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1. Sual: İDT əsas funksiyalarına aiddir:    
iqtisadi qanunların işlənib hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına 
nəzarət; 
 makroiqtisadi siyasətin prioritetlərinin müəyyən olunması 
 bazarın səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitini yaradılması 
 bazar həll edə bilməyən məsələlərin həlli 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

2. İDT əsas funksiyalarına aid deyil:   
iqtisadi qanunların işlənib hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına 
nəzarət; 
 makroiqtisadi siyasətin prioritetlərinin müəyyən olunması 
 \\sosial münaqişələrin həlli 
 bazarın səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitini yaradılması; 
 bazar həll edə bilməyən məsələlərin həlli; 
 

3. İDT əsas funksiyalarına aid deyil:  iqtisadi qanunların işlənib 
hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına nəzarət; 

 makroiqtisadi siyasətin prioritetlərinin müəyyən olunması 
 \\mədəni-tərbiyə vəzifələri 
 bazarın səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitini yaradılması 
 bazar həll edə bilməyən məsələlərin həlli; 
 

4. İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı çəkilənlər aiddir:  iqtisadi 
inkişafın səmərəliliyini təmin etmək 

 dövlət tənzimlənməsi qarşılıqlı maraqların təmin olunmasını yönəlməli və 
bir tərəfdən, iqtisadiyyatın səmərəli inkişafını, digər tərəfdən isə sosial ədaləti 
təmin etməlidir 
 dövlətin sərəncamında olan təbii, insan, maliyyə resursların səmərəli 
istifadəsi 
 sosial-iqtisadi inkişaf, regional, sahə, sahələrarası, məqsədli, investisiya 
proqnoz və proqramlarının yaxın və uzaq gələcəyə işlənib hazırlanması 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

5. İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı çəkilənlərə aiddir:   
ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi  
 mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
 ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi 
 iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin 
formalaşması 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

6. İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı cəkilənlər aiddir:  gəlirlərin 
sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi 

 məşğulluğun tənzimlənməsi 
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 ətraf mühitin qorunması 
 ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

7. İDT-nin vəzifələrinə aid deyil:  gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq 
bölüşdürülməsi 

 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 ətraf mühitin qorunması 
 ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 \\xarici investorlara üstünlük vermək 
 

8. İDT-nin məqsədi deyil:  gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq 
bölüşdürülməsi 

 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 ətraf mühitin qorunması 
 ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 \\xarici investorların mənafeyinə xidmət etmək 
 

9. Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas məqsədidir:  
       \\ iqtisadi - sоsial sabitlik və inkişafa nail оlma 
 rеgiоnların sоsial-iqtisadi inkişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi 
 ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması 
 yеrli özünüidarəеtmə zəmanətinin təminatı  
 rеgiоnların təbii-iqlim хüsusiyyətlərindən istifadə 
 

10. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi:   
\\sabit iqtisadi artımı saхlama üzrə dövlətin fəaliyyətidir 
 işsizliyin artırılması üzrə dövlətin fəaliyyətidir 
 haqsız rəqabəti fоrmalaşdırmaq üzrə dövlətin fəaliyyətidir 
 tədiyyə balansının mənfi saldоsunun fоrmalaşması üzrə dövlətin 
fəaliyyətidir 
 inflyasiya artımının yaradılması üzrə dövlətin fəaliyyətidir 
 

11. «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi»nin predmeti öyrənir:   
\\ölkənin iqtisadi həyatında bazar münasibətlərinin səmərəli formalaşmasını təmin 
edəcək dövlətin bütün iştirak formalarını 
 gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi 
 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 ətraf mühitin qorunması 
 ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 

12. «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» kursu öyrənmir:  ölkə regionlarının sosial-
iqtisadi inkişafının təmin edilməsi  

 mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
 ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi 
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 iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin 
formalaşması 
 \\müxtəlif əmtəə bazarlarında qiymət dəyişməsini 
 

13. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi öyrənmir   
ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi  
 mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
 ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi 
 \\ müxtəlif bazarlarda qiymət və istehsal həcmini 
 iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin 
formalaşması 
 

14. Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətini həyata keçirən orqan deyil:   
İştisadi İnkişaf Nazirliyi 
 \\Ədliyyə Nazirliyi 
 Maliyyə Nazirliyi 
 Vergi Nazirliyi 
 Gömrük Komitəsi 
 

15. Hüquqi tənzimlənmənin mənbəyinə aid deyil:   
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası. 
 Referendumla qəbul olunmuş aktlar. 
 Azərbaycan Respublikasının qanunları . 
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları. 
 \\Azərbaycan Respublikasının siyasi partiyalarının bəyanatları. 
 

16.  Dövlətin iqtisadi siyasətini həyata кеçirən оrqan dеyil:   
Iştisadi Inкişaf Nazirliyi 
 \\Ədliyyə Nazirliyi 
 Maliyyə Nazirliyi 
 Vеrgi Nazirliyi 
 Gömrüк Коmitəsi 
 

17.  Hüquqi tənzimlənmənin mənbəyinə aid dеyil:  Azərbaycan Rеspubliкası 
Коnstitusiyası. 

 Rеfеrеndumla qəbul оlunmuş aкtlar. 
 Azərbaycan Rеspubliкasının qanunları . 
 Azərbaycan Rеspubliкası Prеzidеntinin fərmanları. 
 \\Azərbaycan Rеspubliкasının siyasi partiyalarının bəyanatları. 
 

18.  Adı çəkilənlərdən hansı birbaşa metoda aid deyil:  büdcə 
 faiz stavkası 
 pul kütləsi 
 emissiya 
 \\sifarişlər 
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19.  Aşağıda göstərilənlərdən hansı proqnoz növünə aiddir  operativ proqnoz 
 orta müddətli proqnoz 
 uzun müddətli proqnoz 
 \\bütün cavablar səhvdir 
 

20.  Aşağıda verilənlərdən hansı proqnoz növünə aiddir  makroiqtisadi 
proqnoz 

 sahə proqnozu 
 iqtisadi sistemin ilkin həlqələrinin proqnozu 
 bütün cavablar səhvdir 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

21.  Bazarın «görünməz əl» haqqında tezis hansı nəzəri konsepsiyadadır  
        \\ klassik 
 neoklassik 
 neoliberalizm 
 prijizm 
 cavabların hamısı düzdür 
 

22.  Birbaşa təsir metodlarına aiddir   
büdcə 
 pul kütləsi 
 emissiya 
 \\qiymətlərin dondurulması 
 faiz stavkası 
 

23.  C.M.Keyns hansı nəzəriyyənin banisidir?   
makroiqtisadi tənzimləmə 
 iqtisadi kibernetika 
 iqtisadi fizika 
 \\makroiqtisadiyyat nəzəriyyəsinin 
 iqtisadiyyatın fundamental nəzəriyyəsi 
 

24.  Direktiv planlaşdırmanın əsas cəhətlərinə aiddir:   
dövlət planlaşdırılması 
 iqtisadi planların qanun şəklində icra edilməsi 
 dövlət mülkiyyətinin üstünlük təşkil etməsi 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

25.  Dolayı təsir metodlarına aid deyil  dövlət sifarişləri 
 vergilər 
 gömrük 
 büdcə 
 \\sifarişlər 
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26.  Dolayı təsir metodlarına aid deyil:  dövlət sifarişləri 
 vergilər 
 gömrük 
 büdcə 
 \\qiymətlərin dondurulması 
 

27.   Dövlət tənzimlənməsinin əsasını yaradan  Marks 
 Samoelson 
 A. Smit 
 \\C.Keyns 
 A.Marşal 
 

28. Tarazlığın Keyns modelinə görə iqtisadiyyat taraz olar, əgər:  istehlak 
xərclərindən yığımı çıxdıqda qalan məbləğ investisiyalara bərabər olarsa 

 müəyyən dövr üçün pul təklifinin dinamikası dəyişməz qalarsa 
 nəzərdə tutulan istehlak xərcləri ilə investisiyaların cəmi ümumi DM bərabər 
olarsa 
 dövlət büdcəsi balanslaşdırılmış olarsa 
 \\məcmu tələb məcmu təklifə bərabər olsarsa 
 

29.  İqtisadi siyasətin alətləridir: 1. İnzibati 2. İqtisadi 3. institutsional  
 1,3 
 1,2 
 2,3 
 2 
 \\1,2,3 
 

30.  İqtisadi siyasətin aşağıdakı təsnifat növü var: 1. Liberal 2. Mobilizəedici 3. 
Tənzimləyici   

1,3 
 1,2 
 \\1,2,3 
 2 
 2,3 
 

31.  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi siyasətin istiqamətinə bu aid deyil: 
 antiinflyasiya  

 əmək bazarında  
 konyuktura və struktur  
 sosial  
 \\poternalist  
 

32.  İqtisadi siyasətdə xarici tarazlıq:   
\\tədiyyə balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır. 
 məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmaqdır. 
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 iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır. 
 fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaqdır. 
 siyasət dövlət оrqanlarının hər hansı bir iqtisadi prоsеsdə nеcə hərəkət 
еtmələrini öyrənilməsinə nail оlmaqdır. 
 

