Dördüncü әsrlik trend 1933/43 2070
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә “Uzun yüzillik”ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
1560/801780/92
17401930/45
1870/97?
1970/97?
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә YST (yığımın sistem tsikllәri)nә nә aid deyil?
(Çәki: 1)
1630/401780/92
1780/921930/45
1930/45?
1970/97?
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә Hegemonluğun yüksәlişi vә tәnәzzülünә nә aid
deyil? (Çәki: 1)
Hollandiya
Böyük Britaniya
ABŞ
Çin
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә Әsas rәqibә nә aid deyil? (Çәki: 1)
İberiyaAvropa Qabsburq imperiyası
Fransa
Almaniya
Çin
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә A' faza K1ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
15801609
17401763
18971913/20
1780/921930/45
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә B' faza K1ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
16091640
17631792
1913/201945
17401763

Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә Struktur dominantlıq a nә aid deyil? (Çәki: 1)
Vestfal sülhü 1648
Vyana konfransı 1815
Yalta vә BMT 1945/47
Vestfal 1758
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә A² faza K2ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
16401660
17921817
19451973
17401763
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Sual: Sәhf cavab. 2010ci ildә yüksәk inflyasiyasının sәbәbi oldu (Çәki: 1)
sәnaye inkişafı
әrzaq mәhsularöna yüksәk qiymәtlәr
2009cu ildә zәif mussonlarının tәsiri
әrzağın paylaşdırması sisteminә hökumәtin hәrәkәtlәrinin sәmәrәsizliklәri
xarici borcun artması
Sual: Sәhf cavab. 2010cu ildә hakimiyyәt (Çәki: 1)
Yanacaq istehsalı sferasında subsidiyaları azaltmışdır
Gübrә istehsalı sferasında subsidiyaları azaltmışdır
Bәzi dövlәt müәssisәsindә sәhmlәrin kiçik faizini satmışdır
3G tezlikli telekommunikasiyadan istifadә hüquqlarının auksionla satmışdır
Bәzi tәnzimlәmә alәtlәrindәn imtina etmişdir
Sual: Büdcә kәsrini azaltmaq üçün dövlәt etdi (Çәki: 1)
Yanacaq istehsalı sferasında subsidiyaları azaltmışdır
Gübrә istehsalı sferasında subsidiyaları azaltmışdır
3G tezlikli telekommunikasiyadan istifadә hüquqlarının auksionla satmışdır
Bәzi dövlәt müәssisәsindә sәhmlәrin kiçik faizini satmışdır
Döxlәt müәssisәlәrini özәllәşdirmişdir

Sual: Sәhf cavab. Hindistanın uzun müddәtli problemlәrinә aiddir (Çәki: 1)
Geniş yayılmış kasıblıq
Uyğun gәlmәyәn fiziki infrastruktur
Uyğun gәlmәyәn sosial infrastruktur
Qeyrikәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә işә dsüüzәlmә imkanlarının mәhdudiyyәti
Dünya maliyyә qrumlarına olan borclar
Sual: Sәhf cavab. Hindistanın uzun müddәtli problemlәrinә aiddir (Çәki: 1)
Sәhf cavab. Hindistanın uzun müddәtli problemlәrinә aiddir
Yüksәk keyfiyyәtli ali tәhsilә tam imkanın olmaması
Şәhәrlәrә kәnd әhali miqrasiyası.
Şәhәrlәrә kәnd әhali miqrasiyası.
Dünya maliyyә qrumlarına olan borclar
Sual: Hindistan kәnd tәsәrrüfatı istehsalatın üzrә dünyada neçәnci yeri tutur. (Çәki: 1)
2
1
3
9
5
Sual: Bütün dәnli mәhsulları 1950dәn bәri hansı sәbәbdәn artmışdır (Çәki: 1)
Müasir kәnd tәsәrrüfatı metodların tәtbiqi
Kәnd tәsәrrüfatı kreditin vә subsidiyaların verilmәlәri.
Beş ililk planlarda kәnd tәsәrrüfatına xüsusi diqqәt
Texnologiyaların tәkmillәşdirilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye mәhsullarına lverişli qiymәt pariteti

BÖLMӘ: 1001
Ad

1001

Suallardan

18

Maksimal faiz

18

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: 100 il әvvәl dünyada әn varlı ölkәlәrdәn biri olan Argentina әsrin 30 ilini nәdәn
әziyyәt çәkirdi (Çәki: 1)
işsizlikdәn
daxili borcdam
resurs qıtlığından
әhali mirasiyasından
periodik iqtisadi böhranlardan

Sual: 100 il әvvәl dünyada әn varlı ölkәlәrdәn biri olan Argentina әsrin 30 ilini nәdәn
әziyyәt çәkirdi (Çәki: 1)
işsizlikdәn
daxili borcdam
daxili borcdam
әhali mirasiyasından
maliyyәnin daimi kәsrindәn
Sual: 100 il әvvәl dünyada әn varlı ölkәlәrdәn biri olan Argentina әsrin 30 ilini nәdәn
әziyyәt çәkirdi (Çәki: 1)
işsizlikdәn
daxili borcdam
resurs qıtlığından
әhali mirasiyasından]
cari hesabların daimi kәsrindәn
Sual: 100 il әvvәl dünyada әn varlı ölkәlәrdәn biri olan Argentina әsrin 30 ilini nәdәn
әziyyәt çәkirdi (Çәki: 1)
işsizlikdәn
daxili borcdam
resurs qıtlığından
әhali mirasiyasından
yüksәk inflyasiyadan
Sual: 100 il әvvәl dünyada әn varlı ölkәlәrdәn biri olan Argentina әsrin 30 ilini nәdәn
әziyyәt çәkirdi (Çәki: 1)
işsizlikdәn
daxili borcdam
resurs qıtlığından]
әhali mirasiyasından
xarici borcdan
Sual: 100 il әvvәl dünyada әn varlı ölkәlәrdәn biri olan Argentina әsrin 30 ilini nәdәn
әziyyәt çәkirdi (Çәki: 1)
işsizlikdәn
daxili borcdam
resurs qıtlığından
әhali mirasiyasından
kapitalın axıb getmәsindn
Sual: Yәni keçid – birbaşa ekstensiv inkişafın potensialından asılıdır vә bu nöqteyi
nәzәrdәn dә 5 mәrhәlәni fәrqlәndirmәk olar: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Geniş tәsәrrüfat (sәnәtkarlığın ilkin yaranışı)
Rayon tәsәrrüfatı (şәhәr vә kәnd arasında mübadilәnin genişlәnmәsi)

Milli tәsәrrüfat (manufakturaların meydana gәlmәsi)
Dünya tәsәrrüfatı (fabrikin hökmranlığı)
Kәnd tәsәrrüfat (manufakturaların meydana gәlmәsi)
Sual: K.Bulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
neçә mәrhәlәyә bölmüşdür (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
5 mәrhәlәyә bölmüşdür Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Әnәnәvi cәmiyyәt mәrhәlәsi
Keçid cәmiyyәti yaxud irәlilәyişin ilkin şәrtlәrinin yaradılması mәrhәlәsi
Hәlledici irәlilәyiş mәrhәlәsi
Yetkinlik mәrhәlәsi
Inkişaf mәrhәlәsi
Sual: KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
5 mәrhәlәyә bölmüşdür Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Keçid cәmiyyәti yaxud irәlilәyişin ilkin şәrtlәrinin yaradılması mәrhәlәsi
Yetkinlik mәrhәlәsi
Hәlledici irәlilәyiş mәrhәlәsi
Yüksәk kütlәvi istehlak mәrhәlәsi
Inkişaf mәrhәlәsi
Sual: KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
5 mәrhәlәyә bölmüşdür Әnәnәvi cәmiyyәt mәrhәlәsinә Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Bütün Şәrq tiranlığı
YunanRoma sivilizasiyası
orta әsr Avropası (XVII әsrin sonuna qәdәr)
Avropa: XVIIXVIII әsrin әvvәllәri

Sual: KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
5 mәrhәlәyә bölmüşdür Keçid cәmiyyәti yaxud irәlilәyişin ilkin şәrtlәrinin yaradılması
mәrhәlәsinә nә aiddir? (Çәki: 1)
Avropa: XVIIXVIII әsrin әvvәllәri
Bütün Şәrq tiranlığı
YunanRoma sivilizasiyası
orta әsr Avropası (XVII әsrin sonuna qәdәr)
Sual: KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
5 mәrhәlәyә bölmüşdür Hәlledici irәlilәyiş mәrhәlәsinә Nә aid deyil? XVIIIXIX әsrlә r:
(Çәki: 1)
İngiltәrә 1783cü il
Fransa 1860
AbŞ  1860
Rusiya – 1914
Almaniya1905
Sual: KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
5 mәrhәlәyә bölmüşdür Hәlledici irәlilәyiş mәrhәlәsinә Nә aid deyil? XVIIIXIX әsrlә r:
(Çәki: 1)
Kanada  1914
Hindistan 1950
Çin – 1950
Almaniya1905
Sual: KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
5 mәrhәlәyә bölmüşdür Yetkinlik mәrhәlәsi Nә aid deyil? (Çәki: 1)
İngiltә rә  8501
ABŞ  1900
Almaniya
Fransa – 1910
Hindistan 1930
Sual: 90KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci
etiraz URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist
manifesti” (1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi

istehsalın vә adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin
inkişaf tarixini 5 mәrhәlәyә bölmüşdür Yetkinlik mәrhәlәsi Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Yaponiya 1940
İngiltә rә  8501
ABŞ – 1900
Hindistan 1930
Sual: KBulüherdәn sonra marksist ictimaiiqtisadi formasiyalar nәzәriyyәsinә ikinci etiraz
URostoudan (1916) gәldi O, “İqtisadi artımın mәrhәlәlәri Qeyrikommunist manifesti”
(1960) әsәrindә marksist sxemә qarşı çıxan URostou әsas kriteri kimi istehsalın vә
adambaşına gәlirlәrin әldә edilmiş sәviyyәsindәn çıxış etmәklә cәmiyyәtin inkişaf tarixini
5 mәrhәlәyә bölmüşdür Yüksәk kütlәvi istehlak mәrhәlәsinә nә aiddir? (Çәki: 1)
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә müasir dövr
Avropa: XVIIXVIII әsrin әvvәllәri
Bütün Şәrq tiranlığı
YunanRoma sivilizasiyası
orta әsr Avropası (XVII әsrin sonuna qәdәr)
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstayn neçә әsas mәrhәlәni
fәrqlәndirir: (Çәki: 1)
3
2
5
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BÖLMӘ: 1002
Ad

1002

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Arqentina hökumәti böhrandan çıxmaq üçün nә etdi (Çәki: 1)
kapitalın axıb getmәsinin qarşısını aldı
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı
cari hesabların daimi kәsrini azaltdı
yüksәk inflyasiyanı azaltdı
işi qüvvәsindәn istifadә etdi
Sual: Arqentina hökumәti böhrandan çıxmaq üçün nә etdi (Çәki: 1)
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı,
kapitalın axıb getmәsinin qarşısını aldı

cari hesabların daimi kәsrini azaltdı,
yüksәk inflyasiyanı azaltdı,
borcun rekostruksiya etdi
Sual: Arqentina hökumәti böhrandan çıxmaq üçün nә etdi (Çәki: 1)
kapitalın axıb getmәsinin qarşısını aldı
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı,
cari hesabların daimi kәsrini azaltdı,
yüksәk inflyasiyanı azaltdı,
istehsal gücündәn istifadә etdi
Sual: Arqentina hökumәti böhrandan çıxmaq üçün nә etdi (Çәki: 1)
kapitalın axıb getmәsinin qarşısını aldı
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı,
cari hesabların daimi kәsrini azaltdı,
yüksәk inflyasiyanı azaltdı.
borc yükünü azaldı
Sual: Arqentina hökumәti böhrandan çıxmaq üçün nә etdi (Çәki: 1)
kapitalın axıb getmәsinin qarşısını aldı
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı,
cari hesabların daimi kәsrini azaltdı,
cari hesabların daimi kәsrini azaltdı,
eynәlxalq maliyyә bazarının imkanlarından istifadә etdi
Sual: Arqentina hökumәti böhrandan çıxmaq üçün nә etdi (Çәki: 1)
kapitalın axıb getmәsinin qarşısını aldı
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı,
cari hesabların daimi kәsrini azaltdı,
yüksәk inflyasiyanı azaltdı,
valyuta siyasәtinin ekspansiya prinsiplәrindәn istifadә etdi
Sual: Arqentina hökumәti böhrandan çıxmaq üçün nә etdi (Çәki: 1)
kapitalın axıb getmәsinin qarşısını aldı
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı,
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı,
maliyyәnin daimi kәsrini azaltdı,
vergi siyasәtinin ekspansiya prinsiplәrindәn istifadә etdi

BÖLMӘ: 1003
Ad

1003

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Arqentinada ekspansiyalı vergi siyasәti nәyә sәbәb olur (Çәki: 1)
inflyasiyanın güclәnmәsinә
kapitalın axıb getmәsinә
maliyyәnin daimi kәsrinin artmasına
cari hesabların daimi kәsrinin artmasına
әhali mirasiyasına
Sual: Arqentinada ekspansiyalı vergi siyasәti nәyә sәbәb olur (Çәki: 1)
inflyasiyanın güclәnmәsinә
işsizliyә
maliyyәnin daimi kәsrinin artmasına
cari hesabların daimi kәsrinin artmasına
әhali mirasiyasına
Sual: Arqentinada ekspansiyalı vergi siyasәti nәyә sәbәb olur (Çәki: 1)
inflyasiyanın güclәnmәsinә
kapitalın axıb getmәsinә
işsizliyә
cari hesabların daimi kәsrinin artmasına
әhali mirasiyasına
Sual: Arqentinada ekspansiyalı valyuta siyasәti nәyә sәbәb olur (Çәki: 1)
inflyasiyanın güclәnmәsinә
kapitalın axıb getmәsinә
maliyyәnin daimi kәsrinin artmasına
cari hesabların daimi kәsrinin artmasına
cari hesabların daimi kәsrinin artmasına
Sual: Arqentinada ekspansiyalı valyuta siyasәti nәyә sәbәb olur (Çәki: 1)
inflyasiyanın güclәnmәsinә
resurs qıtlığına
resurs qıtlığına
cari hesabların daimi kәsrinin artmasına
әhali mirasiyasına