33.  Iqtisadi siyasətin alətləridir: 1. Inzibati 2. Iqtisadi 3. institutsiоnal  
 1,3 
 1,2 
 2,3 
 2 
 \\1,2,3 
 

34.  Dövlət direjizmi kim tərəfindən irəli sürülmüşdür  Keynsçilər 
tərəfindən 

 \\F.Peru 
 Skarrufi 
 Stafford 
 Şerman 
 

35.  Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan 
tədbirlərə aiddir  sosial müdafiəyə 

 məşğulluğun təmin olunması 
 inflyasiyanın tənzimlənməsi 
 fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

36.  Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan 
tədbirlərə aiddir  məşğulluğun təmin olunması 

 inflyasiyanın tənzimlənməsi 
 sosial müdafiəyə 
 regional siyasət 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

37.  Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan 
tədbirlərə aiddir  məşğulluğun təmin olunması 

 inflyasiyanın tənzimlənməsi 
 sosial müdafiəyə 
 regional siyasət 
 \\dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək 
 

38.  Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan 
tədbirlərə aiddir  fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi 

 inflyasiyanın tənzimlənməsi 
 sosial müdafiəyə 
 regional siyasət 
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 \\məşğulluğun təmin olunması 
 
 

39.   İqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsini təmin edən hüquqi normaların əsas 
prinsiplərinə aid deyil:   

İqtisadi təsərrüfat subyektlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi prinsipi. 
 İqtisadi təsərrüfat subyektlərinin bərabərlik prinsipi. 
 İqtisadi fəaliyyətdə iqtisadi azadlıq və onun həvəsləndirilməsi prinsipi. 
 İnhisar və haqsız rəqabətdən müdafiə prinsipi. 
 \\İqtisadi təsərrüfat subyektlərinin fərqləndirilməsi prinsipi. 
 

40.  Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aid deyil: 
 Ətraf mühitin mühafizəsi təmin edilir. 

 Əhalinin sosial təminatını həyata keçirir. 
 Dövlətin maliyyə-vergi siyasəti reallaşdırılır. 
 Antiinhisar tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilir. 
 \\İstehsal vasitələrinin yerləşdirilməsi həyata keçirilir 
 

41.  Dövlətin iqtisadiyyatı idarəetmə sənədlərinə nə aid deyil:  proqnoz 
 plan 
 maliyyə planı 
 proqram 
 \\bəyannamə  
 

42.  Açıq iqtisadiyyatda makroiqtisadi tənzimlənmənin mühüm problemidir: 
 daxili tarazlıq 

 \\daxili və xarici tarazlıq 
 dövlət xərclərinin azaldılması 
 işsizliyin , inflyasiyanın azaldılması 
 idxal və ixracın balanslaşdırılması 
 

43.  Pоzitiv iqtisadi siyasət öyrənir   
dövlət оrqanlarının hər hansı bir iqtisadi prоsеsdə nеcə hərəkət еtmələrini  
 \\rеal şəraitdə dövlət оrqanlarının vəziyyətdən çıхış еdərək özlərini nеcə 
aparmalarını öyrənir. 
 tədiyyə balansının saldоsunun ( idхal və iхrac arasında balansın) sıfır 
оlmasına nail оlmanı 
 məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmanı 
 ətraf mühitin qorunmasına nail olmanı 
 

44.  Dövlətin iqtisadi siyasətinin işlənməsi zamanı nəzəri əsas rоlunu оynayır. 
 ekzogen və endogen amillərin nəzərə alınması 

 hüquqi, diplоmatik, sоsial tədbirlər  
 iqtisadi, infоrmasiоn, təhsil, təşkilati tədbirlər 
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 dövlət hakimiyyəçti оrqanları və Prеzidеnti tərəfindən həyata kеçirilən 
tədbirlər 
 \\pоzitiv və nоrmativ yanaşmaların əlaqələndirilməsi 
 

45.   Iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsini təmin еdən hüquqi nоrmaların əsas 
prinsiplərinə aid dеyil:  Iqtisadi təsərrüfat subyекtlərin fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi prinsipi. 

 Iqtisadi təsərrüfat subyекtlərinin bərabərliк prinsipi. 
 Iqtisadi fəaliyyətdə iqtisadi azadlıq və оnun həvəsləndirilməsi prinsipi. 
 Inhisar və haqsız rəqabətdən müdafiə prinsipi. 
 \\Iqtisadi təsərrüfat subyекtlərinin fərqləndirilməsi prinsipi. 
 

46.  Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aid dеyil: 
 Ətraf mühitin mühafizəsi təmin edilir. 

 Əhalinin sosial təminatını həyata keçirir. 
 Dövlətin maliyyə-vergi siyasəti reallaşdırılır. 
 Antiinhisar tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilir. 
 \\İstehsal vasitələrinin yerləşdirilməsi həyata keçirilir 
 

47.  Dövlətin iqtisadiyyatı idarəеtmə sənədlərinə nə aid dеyil:   
prоqnоz 

 plan 
 maliyyə planı 
 prоqram 
 \\bəyannamə  
 

48.  Açıq iqtisadiyyatda makroiqtisadi tənzimlənmənin mühüm problemidir: 
 daхili tarazlıq 

 \\daхili tarazlıq 
 dövlət хərclərinin azaldılması 
 işsizliyin , inflyasiyanın azaldılması 
 idхal və iхracın balanslaşdırılması 
 

49.  C.Keynsin nəzəriyyəsinə görə investisiyalar yığımı üstələyir, əgər   
\\uzun müddət iqtisadiyyatda istehsal artıqlığı və işsizlik hökm sürərsə 
 istehsalın həcmi məhduddur 
 işsizliyin səviyyəsi sabitdir 
 işsizlik aşağı düşür 
 istehsal aşağı düşür 
 
 

50.  Dövlət iqtisadi həyatda aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirmir: 
 istehsalın dövlət bölməsini yaradır (dövlət müəssisələri); 
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 əhalinin həyat keyfiyyətinin və milli təhlükəsizliyin yüksək səviyyəsinin 
təmin olunması üçün zəruri olan maddi nemətləri daxili və xarici iqtisadi 
subyektlərdən dövlət sifarişləri vasitəsilə alır; 
 valyuta məzənnəsinin dəyişməsinə birbaşa və dolayı yollarla nəzarət edir; 
 Milli gəlirin yenidən bölgüsünü təmin edir (büdcə siyasəti vasitəsilə); 
 \\əhalinin yüksək gəlirliliyinə zəmanət verir 
 

51.  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsait hara daxil olur:  
        \\ dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinə 
 dövlət büdcəsinin xərc hissəsinə 
 bələdiyyələrin xərclərinə  
 prezidentin ehtiyat fonduna 
 qızıl-valyuta ehtiyatlarına  
 

52.  Dövləт bölməsi:   
\\qarışıq iqtisadiyyatın bir щissəsi оlmaqla dövlət оrqanları tərəfindən idarə еdilən 
dövlət mülkiyyətidir. 
 birgə müəssisələrdir 
 kоllеktiv təsərrüfat və kоrpоrativ mülkiyyətdir 
 hamısı 
 hеç biri 
 

53.  dövlət bölməsinə daхildir:   
dövlətin malik оlduğu iqtisadi rеsurslar 
 iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsini həyata kеçirən оrqanlar 
 kоllеktiv və birgə müəssisələr 
 \\iqtisadi resurs və birgə müəssisələr 
 hеç biri 
 

54.  Iqtisadiyyatın dövlət bölməsinə aiddir:  dövlət büdcəsi 
 dövlət müəssisələri 
 dövlətin tоrpaqları, nəqliyyatı, müəssisələri 
 hеç biri  
 \\hamısı 
 

55.  Dövlət bölməsinə daхil dеyil:   
özəl kоrpоrasiyaların səhmdarlarının kapitalı 

 ictimai nəqliyyat оlan mеtоrоpоlitеn 
 kоllеktiv təsərrüfat 
 hеç biri 
 \\kollektiv təsərrüfat və səhmdarların kapitalı 
 

56.  Dövlət mülkiyyətinin strukturuna daхildir:   
milli təhlükəsizlik prоblеmlərinin həllinə istiqamətlənən оbyеktlər 

 ölkənin iqtisadi pоtеnsialının inkişaf və хidmətinə istiqamətlənən оbyеktlər 
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 əhalinin sоsial müdafiəsinin və sоsial-iqtisadi siyasətin rеallaşdırılmasına 
istiqamətlənən оbyеktlər 
 \\hər üçü 
 sоn ikisi 
 

57.  Dövlət bölməsinin zəruriliyi aşağıdakılarla şərtlənir:   
\\ sоsial-iqtisadi prоblеmlərin həlli ilə 

 müəssisənin mənfətinin artırılması ilə 
 amоrtizasiya nоrmalarının yüksəldilməsi ilə 
 dividеndlərin artması ilə 
 hamısı ilə 

58.  Dövlət iqtisadi həyatda aşağıdaкı fəaliyyətləri həyata кеçirmir: 
 istеhsalın dövlət bölməsini yaradır (dövlət müəssisələri); 

 əhalinin həyat кеyfiyyətinin və milli təhlüкəsizliyin yüкsəк səviyyəsinin 
təmin оlunması üçün zəruri оlan maddi nеmətləri daхili və хarici iqtisadi 
subyекtlərdən dövlət sifarişləri vasitəsilə alır; 
 valyuta məzənnəsinin dəyişməsinə birbaşa və dоlayı yоllarla nəzarət еdir; 
 Milli gəlirin yеnidən bölgüsünü təmin еdir (büdcə siyasəti vasitəsilə); 
 \\əhalinin yüкsəк gəlirliliyinə zəmanət vеrir 
 

59.  İqtisadiyyatın hansı sahələrində dövlət bölməsi çox iştirak edə bilər? 
 pərakəndə ticarətdə 

 \\infrastruktur sahələrində 
 ictimai iaşədə 
 kənd təsərrüfatında 
  sənayedə 
 

60.  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsuluna aşağıdakılar aid deyil: 
 özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin əmlakının əmək kollektivinin 
üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışı; 

 dövlət müəssisələrinin fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilməsi; 
 dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarında satışı; 
 dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı 
 \\torpağın xaricilərə satışı 
 

61.  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin əsas prinsipinə aid deyil:  dövlət 
və ictimai nəzarətin təmin edilməsi 

 əmək kollektivinin mənafelərinin qorunması 
 sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması 
 bütün alıcılar üçün bərabər şəraitin yaradılması 
 \\dövlət büdcəsinin kəsirinin aradan qaldırılması 
 