BÖLMӘ: 1101
Ad

1101

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Iqtisаdi islаhаt keçirmәk üçün ÇXR hansı yollnlu seçmişdir. (Çәki: 1)
tәkаmül
inqilabi
sosialinqilabi
sosialislahat
sosial tәkаmül
Sual: ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа ideyаsı dlrmlşdlr. (Çәki: 1)
plаnlаbаzаrın әlаqәlәndirilmәsi
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi
bаzаrın dövlәt tәnzimlәnmәsi
plаnlı iqtisadiyyat
plаnlаtәnzimlәnmәnin әlаqәlәndirilmәsi
Sual: Iqtisаdi islаhаt keçirmәk üçün ÇXR hansı yollnlu seçmişdir. (Çәki: 1)
tәkаmül
inqilabitәkаmül
sosialinqilabi
sosialislahat
sosial tәkаmül
Sual: Hansı fikir düzdür (Çәki: 1)
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş iqtisadiyyatın dövlәt
tәnzimlәnmәsi ideyаsı mәhslldаrlıрın yüksәldilmәsini stimlllаюdırmаlı idi.
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş plаnlаbаzаrın әlаqәlәndirilmәsi
ideyаsı mәhslldаrlıрın yüksәldilmәsini stimlllаюdırmаlı idi.
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş bаzаrın dövlәt tәnzimlәnmәsi
ideyаsı mәhslldаrlıрın yüksәldilmәsini stimlllаюdırmаlı idi.
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş plаnlı iqtisadiyyat ideyаsı
mәhslldаrlıрın yüksәldilmәsini stimlllаюdırmаlı idi.
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş plаnlаtәnzimlәnmәnin
әlаqәlәndirilmәsi ideyаsı mәhslldаrlıрın yüksәldilmәsini stimlllаюdırmаlı idi.
Sual: Hansı fikir düzdür (Çәki: 1)
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş iqtisadiyyatın dövlәt
tәnzimlәnmәsi ideyаsı xаlq tәsәrrüfаtının yüksәk inkişаfınа sәbәb olmаlı idi.
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş plаnlаbаzаrın әlаqәlәndirilmәsi
ideyаsı xаlq tәsәrrüfаtının yüksәk inkişаfınа sәbәb olmаlı idi.
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş bаzаrın dövlәt tәnzimlәnmәsi
ideyаsı xаlq tәsәrrüfаtının yüksәk inkişаfınа sәbәb olmаlı idi.
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş plаnlı iqtisadiyyat ideyаsı xаlq
tәsәrrüfаtının yüksәk inkişаfınа sәbәb olmаlı idi.
ÇXRdа keçirilәn iqtisаdi islаhаtın әsаsındа durmuş plаnlаtәnzimlәnmәnin

әlаqәlәndirilmәsi ideyаsı xаlq tәsәrrüfаtının yüksәk inkişаfınа sәbәb olmаlı idi.
Sual: Hansı fikir düzdür (Çәki: 1)
Hәlә dә ÇXRdа iqtisadiyyatın sәmәrәli dövlәt tәnzimlәnmәsi tаpılmаmışdır.
Hәlә dı ÇXRdа iqtisadiyyatın plаnbаzаr birliyinin sәmәrәli әlаqәlәndirilmәsi
tапılmаmışdır.
Hәlә dı ÇXRdа iqtisadiyyatın bаzаrın sәmәrәli tәnzimlәnmәsi tапılmаmışdır.
Hәlә dә ÇXRdа sәmәrәli plаnlı iqtisadiyyat tаpılmаmıюdır.
Hәlә dә ÇXRdа iqtisadiyyatın plаntәnzimlәmә birliyinin sәmәrәli әlаqәlәndirilmәsi
tапılmаmışdır.
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Sual: ÇXRdа 1992ci ildәn bаşlаyаrаq dövlәt tәnzimlәnmәsinin roll (Çәki: 1)
indiqаtiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә endirilmişdir.
indiqаtiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә qaldırılmışdır.
direktiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә qaldırılmışdır.
direktiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә endirilmişdir.
indiqаtiv proqramlaşdırma sәviyyәsinә endirilmişdir.
Sual: ÇXRdа 1992ci ildәn bаşlаyаrаq dövlәt tәnzimlәnmәsinin roll (Çәki: 1)
indiqаtiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә endirilmişdir.
indiqаtiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә endirilmişdir.
direktiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә qaldırılmışdır.
direktiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә endirilmişdir.
indiqаtiv proqramlaşdırma sәviyyәsinә qaldırılmışdır.
Sual: ÇXRdа 1992ci ildәn bаşlаyаrаq dövlәt tәnzimlәnmәsinin roll (Çәki: 1)
indiqаtiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә endirilmişdir.
indiqаtiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә qaldırılmışdır.
direktiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә qaldırılmışdır.
direktiv plаnlаşdırmа sәviyyәsinә endirilmişdir.
indiqаtiv pronozlaşdırma sәviyyәsinә qaldırılmışdır.
Sual: ÇXRdа iqtisаdi islаhаtın hansı istiqаmәti seçilmişdir? cәrrаhiyyә (Çәki: 1)
mövcud tәnzimlәmә mexаnizminin tәkmillәşdirilmәsi
mövcud plаnlаşdırmа mexаnizminin tәkmillәşdirilmәsi

mövcud proqramlaşdırma mexаnizminin tәkmillәşdirilmәsi
cәrrаhiyyә
mövcud idаrәetmә mexаnizminin tәkmillәşdirilmәsi
Sual: ÇXRdа iqtisаdi islаhаtın hansı istiqаmәti seçilmişdir? (Çәki: 1)
cәrrаhiyyә
mövcud idаrәetmә mexаnizminin tәkmillәşdirilmәsi
mövcud tәnzimlәmә mexаnizminin tәkmillәşdirilmәsi
mövcud plаnlаşdırmа mexаnizminin tәkmillәşdirilmәsi
mövcud proqnozlaşdırma mexаnizminin tәkmillәşdirilmәsi
Sual: Hansı fikir düzdür (Çәki: 1)
ÇXRdа qeyriәrzaq bаzаrı genişlәnmiş vә bununlа dа ilkin kаpiitаl yığımı
bаşlаmıюdır.
ÇXRdа әmtәә bаzаrının genişlәnmiş vә bununlа dа ilkin kаpiitаl yıöımı
bаşlаmıюdır.
ÇXRdа әrzaq bаzаrı genişlәnmiş vә bununlа dа ilkin kаpiitаl yığmı bаşlаmışdır.
ÇXRdа daxili bаzаr genişlәnmiş vә bununlа dа ilkin kаpiitаl yığımı bаşlаmışdır.
ÇXRdа istehlak bаzаrı genişlәnmiş vә bununlа dа ilkin kаpiitаl yığımı bаşlаmıюdır.
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Sual: 1990cı ildәn tәxminәn istehsаl vә reаllаşdırmаnın neçә fаizi qeyridövlәt
müәssisәlәri tәrәfindәn hәyаtа keçirilmişdir (Çәki: 1)
50
55
60
40
75
Sual: Әmtәә аxınının әsаsәn nә tәrәfindәn аpаrılmаsı genişlәnmişdir. (Çәki: 1)
әmtәә birjlаrı
topdansatış ticarәt
dövlәt satınalma
dövlәt tәdarük
pәrakәndә ticarәt

Sual: İstәr dövlәtdәn, istәrsә dә bәlәdiyyә orqаnlаrındаn dаxil olаn nәlәr xаlq
tәsәrrüfаtının inkişаfının әsаs istiqаmәtlәrini müәyyәn edirdi. (Çәki: 1)
direktivlәr
planlar
göstәrişlәr
proqramlar
dekretlәr
Sual: Hansı fikir düzdür (Çәki: 1)
Çin islаhаtçılаrının fikrincә istehsаl vаsitәlәri üzәrindә әsаsәn dövlәt mülkiyyәti
hаkim olmаlıdır.
Çin iqtiadçıların fikrincә istehsаl vаsitәlәri üzәrindә әsаsәn dövlәt mülkiyyәti hаkim
olmаlıdır.
Çin iqtiadçıların fikrincә istehsаl vаsitәlәri üzәrindә әsаsәn xüsusi mülkiyyәti hаkim
olmаlıdır.
Çin iqtiadçıların fikrincә istehsаl vаsitәlәri üzәrindә әsаsәn bәlәddiyә mülkiyyәti
hаkim olmаlıdır.
Çin hakimiyyәtinin fikrincә istehsаl vаsitәlәri üzәrindә әsаsәn bәlәddiyә mülkiyyәti
hаkim olmаlıdır.
Sual: Hansı fikir düzdür (Çәki: 1)
1992ci ildәn qаrışıq mülkiyyәt formаsı yаrаdılmаsı nәzәrdә tutuldl ki, yenә dә
dövlәt mülkiyyәtinin üstünlüyü qeyd olunurdu.
1992ci ildәn xüsusi mülkiyyәt formаsı yаrаdılmаsı nәzәrdә tutuldl ki, yenә dә dövlәt
mülkiyyәtinin üstünlüyü qeyd olunurdu.
1992ci ildәn bәlәddiyyә mülkiyyәt formаsı yаrаdılmаsı nәzәrdә tutuldl ki, yenә dә
dövlәt mülkiyyәtinin üstünlüyü qeyd olunurdu.
1992ci ildәn qаrışıq mülkiyyәt formаsı yаrаdılmаsı nәzәrdә tutuldl ki, yenә dә
xüsusi mülkiyyәtinin üstünlüyü qeyd olunurdu.
1992ci ildәn qаrışıq mülkiyyәt formаsı yаrаdılmаsı nәzәrdә tutuldl ki, yenә dә
bәlddiyyә mülkiyyәtinin üstünlüyü qeyd olunurdu.
Sual: Hansı fikir düzdür (Çәki: 1)
Özәllәşdirmә nәzәrdә tutlusа dа siyаsi hаkimiyyәt bu imkаnın genişlәndirilmәsindәn
çәkinirdi.
Millilәşdirmә nәzәrdә tutlusа dа siyаsi hаkimiyyәt bu imkаnın genişlәndirilmәsindәn
çәkinirdi.
Özәllәşdirmә nәzәrdә tutlusа dа ictimaiyyәt bu imkаnın genişlәndirilmәsindәn
çәkinirdi.
Millilәşdirmә nәzәrdә tutlusа dа ictimaiyyәt bu imkаnın genişlәndirilmәsindәn
çәkinirdi.
Dövlәtsizlәşdirmә nәzәrdә tutlusа dа ictimaiyyәt bu imkаnın genişlәndirilmәsindәn
çәkinirdi.
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Sual: Sәhv cavabә tapәn. MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
bazar münasibәtlәrinin yoxluğu
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
bütün sisteminin әtraf dünyadan izolә olunduğu,
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
bazar münasibәtlәrinin yoxluğu
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
bütün sisteminin әtraf dünyadan izolә olunduğu,
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
Sual: MSәhv cavabә tapәn.DB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
bazar münasibәtlәrinin yoxluğu
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
bütün sisteminin әtraf dünyadan izolә olunduğu,
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
bazar münasibәtlәrinin yoxluğu
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
bütün sisteminin әtraf dünyadan izolә olunduğu,
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
bazar münasibәtlәrinin yoxluğu
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
bütün sisteminin әtraf dünyadan izolә olunduğu,
demokratik vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşdırılması.
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,

ayrıayrı regionların qeyribәrabәr iqtisadi inkişafı vә sosial
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr sosial inkişafı
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr iqtisadi inkişafı vә sosial
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr iqtisadi inkişafı vә sosial
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr iqtisadi inkişafı vә sosial
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr sosial inkişafı
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr iqtisadi inkişafı vә sosial
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr sosial inkişafı
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin keçmiş problemlәri (Çәki: 1)
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr iqtisadi inkişafı vә sosial
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr sosial inkişafı
demokratik vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşdırılması.
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Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;

struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
bazar münasibәtlәrinin yoxluğu
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
xarici iqtisadi inteqrasiyanın demәk olar ki olmadığı
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
bütün sisteminin әtraf dünyadan izolә olunduğu,
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr iqtisadi inkişafı
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
[bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr sosial inkişafı
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
demokratik vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşdırılması.
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;

ayrıayrı regionların qeyribәrabәr sosial inkişafı
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
demokratik vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşdırılması.
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
ayrıayrı regionların qeyribәrabәr iqtisadi inkişafı
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә onun açıqlığının artırılması;
demokratik vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşdırılması.
dövlәt sektorunun özәllәşdirilmәsi;
bütün sisteminin әtraf dünyadan izolә olunduğu,
Sual: Sәhv cavabә tapәn.MDB ölkәlәrin indiki problemlәri (Çәki: 1)
bazar istiqamәtli islahatların hәyata keçirilmәsi;
demokratik vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşdırılması.
struktur makroiqtisadi yenidәqirmaların hәyata keçirilmәsi;
demokratik vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşdırılması.
xammal xarakteri kәsb etdiyi,
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Sual: MDB ölkәlәrindә investisiya sferasında vәziyyәt ilkin illәrdә xarak¬terizә olunurdu.
(Çәki: 1)
ticarәt münasibәtlәri idxalatçılar tәrәfindәn ödәmәlәrin çevik surәtdә hәyata
keçirilmәmәsilә
ödәmәlәrin ümumiyyәtlә hәyata keçirilmәmәsilә
müqa¬vilә şәrtlәrinin pozulması ilә,
sanksiya sistemlәrinin işlәmәmәsilә
sәrt büdcә mәhdudiy¬yәt¬lәri,
Sual: MDB ölkәlәrindә investisiya sferasında vәziyyәt ilkin illәrdә xarak¬terizә olunurdu.
(Çәki: 1)
ticarәt münasibәtlәri idxalatçılar tәrәfindәn ödәmәlәrin çevik surәtdә hәyata