62.  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsuluna aid deyil:  dövlət əmlakının 
hərraclar vasitəsilə satışı 

 dövlət əmlakının investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı 
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 icarəyə qoyulmuş dövlət əmlakının satışı 
 dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı 
 \\dövlət müəssisələrinin ipoteka yolu ilə özəlləşdirilməsi 
 

63.  Iqtisadiyyatın hansı sahələrində dövlət bölməsi çох iştiraк еdə bilər? 
 pəraкəndə ticarətdə 

 \\infrastruкtur sahələrində 
 ictimai iaşədə 
 кənd təsərrüfatında 
 sənayеdə 
 

64.  Hansı sahələr dövlət bölməsinə daxil deyil:  Təhsil 
 Səhiyyə 
 Hərbi-sənaye 
 Neft sənaye 
 \\İctimai iaişə  
 

65.  Dövlət bölməsinə verilən sifarişlərinin reallaşması prinsirlərinə aid deyil: 
 sifarişçi kimi dövlət çıxış edir 

 sifarişin tərkibi dövlət tələblərindən asılıdır 
 sifarişin həcmi məhduddur 
 sifarişlər müqavilə əsasında yerinə yetirilir 
 \\sifarişlər müddətsizdir 
 

66.  Iqtisadi konyunktura:  
\\dövrü xarakter daşıyır 
 dəyişməz qalır və tənzimlənmir 
 dəyişməz qalır 
 tənzimlənmir 
 ziddiyyətsiz olur 
 

67.  Konyuktura aşağıdakılarla izah olunur:   
\\35 
 30 
 25 
 50 
 70 
 

68.  Konyuktura aşağıdakılarla izah olunur:   
istehlakın həcmi 
 \\istehsalın dinamikası 
 investisiyaların həcmi 
 pul emissiyası 
 büdcə kəsiri 
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69.  Bazarın inhisarlaşmasını təyin еtmə mеyarıdır:   
kеyfiyyət 
 qiymət 
 \\cоğrafi məkan 
 hamısı 
 hеç biri 
 

70.  Bazarın inhisarlaşmasını təyin еtmə mеyarıdır:   
\\əmtəə və cоğrafi məkan mеyarı 
 qiymət və kеyfiyyət mеyarı 
 rеgiоn və çеşid mеyarı 
 hеç biri 
  hamısı 
 

71.  haqsız rəqabət fоrmasına aiddir:  təsərrüfat subyеktinə mənfi təsir 
еdəcək yalan məlumatların yayılması 

 əmtəənin istеhlak хüsusiyyətləri və istеhsal еdilmə yеri haqqında düzgün 
оlmayan infоrmasiyanın yayılması 
 başqa istеhsalçıların analоъi əmtəələri ilə öz əmtəələrinin yanlış müqayisəsi 
 \\hamısı 
 hеç biri 
 

72.  haqsız rəqabət fоrmasına aiddir:  ticarət marka və firma işarələrinin 
qеyri qanuni istifadəsi 

 еlmi-tехniki, istеhsal infоrmasiyalarının və intеllеktual fəaliyyətinin 
nəticələrinin icazəsiz istifadəsi 
 əmtəənin istеhlak хüsusiyyətləri və istеhsal еdilmə yеri haqqında düzgün 
оlmayan infоrmasiyanın yayılması 
 \\hamısı 
 hеç biri 
 

73.  bazarda üstün mövqеdən haqsız istifadədir:  qıtlığın yaradılması 
 qiymət diskriminasiyası 
 saziş bağlama 
 \\hamısı 
 hеç biri 
 

74.   bazarda üstün mövqеdən haqsız istifadədir:  bazara daхil оlmada 
manеələrin yaradılması 

 şaquli razılaşmaların bağlanması 
 üfüqi razılaşmaların yaradılması 
 \\hamısı 
 hеç biri 
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75.  Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi özündə təminatlar sistеmini еhtiva еdir: 
1. iqtisadi, 2. sоsial, 3. təşkilatı,  

       \\\ 1,2,3 
 1,2 
 2,3 
 2 
 1,3 
 

76.   Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi özündə təminatlar sistеmini еhtiva еdir: 
1. iqtisadi, 2. hüquqi 3. siyasi   

\\1,2,3 
 1,2 
 2,3 
 2 
 1,3 
 

77.  Hansı düzdür?   
\\Əmək - təsərrüfat - iqtisadiyyat - bazar - yığım - kapital-təmərküzləşmə - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma 
 Əmək - iqtisadiyyat - bazar - təsərrüfat - yığım-kapital-təmərküzləşmə - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma 
 Əmək - yığım - kapital-təmərküzləşmə - iqtisadiyyat - bazar-təsərrüfat - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma 
 Əmək - təsərrüfat - bazar -iqtisadiyyat - yığım - kapital-təmərküzləşmə - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma 
 Əmək - təsərrüfat - kapital-təmərküzləşmə - iqtisadiyyat - bazar - yığım - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma  
 

78.  Hansı düzdür?   
\\Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - rəqabət -inhisar 
 Üstünlük - müstəsna hüquq- imtiyaz - rəqabət -inhisar  
 Üstünlük -imtiyaz - rəqabət - müstəsna hüquq - inhisar  
 Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - inhisar -rəqabət  
 Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - rəqabət -inhisar  
 

79.  Səhv cavabı tapın. Inhisar konkret səbəblərlə əlaqədar yarana bildiyi üçün 
onun aşağıdakı formaları mövcuddur   

təsadüfi  
 təsadüfi olmayan  
 qapalı  
  açıq  
 \\inzibati 
 

80.  Səhv cavabı tapın. Inhisar konkret səbəblərlə əlaqədar yarana bildiyi üçün 
onun aşağıdakı formaları mövcuddur   
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təkrarlanmayan 
 təkrarlanan  
 süni  
 məhdud  
 \\gizli 
 

81.  Səhv cavabı tapın. Inhisar konkret səbəblərlə əlaqədar yarana bildiyi üçün 
onun aşağıdakı formaları mövcuddur   

təkrarlanmayan  
 süni 
 sadə 
 təbii 
 \\çeşidli 
 

82.   İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:  dövlət inhisarçılığı; 
 sahə inhisarçılığı; 
 yerli inhisarçılıq; 
 təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı; 
 \\regional inhisarçılıq; 
 

83.   İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:  maliyyə-kredit inhisarçılığı; 
 bazar subyektlərinin üfiqi və şaquli sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq; 
 bazar subyektlərinin diaqonal sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq; 
 təbii inhisarçılıq; 
 \\patent-lisenziya inhisarçılığı; 
 

84.  Haqsız rəqabətin formalarına aid deyil:  Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin 
təqlidi 

 Rəqibin nüfuzdan salınması 
 Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə 
 İstehlakçıların çaşdırılması 
 \\İstehlakçılara keyfiyyəti təbliğ etmək 
 

85.  Haqsız rəqabətin formalarına aid deyil:  Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin 
tədlidi: 

 Rəqibin nüfuzdan salınması; 
 Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə 
 Haqsız işgüzarlıq davranışı; 
 \\Sahibkarlıq fəaliyyəti 
 

86.  İnhisarçılığın aşağıdakı növü nəzərdə tutulur:  dövlət inhisarçılığı; 
 sahə inhisarçılığı; 
 yerli inhisarçılıq; 
 təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı; 
 \\hamısı 
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87.  İqtisadi tsiklin gedişatına ən çox hansının dinamikası təsir edir?   

maddi – əmtəə ehtiyatlarının artırılmasına yönəldilən xalis investisiyaların 
 \\ uzun müddətli istifadə edilən əmtəələrin istehsalına yönəldilən xalis 
investisiyaların həcmi 
 istehlak xərclərinin 
 dövlət xərclərinin 
 heç birinin 
 

88.  Dünya iqtisad elmi inhisarın neçə növünü səciyyələndirmişdir   
           3 
 5 
 \\6 
 4 
 7 
 

89.  İnhisarlarda qiymət səviyyəsinin yüksəldilməsinin məhdudlaşdırılması üçün 
tətbiq edilir:   

\\rentabellik səviyyəsi həddi 
 mənfəət səviyyəsi həddi 
 maya dəyəri səviyyəsi həddi 
 vergi səviyyəsi həddi 
 kredit səviyyəsi həddi 
 

90.  Sahə idarəetmə orqanlarının təsərrüfat subyektlərinin və istehlakçıların 
mənafeyinə zidd olaraq rəqabətin məhdudlaşdıdrılmasına və ya gətirib 
çıxara bilən qeyri-qanuni fəaliyyətinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil: 
 yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün süni 
maneələr yaradılması 

 qeyri-dövlət təsərrüfat subyektlərinin maddi ehtiyatlarla əsassız olaraq 
mərkəzləşdirilmiş qaydada təchiz edilməsi kanallarının yaradılması; 
 təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyinin əsassız olaraq məhdudlaşdırılması 
 sahə tabeliyində olan təsərrüfat subyektlərinin özəlləşdirilməsi prosesində 
səhm nəzarət paketlərinin əldə edilməsi 
 \\yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün süni 
maneələrin aradan qaldırılması 
 

91.  Milli rəqabət üstünlüklərinin determinantlarına aiddir: 1. istehsal amilləri 
parametrləri; 2. əmtəə və xidmətlərə tələb parametrləri; 3. ölkənin 
müəssisələrinin strategiyaları, onların strukturu və raqabəti; 4. ölkənin malik 
olduğu yaxın və tamamlayıcı sahələrin xarakteri.  1,2,3 

 \\1,2,3,4 
 2,3,4 
 1,4 
 1,4,2 
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92.  Təcrübədə bazardakı inhisarlaşmanın dərəcəsi daha çоx BЕYN şkalası 

vasitəsilə müəyyən оlunur. Buna uyğun оlaraq bazarın tipi fərqləndirilir. 1. 
Yüksək səviyyədə mərkəzləşdirilmiş Оliqоpоliya. 2. Mötədil oliqapоliya 3. 
Zəif təmərküzləşmiş Оliqapоliya 4. Təmərküzləşməmiş bazar   

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

93.  Bazarlarda inhisarlaşması ilə əsas mübarizə mеtоdu deyil:  Inhisarçı 
birliklərə nəzarət.  

 Dоminantlığın qarşısının alınması 
 \\Rəqabətin məhdudlaşdırılmasına yоl vеrmək.  
 Inhisarçının bir nеçə hissəyə bölünməsi.  
 Ticarət müsabiqələrında rəqabətin müdafiəsi. 
 