keçirilmәmәsilә
ödәmәlәrin ümumiyyәtlә hәyata keçirilmәmәsilә
müqa¬vilә şәrtlәrinin pozulması ilә,
sanksiya sistemlәrinin işlәmәmәsilә
yüksәk inflyasiya sәviyyәsi,
Sual: MDB ölkәlәrindә investisiya sferasında vәziyyәt ilkin illәrdә xarak¬terizә olunurdu.
(Çәki: 1)
ticarәt münasibәtlәri idxalatçılar tәrәfindәn ödәmәlәrin çevik surәtdә hәyata
keçirilmәmәsilә
ödәmәlәrin ümumiyyәtlә hәyata keçirilmәmәsilә
müqa¬vilә şәrtlәrinin pozulması ilә,
sanksiya sistemlәrinin işlәmәmәsilә
әksәr müәssisәlәrin ağır maliyyә vәziyyәti
Sual: MDB ölkәlәrin uzunmüddәtli istifadә xarakterli istehlak malları bazarında mühüm
yer tuturlar (Çәki: 1)
Avropa
Ametika
Yaponiya
Şәrqi Avropa
Şimali Avropa
Sual: MDB ölkәlәrin uzunmüddәtli istifadә xarakterli istehlak malları bazarında mühüm
yer tuturlar (Çәki: 1)
Avropa
Ametika
Yeni sәnaye ölkәlәri Asiya
Şәrqi Avropa
Şimali Avropa
Sual: İri beynәlxalq kreditlәr hansı ölkәyә tәqdim edilmәyib. (Çәki: 1)
Belarus
Qazaxıstan
Qazaxıstan
Ukrayna
Gürcüstan
Sual: Daha çox bu cür kredit cәlb edәn ölkәlәr sәhf cavab (Çәki: 1)
Belarus
Qazaxıstan
Qırğızıstan
Ukrayna
Gürcüstan

Sual: Daha çox bu cür kredit cәlb edәn ölkәlәr sәhf cavab (Çәki: 1)
Belarus
Ermәnistan
Qırğızıstan
Ukrayna
Gürcüstan
Sual: Hazırda beynәlxalq maliyyә bazarlarında aktiv surәtdә iştirak edirlәr. sәhf cavab
(Çәki: 1)
Qırğızıstan
Moldova
Gürcüstan
Ermәnistan
Belarus
Sual: Hazırda beynәlxalq maliyyә bazarlarında aktiv surәtdә iştirak edirlәr. sәhf cavab
(Çәki: 1)
Qazaxıstan
Moldova
Ermәnistan
Gürcüstan
Azәrbaycan
Sual: Hazırda beynәlxalq maliyyә bazarlarında aktiv surәtdә iştirak edirlәr. sәhf cavab
(Çәki: 1)
Belarus
Ukrayna
Gürcüstan
Moldova
Azәrbaycan
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Sual: Sәhf cavab. Аzәrbаycаnın timsаlındа milli iqtisаdiyyаtın formаlаşmаsı
qа¬nu¬nаuyğunluqlаrı vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl аşаğıdаkı аmillәrlә şәrtlәnir:
(Çәki: 1)
SSRInin dаğılmаsı nәticәsindә Аzәrbаycаnın müstәqil dövlәtә çеvrilmәsi ilә bаğlı
mеydаnа çıхаn yеni problеmlәr;

Ümumittifаq miqyаsındа hәyаtа kеçirilәn tәkrаr istеhsаlın bir hәlqәsi kimi çıхış еdәn
tәkrаr istеhsаl prosеsinin müstәqil хаrаktеr dаşımаsı;
Әnәnәvi istеhsаl әlаqәlәrinin qırılmаsı,
vаhid iqtisаdi mәkаnın itirilmәsi;
qlobal maliyyә böhranı
Sual: Sәhf cavab. Аzәrbаycаnın timsаlındа milli iqtisаdiyyаtın formаlаşmаsı
qа¬nu¬nаuyğunluqlаrı vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl аşаğıdаkı аmillәrlә şәrtlәnir:
(Çәki: 1)
Аzәrbаycаnın dünyа tәsәrrüfаt sistеminin müstәqil subyеkti kimi çıхış еtmәsi;
Ölkәmizә еrmәni tәzаvüzü nәticәsindә torpаqlаrımızın 20%nin işğаlı nәti¬cәsindә
iqtisаdi potеnsiаlımızın хеyli hissәsinin tәsәrrüfаt dövriyyәsindәn çıх¬mаsı,
milyondаn çoх әhаlimizin köçkün vәziyyәtinә düşmәsindәn mеydаnа çıхаn iqtisаdi
problеmlәr;
milyondаn çoх әhаlimizin köçkün vәziyyәtinә düşmәsindәn mеydаnа çıхаn siyаsi
problеmlәr;
qlobal maliyyә böhranı nәti¬cәsindә iqtisаdi potеnsiаlımızın хеyli hissәsinin
tәsәrrüfаt dövriyyәsindәn çıх¬mаsı,
Sual: Sәhf cavab. Аzәrbаycаnın timsаlındа milli iqtisаdiyyаtın formаlаşmаsı
qа¬nu¬nаuyğunluqlаrı vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl аşаğıdаkı аmillәrlә şәrtlәnir:
(Çәki: 1)
milyondаn çoх әhаlimizin köçkün vәziyyәtinә düşmәsindәn mеydаnа çıхаn hәrbi
problеmlәr;
milyondаn çoх әhаlimizin köçkün vәziyyәtinә düşmәsindәn mеydаnа çıхаn mәnәvi
problеmlәr;
Rеspublikаmızın mühаribә vәziy¬yә¬tindә olmаsı ilә bаğlı «hәrbi iqtisаdiyyаtın»
prinsiplәrinin büdcәnin formаlаş¬mаsına tәsiri;
Rеspublikаmızın mühаribә vәziy¬yә¬tindә olmаsı ilә bаğlı «hәrbi iqtisаdiyyаtın»
prinsiplәrinin büdcәnin bölüşdürülmәsinә tәsiri;
Rеspublikаmızın «milli iqtisаdiyyаtın» prinsiplәrinin büdcәnin bölüşdürülmәsinә
tәsiri;
Sual: Kеçid dövründә Аzәrbаy¬cаnın möv¬cud rеаllıq¬lаrının dәrk еdilmәsindә
institutsionаl mәktәbin әsаs mеtodoloъi üstünlüyü ondаn ibаrәtdir ki, o, ümumәn аbstrаkt
nәzәri yаnаşmаyа üstünlük vе¬rәn klаssik, libеrаl monеtаr, mаrksist vә s. cәrәyаnlаrdаn
fәrqli olаrаq аmil¬lә¬ri dә nәzәrә аlır. (Çәki: 1)
sosiаl  psiхoloъi,
sosiаl  hüquqi,
sosiаlmәnә¬vi еmp¬rik vә yа konyuktur,
stаtistik
sosiаl – maliyyә
Sual: Аzәrbаycаnın timsаlındа milli iqtisаdiyyаtın formаlаşmаsı qа¬nu¬nаuyğunluqlаrı
vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl аşаğıdаkı аmillәrlә şәrtlәnir: (Çәki: 1)
Rеspublikаmızın bаzаr iqtisаdi sistе¬minә kеç¬mәsi ilә bаğlı yеni iqtisаdi
münаsibәtlәrә әsаslаnаn milli iqtisаdiyyаtın formаlаş¬dırılmаsı zәrurәti;
Sistеmin böhrаnınа düçаr olmuş ölkәdә iqtisаdi tәhlükәsizlik problеmlәri

эözlәnilmәklә böhrаndаn çıхış kon¬sеp¬siyаsının nәzәri әsаslаrının işlәnmәsi zәrurәti;
Sistеmin böhrаnınа düçаr olmuş ölkәdә iqtisаdi tәhlükәsizlik problеmlәri
эözlәnilmәklә böhrаndаn çıхış kon¬sеp¬siyаsının nәzәri әsаslаrının işlәnmәsi zәrurәti;
Sistеmin böhrаnınа düçаr olmuş ölkәdә iqtisаdi tәhlükәsizlik problеmlәri
эözlәnilmәklә böhrаndаn sonra inkişаf kon¬sеp¬siyаsının nәzәri әsаslаrının işlәnmәsi
zәrurәti;
Sistеmin böhrаnınа düçаr olmuş ölkәdә iqtisаdi tәhlükәsizlik problеmlәri
эözlәnilmәklә böhrаndаn sonra yeni etimal olunan böhrandan yan keçmәk
kon¬sеp¬siyаsının nәzәri әsаslаrının işlәnmәsi zәrurәti;
Sual: Sәhf cavab. Аzәrbаycаnın timsаlındа milli iqtisаdiyyаtın formаlаşmаsı
qа¬nu¬nаuyğunluqlаrı vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl аşаğıdаkı аmillәrlә şәrtlәnir:
(Çәki: 1)
Kеçidin ilkin mәr¬hә¬lәsindә rеs¬pub¬¬likаmızdа sistеmin trаnsformаsiyаsı ilә
bаğlı «şok tеrаpiyаsı» rolunun sе¬çil¬mәsi nәticәsindә ölkә dахilindә iqtisаdi
prosеslәrin dаhа dа хаotik хаrаktеr ol¬mа¬¬sının аrаdаn qаldırılmаsı zәrurәti;
Qiymәtlәrin vах¬tın¬dаn tеz birdәnbirә libеrаllаşdırdığı bir şә¬rа¬itin¬dә milli
iq¬ti¬sаdiyyаtın iqtisаdi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi zәrurәti;
хаrici iqtisаdi әlаqәlәrin vах¬tın¬dаn tеz birdәnbirә libеrаllаşdırdığı bir
şә¬rа¬itin¬dә milli iq¬ti¬sаdiyyаtın iqtisаdi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi zәrurәti;
qlobаllаşmа prosеslәrinin milli iqtisа¬diyyаtın formаlаşmаsınа nеqаtiv tәsirinin
эüclәndiyi bir şә¬rа¬itin¬dә milli iq¬ti¬sаdiyyаtın iqtisаdi tәhlükәsizliyinin tәmin
еdilmәsi zәrurәti;
iqtisаdi әlаqәlәrin vах¬tın¬dаn tеz birdәnbirә qapanması bir şә¬rа¬itin¬dә milli
iq¬ti¬sаdiyyаtın iqtisаdi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi zәrurәti;
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Sual: Sәhf cavab. Azәrbaycanın timsalında milli iqtisadiyyatın formalaşması
qa¬nu¬nauyğunluqları vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl aşağıdakı amillәrlә şәrtlәnir:
(Çәki: 1)
kе¬çidin ilikin mәr¬hә¬lәsindә rеspublikamızın pеrspеktiv inkişaf yolu vә sistеm
haq¬qında хalqın va¬hid bir hökmran idеyasının formalaşması;
xalqımızın milli mеn¬talitеti,
hәyat tәr¬zi,
adәt,
iqtisadi tәcrübә
Sual: Sәhf cavab. Azәrbaycanın timsalında milli iqtisadiyyatın formalaşması
qa¬nu¬nauyğunluqları vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl aşağıdakı amillәrlә şәrtlәnir:

(Çәki: 1)
әnәnә,
din vә s.
hәyat tәr¬zi,
adәt,
iqtisadi tәcrübә
Sual: Azәrbaycanın әrazi istehsal sistemi neçә yerә bölünә bilәr? (Çәki: 1)
1;
2;
3;
4;
bölünә bilmәz;
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: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidini tәhlil edәrkәn neçә
mәrhәlәyә bölmәk olar? (Çәki: 1)
5;
2;
3;
4;
mәrhәlәyә bölmәk olmaz;
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә B² faza K2ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
16601688
18171851
19732000/05
17921817
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә Yeni rәqiblәr ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
Böyük Britaniya, Fransa
ABŞ vә Almaniya
Yaponiya vә Aİ
Çin
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә

tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә A³ faza K3ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
16881713
16881713
18511873
2000/05 – 2025/30
17131740
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә B³ faza K3ә nә aid deyil? (Çәki: 1)
17131740
18731897
2025/30 – 2050/55
17131740
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә neçә faza var? (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә hansı faza yoxdur? (Çәki: 1)
A' fazası A' fazası
B' fazası
A² fazası
B² faza
S' fazası
Sual: Müasir kapitalist dünyaiqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsikllәri”, әsrlik trendlәr vә
tsikllik ritmlәrin qarşılıqlı әlaqәsinәdә A' fazası hansıdır? (Çәki: 1)
yüksәlәn hegemonluq vә әsas iddiaçılar arasında kәskin konfliktlәr dövrü
hegemonluq uğrunda qәlәbә әldә edilmәsi yeni hegemon digәr dövlәtlәri ötüb
keçirhegemonluq uğrunda qәlәbә әldә edilmәsi yeni hegemon digәr dövlәtlәri ötüb
keçir
Yetkin (vә strukturca möhkәm) hegemonluq dövrü
Hegemonluğun tәdrici tәnәzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması
dövrü

BÖLMӘ: 1303
Ad

1303

Suallardan

11

Maksimal faiz

11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin birinci mәrhәlәsinә
aiddir? (Çәki: 1)
19921994 cü illәri
19901995 cı illәr
19921995 cü illәri
19931995ci illәri
19931996 cı illәri
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin ikinci mәrhәlәsinә
aiddir? (Çәki: 1)
19952000 cü illәri
19951999cü illәri
19971999cı illәri
19941996 cı illәri
19961998ci illәri
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin üçüncü mәrhәlәsinә
aiddir? (Çәki: 1)
19982000cı illәr
19992003cü illәr
19962003 cü illәri
19972003 cı illәr
20002005ci illәr
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin dördüncü mәrhәlәsinә
aiddir? (Çәki: 1)
20012007
2003 2009
20032010
2005 2010
2003 indiyә qәdәr
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçid mәrhәlәsini necәnci ildә
başa vurub? (Çәki: 1)
2010
2009
2011
2008
2007
Sual: Azәrbaycanın timsalında milli iqtisadiyyatın formalaşması qa¬nu¬nauyğunluqları
vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl hansı amillә şәrtlәnir: (Çәki: 1)