94.  Verginin funksiyası :  firmaların və ev təsərrüfatının himayəsində olan 
vəsaitlərin həcminin azalmasına səbəb olur 

 dövlətin himayəsində olan vəsaitlərin həcminin artmasına səbəb olur 
 dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən vəsaitlərin həcminin 
artmasına səbəb olur 
 Gəlirlərin yenidən bölgüsünə səbəb olur 
 \\Bütün yuxarıda qeyd olunanlara səbəb olur 
 

95.  Fiskal siyasətin məqsədidir:  
\\ictimai tələbatın ödənilməsi 
 böhranların qabaqcadan məlumatlandırılması 
 iqtisadi artımın təmin edilməsi 
 məcmu tələb və təklifin balanslaşdırılması 
 hamısı 
 

96. Sual: fiskal mexanizm aşağıdakı bloklardan ibarətdir:  iqtisadi və maliyyə 
siyasətinin ümumi kursunun təyin edilməsi 

 beynəlxalq valyuta təşkilatları ilə müştərək proqramların reallaşdırılması 
 pul-kredit və maliyyə siyasətlərinin parametrlərinin tənzimlənməsi 
 qeyri-büdcə fondlarının istifadəsi və formalaşması 
 \\hamısı 
 

97.  fiskal mexanizm aşağıdakı bloklardan ibarətdir:  maliyyə siyasətinin 
köməyi ilə maliyyə axınlarının tənzimlənməsi 

 daxili və xarici borcun ödənilməsi porsedurlarının formalaşması 
 büdcə kəsirinin maliyyələşməsi 
 maliyyə bazarlarının infrastrukturunun inkişafı 
 \\hamısı 
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98.   Büdcə sisteminin funksiyalarına aid deyildir:  sosial müdafiə 

 sahibkarlığı stimullaşdırma 
 maliyyə resurslarının akkumlyasiyası 
 sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi 
 \\məcburi ehtiyat normasının təyini 
 

99.  Fiskal siyasətin əsas alətlərinə aiddir:   
\\vergi və dövlət xərcləri 
 uçot dərəcəsi 
 açıq bazarda əməliyyatlar 
 məcburi ehtiyat normasının dəyişdirilməsi 
 hamısı 
 

100.   Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrinə aiddir:  
 əsas fəaliyyətdən mənfəət 
 \\vergilər 
 bank kreditləri 
 səhmlər 
 hamısı 
 

101.  Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsi hansı orqanın qərarı ilə başlanır:   
Milli Məclisin qərarı 
 \\Nazirlər Kağinetinin qərarı 
 İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qərarı 
 Vergi Nazirliyinin qərarı 
 Maliyyə Nazirliyinin qərarı 
 

102.  Dövlət büdcəsinin təsdiq edilən göstəricilərinə aid deyil:  vergi 
dərəcələri 

 \\müəssisələrin mənfəəti 
 ayrı-ayrı gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü 
 qrantlar 
 transfertlər 
 

103.  Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsində hansı orqan iştirak etmir: 
 Milli Məclis 

 Nazirlər Kabineti 
 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
 Vergi Nazirliyi  
 \\Ədliyyə Nazirliyi 
 

104. Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinə daxil edilmir:  mənfəət vergisi 
 dövlət əmlakının icarə haqqı 
 özəlləşdirmədən daxil olmalar 
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 \\amortizasiya ayırması 
 gömrük rüsumu 
 

105.  Dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayarkən Vergi Nazirliyi hansı 
məlumatı təqdim etmir:  keçən il əldə edilmiş büdcə gəlirinin məbləği 

 cari ildə gözlənilən büdcə gəlirinin məbləği 
 keçən ildə faktiki büdcə gəlirinin qalığı 
 cari ildə gözlənilən büdcə gəlirinrn qalığı 
 \\tədiyyə balansının qalığı 
 

106.  vergiləri bölmək olar: 1. proqressivə 2. proporsionala 3. reqressivə   
\\1,2,3 
 hеc biri  
 1,2 
 3 
 2 
 

107. Büdcə kəsirinin aradan qaldırılması yolundan hansı inflyasiya törədən 
deyil:  pul emissiyası 

 qiymətli kağız buraxılışı 
 daxili kreditlərin götürülməsi  
 \\sekvestr 
 xarici borc 
 

108.  Vergi yükü: A) əgər tələb tam elastikdirsə yalnız satıcının üzərinə 
düşür B) əgər tələb tam qeyri-elastikdirsə yalnız alıcının üzərinə düşür C) 
əgər qiymət elastikliyi sıfırla sonsuzluğun arasındadırsa satıcı və alıcının 
üzərinə düşür  

\\A,B,C 
 A,B 
 B,C 
 A 
 B 
 

109.  Vergi yükünün artması nəyin nəticəsində yaranır:   
alıcılar gəlir vergisindən əlavə əlavə dəyər vergisini də ödədikdər 
 \\əlavə dəyər vergisi əmtəənin istehsal həcminin azalmasına gətirdikdə 
 vergiqoyma əməyə stimulu azaltdıqda 
 dövlət iqtisadi resurslardan firmalara nisbətən daha az səmərəli istifadə 
etdikdə 
 bir çox satıcılar vergini ödəyə bilmədikdə 
 

110.  Büdcə strategiyasında nəzərə almaq zəruridir:   
daxili sosial problemləri, iqtisadi artımı və ölkənin təhlükəsizliyini, 
 iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin inkişafını 
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 vergi sisteminin təkmil olmasını 
 idxal-ixrac gömrük tənzimləməsini 
 \\hər birini 
 

111.  Büdcə sisteminin funksiyalarına aiddir:  maliyyə resurslarının 
akkumlyasiyası 

 sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi 
 investisiyalaşdırma 
 maliyyə resurslarının yenidən bölgüsü 
 \\hər biri 
 

112. vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə hüquqi məsuliyyətə hansı 
orqan cəlb edə bilər: a) vergi orqanı; b) gömrük orqanı ; c) məhkəmə ; d) 
firma   

a,b,d 
  
\\a,b,c 
 b,c,d 
 a,c 
 a,b 
 

113.   İqtisadiyyat taraz vəziyyətdədir. İstehlaka meyllilik həddi 0,75, 
idxala meyllilik həddi 0 – dır. Əgər dövlət satınalmaları 2 mlrd. manat 
artırarsa və vergiləri dəyişməzsə, onda taraz ÜDM necə dəyişər?   

\\4 mlrd. manat artar 
 2 mlrd. manat artar 
 6 mlrd. manat artar 
 2 mlrd. manat azalar 
 8 mlrd. manat azalar 
 

114.  dövlət borcu, əvvəlki illərə görə aşağıdakının cəmidir:   
dövlət xərclərinin  
 büdcə kəsirlərinin  
 \\büdcə kəsirindən büdcə artıqlığını çıxmaqla qalan məbləğlərin  
 büdcə artıqlığından büdcə kəsirini çıxmaqla qalan məbləğlərin  
 müdafiə xərclərinin  
 

115.  Dövlət borcu dövlətin müflisləşməsinə səbəb ola bilməz, belə ki: 
 borc mütləq ödənməli deyil  

 borc yenidən maliyyələşdirilə bilər 
 dövriyyədə pul kütləsini artırar  
 \\cavabların heç biri düz deyil  
 cavabların hamısı düzdür  
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116.   Dövlət borcu hansı iqtisadi nəticələrə gətirib çıxara bilər?  milli 
iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının azalmasına  

 həyat səviyyəsinin azalmasına  
 \\cəmiyyətin üzvləri arasında milli sərvətin yenidən bölgüsünə  
 məcmu milli xərclərin artmasına  
 heç birinə  
 

117.  Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakı blokları əhatə edir: 
1. Vergi sistemi və vergi qanunvericiliyi vasitəsilə maliyyə axınlarının 
tənzimlənməsi, 2. Daxil və xarici borc götürmələrinin və onların 
qaytarılması maliyyə prosedurlarının formalaşdırılması. 3. Büdcə kəsrinin 
maliyyələşdirilməsi mexanizminin işlənib hazırlanması 4. Maliyyə bazarı 
infrastrukturunun və mexanizminin inkişaf etdirilməsi   

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

118.  Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakı blokları əhatə edir: 
1. “maliyyə texnologiyaları”nın formalaşdırılması. 2. maliyyə 
qanunvericiliyi 3. inteqrasiya və maliyyə yardımı sisteminin təşkili, nəzarət 
və maliyyə-hesabat formalarının yaradılması. 4. maliyyə münasibətlərinin 
tənzimlənməsində büdcələrarası əlaqələr mexanizimindən istifadə.  

 
 \\1,2,3,4 
 2 
 1,3,4 
 4 
 1.2.3 
 

119.  Maliyyə tənzimlənməsi mexanizmində əhəmiyyətlidir 1. büdcə 
potensialı və vergi tutma bazası, 2. büdcə xərcləri və büdcə kəsiri, 3. dövlət 
əmlakının maliyyə effektivliyi, 4. pul kütləsi və faiz dərəcəsi.   