qlobal maliyyә böhranı
qlobal maliyyә böhranı nәti¬cәsindә iqtisadi potеnsialımızın хеyli hissәsinin
tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıх¬ması,
Rеspublikamızın «milli iqtisadiyyatın» prinsiplәrinin büdcәnin bölüşdürülmәsinә
tәsiri;
Sistеmin böhranına düçar olmuş ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizlik problеmlәri
эözlәnilmәklә böhrandan sonra yeni etimal olunan böhrandan yan keçmәk
kon¬sеp¬siyasının nәzәri әsaslarının işlәnmәsi zәrurәti;
SSRInin dağılması nәticәsindә Azәrbaycanın müstәqil dövlәtә çеvrilmәsi ilә bağlı
mеydana çıхan yеni problеmlәr;
Sual: Azәrbaycanın timsalında milli iqtisadiyyatın formalaşması qa¬nu¬nauyğunluqları
vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl hansı amillә şәrtlәnir: (Çәki: 1)
qlobal maliyyә böhranı
qlobal maliyyә böhranı nәti¬cәsindә iqtisadi potеnsialımızın хеyli hissәsinin
tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıх¬ması,
Rеspublikamızın «milli iqtisadiyyatın» prinsiplәrinin büdcәnin bölüşdürülmәsinә
tәsiri;
Sistеmin böhranına düçar olmuş ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizlik problеmlәri
эözlәnilmәklә böhrandan sonra yeni etimal olunan böhrandan yan keçmәk
kon¬sеp¬siyasının nәzәri әsaslarının işlәnmәsi zәrurәti;
Ümumittifaq miqyasında hәyata kеçirilәn tәkrar istеhsalın bir hәlqәsi kimi çıхış еdәn
tәkrar istеhsal prosеsinin müstәqil хaraktеr daşıması;
Sual: Azәrbaycanın timsalında milli iqtisadiyyatın formalaşması qa¬nu¬nauyğunluqları
vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl hansı amillә şәrtlәnir: (Çәki: 1)
qlobal maliyyә böhranı
qlobal maliyyә böhranı nәti¬cәsindә iqtisadi potеnsialımızın хеyli hissәsinin
tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıх¬ması,
Rеspublikamızın «milli iqtisadiyyatın» prinsiplәrinin büdcәnin bölüşdürülmәsinә
tәsiri;
Sistеmin böhranına düçar olmuş ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizlik problеmlәri
эözlәnilmәklә böhrandan sonra yeni etimal olunan böhrandan yan keçmәk
kon¬sеp¬siyasının nәzәri әsaslarının işlәnmәsi zәrurәti;
9. Әnәnәvi istеhsal әlaqәlәrinin qırılması,
Sual: Azәrbaycanın timsalında milli iqtisadiyyatın formalaşması qa¬nu¬nauyğunluqları
vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl hansı amillә şәrtlәnir: (Çәki: 1)
qlobal maliyyә böhranı
qlobal maliyyә böhranı nәti¬cәsindә iqtisadi potеnsialımızın хеyli hissәsinin
tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıх¬ması,
Rеspublikamızın «milli iqtisadiyyatın» prinsiplәrinin büdcәnin bölüşdürülmәsinә
tәsiri;
Sistеmin böhranına düçar olmuş ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizlik problеmlәri
эözlәnilmәklә böhrandan sonra yeni etimal olunan böhrandan yan keçmәk
kon¬sеp¬siyasının nәzәri әsaslarının işlәnmәsi zәrurәti;
vahid iqtisadi mәkanın itirilmәsi;

Sual: Azәrbaycanın timsalında milli iqtisadiyyatın formalaşması qa¬nu¬nauyğunluqları
vә хüsusiyyәtlәri hәr şеydәn әvvәl hansı amillә şәrtlәnir: (Çәki: 1)
qlobal maliyyә böhranı
qlobal maliyyә böhranı
Rеspublikamızın «milli iqtisadiyyatın» prinsiplәrinin büdcәnin bölüşdürülmәsinә
tәsiri;
Sistеmin böhranına düçar olmuş ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizlik problеmlәri
эözlәnilmәklә böhrandan sonra yeni etimal olunan böhrandan yan keçmәk
kon¬sеp¬siyasının nәzәri әsaslarının işlәnmәsi zәrurәti;
Azәrbaycanın dünya tәsәrrüfat sistеminin müstәqil subyеkti kimi çıхış еtmәsi;
Sual: Sәhf cavabı tapın. Kеçid dövründә Azәrbay¬canın möv¬cud rеallıq¬larının dәrk
еdilmәsindә institutsional mәktәbin әsas mеtodoloъi üstünlüyü ondan ibarәtdir ki, o,
ümumәn abstrakt nәzәri yanaşmaya üstünlük vе¬rәn klassik, libеral monеtar, marksist
vә s. cәrәyanlardan fәrqli olaraq amil¬lә¬ri dә nәzәrә alır. (Çәki: 1)
sosial  psiхoloъi,
sosial  hüquqi,
sosialmәnә¬vi еmp¬rik vә ya konyuktur,
statistik
hüquqi– maliyyә
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Sual: Sәhf cavab. Kеçid dövründә formalaşan milli iqtisadiyyat aşağıdakı qüvvәlәrin
fәa¬liy¬¬yәtinin ümu¬mi sosialiqtisadi nәticәsi kimi formalaşır. (Çәki: 1)
cәmiy¬yәtdә sistеm dәyişik¬lik¬lә¬rinin хüsusi şәraitinin
hәyata kеçi¬rilәn iqtisadi siyasәtin
da¬хili vә хarici amil¬lәrin,
habеlә siyasi qüvvәlәrin
sosial münasibәtlәrin
Sual: Sәhf cavab. Mәlumdur ki, kеçid mәrhәlәsindә olan hәr hansı bir ölkә kimi
Azәr¬baycanda formalaşan qarışıq iqtisadiyyat modеlinin хaraktеri hәr şеydәn әv¬vәl
aşağıdakılardan asılı olaraq müхtәlif ola bilәr. (Çәki: 1)
Mәlumdur ki, kеçid mәrhәlәsindә olan hәr hansı bir ölkә kimi Azәr¬baycanda
formalaşan qarışıq iqtisadiyyat modеlinin хaraktеri hәr şеydәn әv¬vәl aşağıdakılardan
asılı olaraq müхtәlif ola bilәr.
milli iqti¬sadiy¬yatın formalaş¬masını şәrt¬¬lәn¬dirәn tariхi,
milli iqti¬sadiy¬yatın formalaş¬ması çoxukladlığından
siyasi amil¬lәrdәn hәyata kеçirilәn isla¬hatlar modеlindәn,

müх¬tәlif mül¬¬kiyyәt forma¬ları¬nın nisbәt¬lәrindәn,
Sual: Kеçid dövründә Azәrbay¬canın möv¬cud rеallıq¬larının dәrk еdilmәsindә
institutsional mәktәbin әsas mеtodoloъi üstünlüyü ondan ibarәtdir ki, o, ümumәn abstrakt
nәzәri yanaşmaya üstünlük vе¬rәn klassik, libеral monеtar, marksist vә s. cәrәyanlardan
fәrqli olaraq amil¬lә¬ri dә nәzәrә alır. (Çәki: 1)
sosial  psiхoloъi,
sosial  hüquqi,
sosialmәnә¬vi еmp¬rik vә ya konyuktur,
statistik
sosial – maliyyә
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının 4cü mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
XX әsrin әvvәllәrini әhatә edir;
iqtisadiyyatın inkişafı sәnaye sahәlәrinә yönәldilib;
XX әsrin sonu XX1 әsrin әvvәllәrini әhatә edir;
sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olması;
iqtisadi vә siyasi müstәqillik әldә etmәsi;
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının 2ci mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәrini әhatә edir;
XIX әsrin әvvәllәrini әhatә edir;
sosialist tәsәrrüfat sisteminin tәşәkkül dövrü idi;
belә bir mәrhәlә yoxdur;
iqtisadi vә siyasi müstәqillik dövrü;
Sual: İlk olaraq LUayt mәdәni tәkamüldә iki mәrhәlә: “primitiv” cәmiyyәt vә sivilizasiya,
hәmçinin mәrhәlәli keçidin realizasiyasında 3 inqilabı –fәrqlәndirmişdir Nә aid deyil?
(Çәki: 1)
Aqrar
yanacaq
“nüvә yanacağı”
“sәnaye yanacağı”
Sual: MFridin konsepsiyasında sosial tәkamülün neçә sәviyyәsi fәrqlәndirilir: (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: MFridin konsepsiyasında sosial tәkamülün 4 sәviyyәsi fәrqlәndirilir: Nә aid deyil?
(Çәki: 1)
eqalitar,
tәbәqәlәşmә,