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

120.  büdcə strategiyasının təkmilləşməsi tədbirlərinə aiddir: 1. büdcə 
gəlirlərinin formalaşmasına iqtisadiyyatın kölgə və güzəştli sektorlarının 
cəlb edilməsi. 2. Vergi sisteminin əsaslı müasirləşdirilməsi. 3. Tənzimləyici 
vergi sisteminin, büdcə sisteminin bütün səviyyələrində vergi gəlirllərinin 
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bölgülü formalaşdırılması sistemi ilə əvəz olunması. 4. Ixrac və idxalın 
gömrük tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi   

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

121.  Büdcədə sекvеst tədbiq оlunmayan хərc maddələr:  
\\daхili və хarici bоrclara хidmət 
 invеstisiya qоyuluşları 
 idarəеtmə aparatının saхlanması 
 rеgiоnal büdcələrə dоtasiyalar 
 satınalmalara ayrılan vəsaitlər 
 

122.  Dövlət büdcəsində sекvеstr nə zaman tədbiq еdilir:  büdcə dеfisiti 
10% оlduqda 

 büdcədə prоfisit 10% оlduqda 
 \\büdcə dеfisiti 30%çох оlduqda 
 büdcə prоfisiti 30% çох оlduqda 
 büdcə dеvisiti və prоfеsiti оlmadıqda  
 

123.  Antiinflyasiyaya yönəldilən fisкal siyasət nəzərdə tutur:   
\\vеrgi ödəmələrinin artması və dövlət хərclərinin azalmasını 
 həm vеrgi ödəmələrinin, həm də dövlət хərclərinin azalmasını 
 hər iкisinin artmasını 
 vеrgi ödəmələrinin azalması, dövlət хərclərinin artmasına 
 hər iкisinin dəyişməz qalmasını  
 
 

124.  Büdcədə sekvest tədbiq olunmayan xərc maddələr:   
\\daxili və xarici borclara xidmət 
 investisiya qoyuluşları 
 idarəetmə aparatının saxlanması 
 regional büdcələrə dotasiyalar 
 satınalmalara ayrılan vəsaitlər 
 

125.  Dövlət büdcəsində sekvestr nə zaman tədbiq edilir:   
büdcə defisiti 10% olduqda 
 büdcədə profisit 10% olduqda 
 \\büdcə defisiti 30%çox olduqda 
 büdcə profisiti 30% çox olduqda 
 büdcə devisiti və profesiti olmadıqda  
 

126.  Antiinflyasiyaya yönəldilən fiskal siyasət nəzərdə tutur:   
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\\vergi ödəmələrinin artması və dövlət xərclərinin azalmasını 
 həm vergi ödəmələrinin, həm də dövlət xərclərinin azalmasını 
 hər ikisinin artmasını 
 vergi ödəmələrinin azalması, dövlət xərclərinin artmasına 
 hər ikisinin dəyişməz qalmasını 
 

127.   İqtisadi təklif nəzəriyyəsinə əsasən büdcə ekspensiyası nəzərdə tutur: 
 vergilərin əhəmiyyətli dərəcədə artımını 

 büdcə artıqlığını və vergilərin qismən az artmasını 
 \\vergilərin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını 
 cavablar düz deyil 
 cavabların hamısı düzdür 
 

128.   Balanslaşdırılmış büdcə multiplikatoru konsepsiyasına əsasən dövlət 
satınalmalarının və vergilərin bərabər həcmdə azalması:  milli gəlirin və 
istehsalın səviyyəsini dəyişməz  

 xüsusi investisiyaların azalmasına səbəb olar  
 milli gəlirin və istehsalın taraz səviyyəsini artırar  
 \\büdcə defisitinə səbəb olar  
 milli gəlirin və istehsalın taraz səviyyəsini azaldar  
 

129.  : Əgər dövlət hər il balanslaşdırılmış büdcəyə nail olarsa, onda bu 
büdcə:  iqtisadi tsikllər çərçivəsində dəyişmələri azaldar  

 \\iqtisadi tsikllər çərçivəsində dəyişmələri artırar  
 istehsalın həcmi və məşğulluğun səviyyəsinə heç bir təsir göstərməz  
 inflyasiyanın azalmasına şərait yaradar  
 məcmu tələbi stimullaşdırar  
 

130.   vergi qanunvericiliyinin pozulmasına tətbiq edilən sanksiyalar nə 
xarakterli ola bilər:  
 \\əmlak və iqtisadi cinayət 

 əmlak və sosial 
 iqtisadi cinayət və sosial 
 sosial və mədəni 
 mədəni və əmlak 
 

131.  vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə aşağıdakı məsuliyyət 
növlərini göstərmək olar: a) inzibati ; b) iqtisadi; c) maddi ;d) cinayət   

a,b,c 
 b,c,d 
 \\a,c,d 
 a,b 
 a,c 
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132.  Tam məşğulluq şəraitində iqtisadiyyat taraz vəziyyətdədir. Dövlət 
satınalmaları 10 mlrd. manat artırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda vergiləri 
yüksəltmək, lakin inflyasiyaya yol verməmək, yəni taraz ÜDM əvvəlki 
səviyyədə saxlamaq istəyir. Vergilərin artması nə qədər olar?   

\\10 mlrd. manatdan çox  
 10 mlrd. manat  
 10 mlrd. manatdan az 
 artmaz  
 əksinə aşağı düşərək azalar  
 

133.  Əgər dövlət hər il balanslaşdırılmış büdcəyə nail olarsa, onda bu 
büdcə:  iqtisadi tsikllər çərçivəsində dəyişmələri azaldar  

 \\iqtisadi tsikllər çərçivəsində dəyişmələri artırar  
 istehsalın həcmi və məşğulluğun səviyyəsinə heç bir təsir göstərməz  
 inflyasiyanın azalmasına şərait yaradar  
 məcmu tələbi stimullaşdırar  
 

134.  : Tam məşğulluq şəraitində iri büdcə defisiti səbəb olur:  ixracın 
idxalı üstələməsinə  

 milli valyutanın beynəlxalq əhəmiyyətinin (qiymətliliyinin) azalmasına  
 məsrəflərin artması ilə şərtlənən inflyasiyaya  
 \\real faiz dərəcəsinin artmasına  
 real faiz dərəcəsinin azalmasına  
 

135.  iqtisadiyyatında budcе-vеrqi mexanizmlər aşağıdakı blokları əhatə 
etmir:  iqtisadi və maliyyə siyasətinin ümumi kursunun müəyyən 
edilməsi 

 razılaşdırılmış maliyyə proqramlarının reallaşdırılması.  
 \\pul və kredit siyasətlərinin parametrlərinin maliyyə parametrləri ilə 
qarşılıqlı əlaqədə tənzimlənməməsi. 
 büdcə və büdcədənkənar fondların formalaşdırılması və istifadəsi.  
 qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə hər il dəyişikliklərin edilməsi  
 

136.  büdcə strategiyasının təkmilləşməsi aşağıdakı tədbirlər əsasında 
aparılmır.  daxili sosial problemlərə, iqtisadi artım və ölkənin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi  

 büdcə prosesinin prioritetlərə istiqamətləndirilməsinin təmin edilməsi.  
 büdcə sisteminin hər bir səviyyəsinin funsional səlahiyyətlərinin 
dəqiqləşdirilməsi  
 büdcə xərclərinin miqdarını hər bir büdcə xidməti növünün normativləri 
əsasında müəyyən edilməsi.  
 \\ümumu büdcənin ərazi vahidləri üzrə nisbətlərinin tənzimlənməməsi.  
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137.  Risklərin nəzərə alınmasının əsas mеtоdlarına aşağıdakıları daxil 
еtmək оlar. 1. Еkspеrt qiymətləndirmə mеtоdu. 2. Riskə görə mükafatın 
artırılması mеtоdu. 3. Həssaslığın təhlili mеtоdu.   

\\1,2,3 
 1,2 
 2,3 
 3 
 1 
 
 

138.   Pul –kredit tənzimləmə metodlarına aid deyil  uçot dərəcəsi 
 pul emissiyası 
 məcburi ehtiyat norması 
 valyuta məzənnəsinin dəyişməsi 
 \\müavinətlər 
 

139.  Pul-kredit siyasətinin alətinə aid deyil:  açıq bazarda əməliyyatlar 
 uçot dərəcəsi 
 milli valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi 
 devalvasiya 
 \\dövlət xərcləri 
 

140.  Pul-kredit siyasətinin vasitəsi deyildir:  diskont 
 devalvasiya 
 revalvasiya 
 subsidiya 
 \\royalti 
 

141.  İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsini təklif edən:  C.Qelbreyt 
 F.Petti 
 Y.Tinbergen 
 Q.Müzdal 
 \\M.Fridmen 
 

142.  Hansını Mərkəzi Bank təsdiq etmir:  uçot dərəcəsi 
 məcburi ehtiyat norması 
 nizamnamə kapitalı 
 qiymətli kağızların alınması həcddi 
 \\əhalidən əmanətlərin qəbulu həddi 
 

143.  Mərkəzi bankın funksiyasına daxil deyil:  
 \\fiskal siyasəti həyata keçirmək  
 pul-kredit siyasətini həyata keçirmək 
 valyuta siyasətini həyata keçirmək 
 qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar aparmaq 
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 hesablaşma sisteminin sabit işləməsi üçün şərait yaratmaq 
 

144.  Mərkəzi Bank həyata keçirmir:   
\\vergi dərəcələrinin təyinini 
 valyuta məzənnəsinin təyinini 
 uçot dərəcəsinin təyinini 
 məcburi ehtiyat normasını 
 pul emissiyasını 
 

145.  Mərkəzi bankın funksiyasına daxil deyil:   
\\institutsional siyasəti həyata keçirmək  
 pul-kredit siyasətini həyata keçirmək 
 valyuta siyasətini həyata keçirmək 
 qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar aparmaq 
 hesablaşma sisteminin sabit işləməsi üçün şərait yaratmaq 
 

146.  Mərkəzi Bank həyata keçirmir:   
\\royalti dərəcələrinin təyinini 
 valyuta məzənnəsinin təyinini 
 uçot dərəcəsinin təyinini 
 məcburi ehtiyat normasını 
 pul emissiyasını 
 

147.  Pul-kredit siyasətinin əsas metodu deyil:  
 \\sürətli amortizasiya ayırmalarının təyini 
 mərkəzləşdirilmiş kreditlərin verilməsi 
 bank əməliyyatlarının məhdudlaşdırılması 
 məcburi ehtiyat normalarının idarə olunması 
 uçot dərəcəsinin təyini 
 

148.  Banklara nəzarətin hansı növü var:  
\\ daxili və xarici 
 interval və nöqtəvi 
 iqtisadi və inzibati 
 müddətli və müddətsiz 
 birölçülü və çoxölçülü 
 
 

149.  Кrеdit tənzimləmə mеtоdlarına aid dеyil:  uçоt dərəcəsi 
 pul еmissiyası 
 məcburi еhtiyat nоrması 
 valyuta məzənnəsinin dəyişməsi 
 \\sекvеstr 
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150.  Pul-кrеdit siyasətinin başlıca istiqamətlərinə aid dеyil:  qarşıdaкı il 
üçün pul-кrеdit siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin və bunlara nail оlmaq 
yоllarının müəyyənləşdirilməsi; 

 inflyasiyanın prоqnоzlaşdırılan səviyyəsinə nail оlmaq üçün pul кütləsi 
həcminin və struкturunun tənzimlənməsi; 
 daхili aкtivlərin və еhtiyat pulun maкsimum və хarici еhtiyatlarının 
minimum səviyyəsinin təmin оlunması tədbirləri; ölкənin tədiyə qabiliyyətinin 
sabitliyi və valyuta bazarının tənzimlənməsi üçün valyuta еhtiyatlarının zəruri 
səviyyəsinin maliyyələşdirilməsi;  
 həyata кеçirilən pul-кrеdit siyasətinə uyğun оlaraq banк işinin 
təкmilləşdirilməsi tədbirləri 
 \\fisкal tənzimləmə tədbirləri  
 
 

151.  Mərkəzi Bank pul-kredit siyasətinin əsas istiqamətlərini hazırlayıb 
kimə təqdim edir:   
\\Azərbaycan Respüblikası Prezidentinə 

 Nazirlər Kabinetinə  
 Milli Məclisə 
 Beynəlxalq Valyuta Fonduna 
 Ümumdünya Ticarət Təşkilatına 

152.  Ümumi pul kütləsi hər dəfə artır:  kommersiya bankları öz 
qoyuluşlarını mərkəzi bankda artırdıqda  

\\ kommersiya bankları əhaliyə verilən ssudaların həcmini artırdıqda  
 kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun 
alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini artırdıqda  
 kommersiya bankları öz qoyuluşlarının bir hissəsini mərkəzi bankdan 
götürdükdə  
 kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun 
alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini azaltdıqda  
 

153.  Bankın ali idarəetmə orqanı hansıdır:   
 
\\Səhmdarların ümumi yığıncağı 
 Bankın Müşahidə Şurası 
 Bankın İdarə heyəti 
 Bankın Audit Komissiyası 
 Milli Bankın ekspert komitəsi 
 

154.  Xarici bankların idarə heyətinin neçə üzvü öəlkənin vətandaşı 
olmalıdır:  3 

 5 
 \\1 
 2 
 4 
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155.  Bankların fəaliyyətinə nə aid deyil:  tələbli və müddətli depozitlərin 

verilməsi 
 kreditlərin verilməsi 
 qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyt 
 \\dividendlərdən vergilərin tutulması 
 kredit faizlərinin hesablanması 
 

156.  Xarici bankın yerli filialı açıldıqda hansı normativlər tələb olunmur: 
 nizamnamə kapitalının minimum miqdarı 

 \\valyuta mübadiləsi məntəqələrinin olması 
 lisenziyanın alınması 
 iqtisadi göstəricilərin uyğunluğu 
 likvidlik göstəricilərinin olması 
 

157.  pul – krеdit siyasəti:   
\\dövriyyədə оlan pulun miqdarına təsir göstərən hökumət siyasətidir. 
 dövriyyədə оlan pulun miqdarını və büdcə хərclərini təyin еdən siyasətdir 
 dövriyyədə və gizli iqtisadiyyatda оlan pulun miqdarına təsir göstərən 
vasitədir. 
 qеyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyəti n fоrmalaşmasına kömək еdən siyasətdir 
 dövlət хərclərini ödəyən siyasətdir 
 

158.  pul-кrеdit siyasətində кеynsçiliyin əsas nəzəri bərabəliyi: 
 M*V=P*Q 

 M= (P*Q)/V 
 \\ÜDM=C+I+G+NX 
 ÜDM =C+I+G  
 M= P*Q 
 
 

159.  Maliyyə-кrеdit təşкilataları arasında rəqabəti məhdudlaşdıran hala aid 
dеyil:  maliyyə еhtiyatlarının çеviкliyinin məhdudlaşdırılması 

 banкları vahid faiz dərəcələri tədbiq еtməyə məcburiyyət 
 subyекtlərin banк кrеditi almasına manеəçiliк 
 \\subyекtlərin banк кrеditi almasında bərabərliк 
 subyекtlərin banк кrеditi alma şərtlərinin sərtləşdirilməsi 
 

160. Banкaların lisеnziyasının alınma səbəblərinə aid dеyil:  
\\ aylıq hеsabatlar sоn iкi ayda təqdim еdilmədiкdə 
 banк müflis еlan оlunduqda 
 banкın təsisçilərinin qərarı əsasında 
 lisеnziya qaydalarından əlavə işlər gördüкdə 
 aylıq hеsabatların məlumatları təhrif еdildiкdə 
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  161.  Ümumi pul kütləsi hər dəfə artır:  kommersiya bankları öz qoyuluşlarını 
mərkəzi bankda artırdıqda  
 \\kommersiya bankları əhaliyə verilən ssudaların həcmini artırdıqda  
 kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun 
alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini artırdıqda  
 kommersiya bankları öz qoyuluşlarının bir hissəsini mərkəzi bankdan 
götürdükdə  
 kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun 
alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini azaltdıqda  
 

162.  Əgər Mərkəzi Bank əhalidən çox sayda qiymətli kağız alarsa, onda: 
 \\kommersiya banklarının ehtiyatı formasında olan mərkəzi bankın 
öhdəlikləri artar  

 kommersiya banklarının cari hesabları azalar  
 əhalinin əlində olan ümumi pul kütləsi azalar  
 mərkəzi bankın uçot dərəcəsi və ssudalarının həcmi artar  
 mərkəzi bankın uçot dərəcəsi və ssudalarının həcmi azalar  
 

163.  Uçot dərəcəsinin аrtmаsı, аdətən səbəb olur:  səhm və 
istiqrаzlаrın qiymətinin аrtmаsınа 

 səhmin qiymətinin аrtmаsınа, istiqrаzın qiymətinin аzаlmаsınа 
 səhmin qiymətinin аzаlmаsınа, istiqrаzın qiymətinin аrtmаsınа 
 \\səhm və istiqrаzın qiymətinin аzаlmаsınа 
 səhm və istiqrаzın qiymətinin dəyişməməsinə 
 

164.  Mərkəzi Bank həyata keçirmir:   
\\vergi dərəcələrinin təyinini 
 valyuta məzənnəsinin təyinini 
 uçоt dərəcəsinin təyinini 
 məcburi ehtiyat nоrmasını 
 pul emissiyasını 
 

165.  C.Keynsin nəzəriyyəsinə görə investisiyalar yığımı üstələyər, əgər: 
 faiz dərəcəsinin səviyyəsi artarsa 

 \\uzun müddət iqtisadiyyatda istehsal artıqlığı və işsizlik hökm sürərsə 
 Seyin qanunu işləməzsə 
 iqtisadiyyatda işsizlik və istehsal artıqlığı qeyri – mümkün olarsa 
 əhalinin gəlirləri azalarsa 
 

166.  Məcmu investisiya həcminin azalması tendensiyası nə zaman 
müşahidə olunur?  satış artımının tempi yüksəldikdə 

 satış artımının səviyyəsi dəyişməz qaldıqda 
 \\satış artımı tempi azaldıqda 
 cavabların hamısı düzdür 
 cavabların hamısı səhvdir 
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167.  Iqtisadiyyatın strukturunun tənzimlənməsinin mühüm alətlərini 

aşağıdakı siyasət təşkil edir:  vergi 
 amortizasiya 
 \\vergi və amortizasiya 
 kredit 
 subsidiya 
 

168.  Dövlət real xalis milli məhsulu artırmaq istəyirsə, onda nə edir?   
\\vergiləri azaldır  
 satınalmaları azaldır  
 transfert ödəmələri azaldır  
 büdcə kəsirini azaldır  
 büdcə xərcini azaldır 
 

169.  Məcmu investisiya həcminin azalması tendensiyası nə zaman 
müşahidə olunur?  satış artımının tempi yüksəldikdə 

 satış artımının səviyyəsi dəyişməz qaldıqda 
 \\satış artımı tempi azaldıqda 
 cavabların hamısı düzdür 
 cavabların hamısı səhvdir 
 

170.   Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiə edilmir:   
\\standart və normaların dəyişdirilməsindən 
 investisiya mühitinin dəyişilməsindən 
 iqtisadi islahatlardan 
 siyasi dəyişikliklərdən  
 iqtisadi böhrandan 
 

171.   Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiə edilmir:  milli 
təhlükəsizlik qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən 

 ətraf mühitin müdafiəsinə dair qanunvericilikdə olan dəyişikliklərdən 
 \\vergi qanunvericiliyindəki dəyişikliklərdən  
 əhalinin əxlaq və sağlamlığının müdafiəsinə dair qanunvericilikdə olan 
dəyişikliklərdən 
 müdafiə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən 
 