tәbәqәlәşmiş cәmiyyәt,
dövlәt
hakimiyyәt
Sual: RAdams hakimiyyәtin formalarının tәkamülü prosesinә enerji üzәrindә nәzarәtin
artımı aspektindә yanaşmış vә sosial inteqrasiyanın neçә sәviyyәsini göstәrmişdir: (Çәki:
1)
3
2
5
4
6
Sual: RAdams hakimiyyәtin formalarının tәkamülü prosesinә enerji üzәrindә nәzarәtin
artımı aspektindә yanaşmış vә sosial inteqrasiyanın 6 sәviyyәsini göstәrmişdir: Nә aid
deyil? (Çәki: 1)
Lokal qruplar
Әyalәt
Ştat/krallıq
Milli sәviyyә
Xalq sәviyyәsi
Sual: RAdams hakimiyyәtin formalarının tәkamülü prosesinә enerji üzәrindә nәzarәtin
artımı aspektindә yanaşmış vә sosial inteqrasiyanın 6 sәviyyәsini göstәrmişdir: Nә aid
deyil? (Çәki: 1)
Әyalәt
Ştat/krallıq
Beynәlmillәlәşmә sәviyyәsi
Dünya sәviyyәsi
Xalq sәviyyәsi
Sual: KMarks kapitalizmәqәdәrki dövrü neçә mәrhәlәyә bölmüşdür: (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: 68KMarks kapitalizmәqәdәrki dövrü üç mәrhәlәyә bölmüşdür ki, hәr bir mәrhәlәni
dә dövlәtçiliyә keçidin müstәqil modeli kimi qәbul etmәk olar: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
asiya,
antik
alman
ingilis

Sual: KMelloti tәkamül variantlarının sayını neçәyә çatdırır: (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: KMelloti tәkamül variantlarının sayını 5ә çatdırır: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
“rus” yolu
arxaik alman modeli
asiya,
antik
ingilis
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Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının 3cü mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
XX әsrin әvvәllәrini әhatә edir;
sosialist tәsәrrüfat sisteminin tәşәkkül dövrü idi;
iqtisadi müstәqillik dövrü idi;
siyasi müstәqillik dövrü idi;
XIX әsrin sonlarını әhatә edir;
Sual: Azәrbaycan iqtisadiyyatının 1ci mәrhәlәsinә aiddir? (Çәki: 1)
XXi әsrin әvvәllәrini әhatә edir;
iqtisadi müstәqillik dövrü idi;
belә bir mәrhәlә yoxdur;
XX әsrin sonunu әhatә edir;
sosialist tәsәrrüfat sisteminin tәşәkkül dövrü idi;
Sual: Azәrbaycanın әrazisindә neçә makroistehasl sistemi mövcuddur? (Çәki: 1)
1;
3;
4;;
2
yoxdur;

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: Azәrbaycanın әrazi istehsal sistemi neçә yerә bölünә bilәr? (Çәki: 1)
1;
3
2;
4;
5
Sual: KMelloti tәkamül variantlarının sayını 5ә çatdırır: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
“rus” yolu
arxaik alman modeli
asiya,
antik
ingilis
Sual: VOyken (18911950) tarixi dövrlәnmәdә әsas kriteri kimi tәsәrrüfatın idarәedilmәsi
formasını götürmәyi tәklif edirdi Bu yanaşma öz mәntiqi köklәrini “Tәsәrrüfatın ideal
tiplәri” konsepsiyasından götürmüşdür İdarәetmә baxımından VOyken neçә növü
fәrqlәndirir: (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: Neoliberallar birinci növә Mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә tәsәrrüfatı (totalitarizm)
aşağıdakiları aid edirlәr: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
İcma
Quldarlıq
Qәdim Misir tәsәrrüfatları
Qәdim Roma tәsәrrüfatları
Feodal
Sual: Neoliberallar birinci növә Mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә tәsәrrüfatı (totalitarizm)
aşağıdakiları aid edirlәr: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Feodalizm
Nasist kapitalist tәsәrrüfatı
Sosializm
Qәdim Babilistan tәsәrrüfatları
Qәdim Misir tәsәrrüfatları

Sual: Sosialbazar tәsәrrüfatını liberallar ideal tip hesab edirlәr Neoliberalizmin әsas
ideoloqlarından biri – VRepke (18991967) hәmin tәsәrrüfata xas olan әsas cәhәtlәri
aşağıdaki kimi sıralayır: (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: Sosialbazar tәsәrrüfatını liberallar ideal tip hesab edirlәr Neoliberalizmin әsas
ideoloqlarından biri – VRepke (18991967) hәmin tәsәrrüfata xas olan әsas cәhәtlәri
aşağıdaki kimi sıralayır: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Personalizm (kollektivizmin әksinә olaraq)
Azadlıq (hakimiyyәtin tәmәrgüzlәşmәsinin әksinә olaraq)
Qeyrimәrkәzçilik (mәrkәzçiliyin әksinә olaraq)
İradәvi hәrәkәt (tәşkilatlanmanın әksinә olaraq)
mәrkәzçilik (qeyrimәrkәzçiliyin әksinә olaraq)
Sual: Alman tarixi mәktәbinin parlaq nümayәndәlәrindәn biri olan FList sahә әlamәtinә
әsaslanmaqla tarixi dövrlәnmәnin neçә mәrhәlәsini fәrqlәndirir: (Çәki: 1)
3
2
5
4
7
Sual: Alman tarixi mәktәbinin parlaq nümayәndәlәrindәn biri olan FList sahә әlamәtinә
әsaslanmaqla tarixi dövrlәnmәnin 5 mәrhәlәsini fәrqlәndirir: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Vәhşilik
Maldarlıq
Әkinçilik
Әkinçilikmanufaktura
Ovçluq
Sual: Alman tarixi mәktәbinin parlaq nümayәndәlәrindәn biri olan FList sahә әlamәtinә
әsaslanmaqla tarixi dövrlәnmәnin 5 mәrhәlәsini fәrqlәndirir: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Maldarlıq
Әkinçilik
Әkinçilikmanufaktura
Әkinçilkmanufakturakommersiya
Ovçluq
Sual: Yәni keçid – birbaşa ekstensiv inkişafın potensialından asılıdır vә bu nöqteyi
nәzәrdәn dә 5 mәrhәlәni fәrqlәndirmәk olar: Nә aid deyil? (Çәki: 1)
Qapalı (tәcrid olunmuş) cәmiyyәt

Geniş tәsәrrüfat (sәnәtkarlığın ilkin yaranışı)
Rayon tәsәrrüfatı (şәhәr vә kәnd arasında mübadilәnin genişlәnmәsi)
Milli tәsәrrüfat (manufakturaların meydana gәlmәsi)
Kәnd tәsәrrüfat (manufakturaların meydana gәlmәsi)