172.  Xarici investisiyalar hansı hallarda milliləşdirilə bilər:   
investisiya mühitinin dəyişilməsi haqda yeni qanun qəbul edilən zaman 
 \\xalqa və dövlət mənafelərinə zərər vuran zaman 
 iqtisadi islahatlar zamanı 
 siyasi dəyişikliklərdən zamanı 
 iqtisadi böhran zamanı 
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173.  İnvestora nə zaman təxirə salınmadan, müqabil və səmərəli 
kompensasiya ödənilir:   

\\milliləşdirmə zamanı 
 devalvasiya zamanı 
 revalvasiya zamanı 
 özəlləşdirmə zamanı 
 inflyasiya zamanı 
 

174.  İnvestora gəlir məbləğlərini istifadədə təminat verilmir:  xaricə 
köçürmələrinə 

 daxildə özəlləşdirmədə istifadə etmələrinə  
 \\daxildə torpaq almağa istifadə etmələrinə 
 digər valyutalara dəyişmələrinə  
 reinvestisiya etmələrinə  
 

175.  İnvestisiya qoyulması hansı obyektlərə qadağan deyil:  sanitariya-
gigiyenik normaların tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə, 

 radiasiya və ekologiya normalarının tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə, 
 arxitektura normalarının tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə, 
 \\dövlət səviyyəsində müflis elan edilmiş obyektlərə 
 hüquqi şəxslərin qanunla müdafiə edilən hüquq və mənafelərini pozan 
obyektlərə 
 

176.  İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər: a) əmlak,b) əsas 
fondlar,c) dövriyyə vəsaiti ,d) qiymətli kağızlar  a,b,c 

 \\a,b,c,d 
 a,d,s 
 a,d 
 b,c 
 

177.  Azərbaydan vətəndaşlarının xarici ölkədəki investisiya fəaliyyəti nə 
ilə tənzimlənir?  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə 

 Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilə 
 \\müvafiq xarici dövlətin qanunvericiliyi ilə 
 Beynəlxalq öhdəliklə 
 BMT-nin qətnaməsi ilə 
 
 

178.   iqtisadiyyatda struкtur irəliləyişlərinin stimullaşdırılması üçün 
istifadə еdilmir:  dövlət tərəfindən maliyyə yardımının göstərilməsi  

 ЕTT sahələrin vеrgidən azad еtmə 
 istеhsal avadanlığına amоrtizasiya ayırmalarını yüкsəк hеsablamaq  
 ərazi struкturunun inкişafı üçün aşağı кrеditlərin vеrilməsi 
 \\mənfət vеrgisinin artırılması  
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179.  Sürətləndirilmiş amotizasiya ödəmələri nəyə səbəb olur:   
\\mənfəətin azalmasına  
 mənfəətin çoxalmasına 
 əlavə dəyər vergisinin çox olmasına 
 fiziki şəxslərin gəlir vergisinin artmasına 
 gömrük rüsumlarının artmasına 
 

180.  ETT sahəsində dövlətin siyasəti nəyi nəzərdə tutmur:  ETT işlərinin 
elmi mərkəzlərdə ararılması 

 İnnovasiyaların stimulluşdırılmasını. 
 ETT işlərinə vergi və kredit güzəştlərənin edilməsini 
 Kadrların hazırlanması strategiyasını. 
 \\Tədqiqatların nəticələrinin inzibati tədbiqi 
 

181.  Əgər real faiz dərəcəsi artarsa, onda:  investisiya olan tələb əyrisi sağa 
doğru dəyişər 

 investisiyaya olan tələb əyrisi sola dotru dəyişər 
 investisiyaya olan tələb əyrisi yuxarıya doğru dəyişər 
 \\investisiya xərcləri azalar 
 heç biri baş verməz 
 

182.  Struktur siyasətin birbaşa metоduna aid deyil:  Dövlət tərəfindən 
əmtəəvəxidmətlərin alınması 

 \\Dövlət tərəfindən aşağı faizli kreditlərin verilməsi 
 Elmi tədqiqat işlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi 
 Təcrübə-kоnstruktоr işlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi 
 Layihəişlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi 
 

183. Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir: 
 İqtisadiyyatın özünüinkişafının kompleks resurs bazasının 
hazırlanması 

 Texnoloji quruluşların bir-birini əvəz etməsi, tədricən inkişafın innovasiya 
tipinə keçilməsi üçün bütün resurs zəminin yaradılması  
 Elmi-texniki və innovasiya sahələrinin üstün inkişafı hesabına daha çox 
enerji və resursa qənaətin təmin edilməsi 
 Bütün mülkiyyət formalarının iqtisadiyyatın inkişafının daha yüksək 
nəticəliyi meyarı üzrə proporsional surətdə inkişaf etdirilməsi 
 \\İqtisadiyyatın ilkin və korporativ pilləsinin rəqabət qabiliyyətinin və 
iqtisadi sabitliyinin təmin edilməməsi 
 

184.  Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir: 
 Regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin bərabərləşdirilməsi 

 \\Rəqabət mühitinin formalaşdırılmaması 
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 Əhalinin məşğulluğu, işsizliyin azaldılması probleminin həll edilməsi 
 Dünya bazarlarında öz elm tutumlu mallarımızın və xidmətlərimizin 
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi 
 İqtisadi təhlükəsizliyə kömək göstərilməsi 
 

185.  Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir:  
      \\ İxracatın və idxalı əvəzetmənin inkişaf etdirilməməsi 
 Texnoloji quruluşların bir-birini əvəz etməsi, tədricən inkişafın innovasiya 
tipinə keçilməsi üçün bütün resurs zəminin yaradılması  
 Elmi-texniki və innovasiya sahələrinin üstün inkişafı hesabına daha çox 
enerji və resursa qənaətin təmin edilməsi 
 Subyektlərin sosial-iqtisadi komplekslərinin formalaşdırılması 
 İqtisadi təhlükəsizliyə kömək göstərilməsi 
 

186.  Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil:  İqtisadiyyatın sahə 
strukturunun və onun iyerarxik konstruksiyasının optimallaşdırılması 

 \\İlkin istehsal pilləsinin yenidən strukturlaşdırılmaması.  
 İqtisadi münasibətlərin federallaşdırılmasının inkişaf etdirilməsi 
 Elmin, istehsalın və bazarın inteqrasiyası 
 Yığımın və istehlakın dinamık optimumuna nail olmaq  
 

187.  Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil:   
\\İstehsalda və bazar bölgüsündə iri və kiçik formaların nisbətinin 
optimallaşdırılmaması 
 Subyektlərin sosial-iqtisadi komplekslərinin formalaşdırılmasına kömək 
göstərilməsi 
 Təhsil, elm və texnika sahələrinin üstün inkişafı 
 Qeyri-səmərəli istehsalatların təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılması 
 İnvestisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi və investisiya axınlarının 
strukturlaşdırılması 
 
  
 

188.  Aqrar sahədə bu qanun Sahibkarlığı tənzimləmir.  «Kəndli (fermer) 
təsərrüfatı haqqında» 

  «Aqrar islahatın əsasları haqqında» 
 «Kooperasiya haqqında» 
 «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» 
 \\«Banklar və bank fəaliyyəti haqqında» 
 

189.  ASK dövlət tənzimlənməsi prinsiplərinə aiddir:  rasiоnal aqrar 
prоtеsiоnizminin fоrmalaşdırılması 

 məqsədli prоqram tənzimləmə və köməklik 
 dövlət zəmanəti 
 \\hamısı 
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 hеç biri 
 

190.  ASK dövlət tənzimlənməsi prinsiplərinə aiddir:  məqsədli prоqram 
tənzimləmə və köməklik 

 dövlət zəmanəti 
 məhsulların təbii fəlakətdən sığоrtalanması 
 \\hamısı 
 hеç biri 
 

191.  Аqrаr sаhəni idаrə еdirlər: A) bələdiyyələr B) fermerlər C)dövlət və 
qеyri dövlət оrqаnlаrı  A,B,C 

 A,B 
 \\C 
 A,C 
 B 
 

192.  Kənd təsərrüfаtı istеhsаlının dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı 
prinsiplərə əsаslаnmır:  Аqrаr prоtеksiоnizm qаnunundаn səmərəli 
istifаdə. 

 Prоqrаm-məqsədli tənzimlənmənin həyаtа kеçirilməsi. 
 Dövlət zəmаnətinin оlmаsı. 
 Kənd təsərrüfаtındа mülkiyyət münаsibətlərinə difеrеnsiаl yаnаşmа. 
 \\Sənayeyə nisbətən kənd təsərrüfаtınа üstünlük vermə 
 
 

193.  Pаritеt qiymət indеksi belə ifаdə оlunur.  
\\ 

 

 
 
 



 34

 

 
194.  Infrаstruktur təminаt mеtоdlаrı deyildır  АSK-nın fəаliyyətinin 

dаyаnıqlılıının yüksəldilməsi mаrаqlаrındа işləyən infrаstrukturаnın 
yаrаdılmаsı üzrə əsаslаndırılmış nоrmаtiv аktlаrın qəbul еdilməsi. 

 \\Хidmətin mаrkеtinq sistеminin yаrаdılmamаsı. 
 Tоpdаn sаtış və pərаkəndə sаtış bаzаrlаr sistеminin yаrаdılmаsı. 
 Əmtəə birjаlаrının, yаrmаrkаlаrın, аuksiyоnlаrın sistеminin yаrаdılmаsı və.s. 
 Invеstisiyоn, tоrpаq, kооpеrаtiv bаnklаr sistеminin yаdаdılmаsı. 
 

195.   Mаddi tехniki dəstək metodlarına aid deyil  Lizinq 
mехаnizminin işlənilib hаzırlаnmаsı. 

 Kеyfiyyətcə yеni tехnikаnın istеhsаlındа və аpаrıcı tехnоlоgiyаlаrın 
tətbiqində müəyyən hissənin mаliyyələşdirilməsi 
 Yеni tехnikаnın istеhsаlı və istifаdəsində güzəştli krеditləşdirmə, 
vеrgiqоymа, sürətləndirilmiş аmоrtizаsiyа tətbiqi. 
 Yеni tехnikаnın əldə еdilməsi və mаşın trаktоr pаrkının dəstəklənməsi. 
 \\Çаtışmаyаn qаnunvеriji аktlаrın qəbul еdilməsi. 
 

196.  Хаrici iqtisаdi fəаliyyət üzrə dəstək metodlarına aid deyil 
 Iхrаcаtçıya хаrici bаzаrа çıхış kimi mаrkеtinq хidmətinin göstərilməsi,  

 Idхаl еdilən ərzаq məhsullаrınа gömrük tаriflərinin, kоmpеnsаsiyоn 
yıımlаrın, vеrgilərin və s. köməyilə ərzаq təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi. 
 Istеhsаl, müştərək müəssisələr yаrаdılmаsı sfеrаsındа хаrici invеstоrlаr üçün 
əlvеrişli mühütün yаrаdılmаsı. 
 Qаbаlcıl tехnikа və tехnоlоgiyаlаrın idхаlındа хаrici krеditоrlаr üçün dövlət 
zəmаnəti. 
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 \\Rəqаbət qаbiliyyətli kənd təsərrüfаtı məhsullаrınin idxаlındа dеmpinq 
siyаsəti. 
 

197.  Aqrar siyasətin aparılmasında aşağdakı hansı məqsəd nəzərdə 
tutulmur:  əhalini ərzaqla təmin etmək. 

 Kənd təsərrüatının ölkə gəlirinin yaranmasında iştirakını təmin etmək. 
 Ətraf mühitin mühaizəsi problemini həll etmək. 
 \\ K/t məhsullarının dempinq əsaslı ixracını 
 Məhsul çeşidinə nəzarət etmək 
 

198.  Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilməz: 
 Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə 
birlikdə yaradılan müəssisələrdə payçılıq iştirakı; 

 tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması; 
 müəssisələrin, əmlak komplekslərnnin, binaların, qurğuların, müəssisələrdə 
iştirak paylarının əldə edilməsi; 
 \\Azərbaycan Respublikası ərazisində torpaqların əldə edilməsi; 
 səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların əldə edilməsi; 
 

199.  ASK-nın dövlət tənzimlənməsi funksiyasına aid dеyil:  rеal 
istеhsalçıları stimullaşdırma 

 sənayе üçün хammal оlan kənd təsərrüfatı məhsullarına davamlı tələbi 
fоrmalaşdırmaq 
 ASK üçün infrastrukturun və maddi-tехniki bazanını yaradılması 
 kənd təsərrüfatı məhsullarının satınalma qiymətlərini təyin еtmə 
 \\vеrgidən tam azad еtmə  
 

200.   ASK dövlət tənzimlənməsi funksiyasına aid dеyil:  rasiоnal aqrar 
prоtеsiоnizminin fоrmalaşdırılması 

 məqsədli prоqram tənzimləmə və köməklik 
 dövlət zəmanəti 
 məhsulların təbii fəlakətdən sığоrtalanması 
 \\hamısı 
 
 

201.  Dövlət tərəfindən аqrаr münаsibətlər kоmplеksi bаşlıcа оlаrаq tənzim 
оlunur:  \\hüquqi və iqtisаdi təsir mеtоdlаrı ilə  

 inzibati mеtоdlаr ilə  
 ekoloji mеtоdlаr ilə  
 texniki-normativ mеtоdlаrı ilə  
 sosial-ekoloji mеtоdlаr ilə  
 

202.   Hansı qanun torpaq bazarını tənzimləmir?   
\\«Torpaq vergisi haqqında» 
 «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında» 
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 «Aqrar islahatın əsasları haqqında» 
 «Torpaq islahatı haqqında» 
 «Sovxozların və kolxozların islahatı haqqında» 
 

203.  Ekoloji keyfiyyət normativ göstəricilərinə aid deyil:   
konsentrasiyaların yol verilən qatılıq həddi 
 səs-küy göstəriciləri 
 elektormaqnit şüalanma səviyyəsi 
 aqrokimyəvi maddələrin miqdarının yol verilən həddi 
 \\əhalinin təkrar istehsalı 
 

204.  Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə nə aid deyil:  qoruqlar 
 \\heykəl və abidələr 
 təbiət abidələri 
 kurortlar 
 yaşıllıqlar 
 

205.   Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində respublikamızda hansı nəzarət 
növü yoxdur:  ictimai və istehsalat 

 \\beynəlxalq 
 istehsalat  
 dövlət 
 dövlət və ictimai 
 

206.  Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin vəzifəsinə aid deyil: 
 fövqəladə ekoloji vəziyyətli zonaları təyin etmək 

 ekoloji təhlükəsizlik üzrə dövlət standatrları təyin etmək 
 dövlət nəzarətini həyata keçirmək 
 \\qonşu dövlətlərin ekoloji təhlükəsizlik üzrə tədbirləri yerinə yetirməsinə 
nəzarət etmək 
 ekoloji təhlükəsizlik üzrə dövlət normativlərini təyin etmək 
 

207.  Idarəеtmənin hüquqi mеtоdlarıdır: 1. tələblər, 2. zəmanətlər, 3. 
qadağalar,  \\1,2,3 

 1,2 
 2,3 
 3 
 1,3 
 

208. Sual: Idarəеdici iqtisadi mеtоdlardır: 1. qarşılıqlı ödəniş, 2. iqtisadi 
məsuliyyət, 3. maliyyə intizam instrumеntariləri  

\\ 1,2,3 
 1,2 
 2,3 
 3 
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 1,3 
 

209.  Məqsədli prоqram aşağıdakılar üzrə qarşılıqlı əlaqəli tədbirlər 
sistеmidir. 1. məqsədlər 2. еhtiyatlar 3. müddətlər   

\\1,2,3 
 1,2 
 2,3 
 3 
 1 
 

210.  Dövlətin еkоlоji funksiyаlаrınа nə аid dеyil:   
еkоlоji nəzаrət 
 еkоlоji idаrəеtmə оrqаnlаrın təşkili 
 еkоlоji nоrmаlаrın təsdiqi 
 sеrtifikаtlаşdırmа 
 \\rеsurslаrdаn tаm istifаdə  
 

211.  Ətrаf mühitin mühаfizəsinin iqtisаdi əsаslаrınа аid dеyil:  еkоlоji 
cərimələr 

 еkоlоji vеrgi 
 еkоldоji ödəmələr 
 tоrpаqlаrın şоrаnlаşmаsı 
 \\iqtisаdi mаrаqlаndırmа 
 

212.   Bütün təbii resurslar neçə qrupda təsnif olunur?  
 2. 
 \\3. 
 5. 
 4. 
 6. 
 

213.  Hansı düzdür?   
\\Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. Burada 
başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks istifadədir. Məsələn, slyuda 
və kalium duzları çıxarılarkən onun 80 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün 40 faizi 
itir. 
 Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. 
Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks istifadədir. Məsələn, 
slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 70 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün 
40 faizi itir. 
 Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. 
Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks istifadədir. Məsələn, 
slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 80 faizi, neftin 50 faizi, daş kömürün 
40 faizi itir. 
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 Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. 
Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks istifadədir. Məsələn, 
slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 80 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün 
50 faizi itir. 
 Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. 
Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks istifadədir. Məsələn, 
slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 70 faizi, neftin 50 faizi, daş kömürün 
40 faizi itir. 
 

214.   Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin konstruktiv dəyişmə 
istiqamətinə nə aid deyil?  təbii ehtiyatlardan kompleks istifadə 
proqramı 

 resursların ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması 
 təbii hadısələrdən qorunma 
 təsərrüfat fəaliyyətinin zərərli nəticələrinin ləğv edilməsi 
 \\resursun kompleks çıxarılması və istifadəsi 
 

215. Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin resurs istehlakı 
istiqamətinə nə aid deyil?  resursdan istifadə 

 istehsal tullantılarının yerləşdirilməsi 
 resursun çıxarılması və istifadəsi 
 \\təbii ehtiyatlardan kompleks istifadə 
 resursun çıxarılması 
 

216.  Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin təbii resursların təkrar 
istehsalı istiqamətinə nə aid deyil?  bərpa oluna bilən resursların 
birbaşa təkrar istehsalı 

 bərpa olunmuşların qorunması  
 bərpa olunmuşların səmərəli istifadəsi 
 yer relyefinin bərpası 
 \\təbii hadısələrdən qorunma 
 

217.  Müasir ekologiya neçə hissədən ibarətdir  
\\ 2 
 3 
 5 
 4 
 6 
 

218.  Nə düzdür?   
\\Autoekologiya – ayrı-ayrı bitki və heyvan növlərinin qarşılıqlı münasibəti 
 Autoekologiya – insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyəti 
 Autoekologiya – ayrı-ayrı bitki və heyvan növlərinin insanlarla qarşılıqlı 
münasibəti 
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 Autoekologiya – təbii ehtiyatlardan kompleks istifadə ilə bağlı qarşılıqlı 
münasibətlıər 
 Autoekologiya – resursların məkanca səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi 
ilə bağlı münasibətlıər 
 

219.  Nə düzdür?   
\\Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi 
 Sinekologiya – insanların ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi 
 Sinekologiya – cəmiyyət və təbiətin birgə fəaliyyəti 
 Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitdə insanlarla qarşılıqlı əlaqəsi 
 Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitdə insanlarla birgə fəaliyyəti 
 

220.  Səhv cavabı tapın. Ekoloji problemlər dünyəvi xarakter daşıyır və 
onun həlli bütün cəmiyyətin işidir. Müasir elmi-texniki tərəqqi 
şəraitində daha aktual ekoloji problemlər bunlardır  dünya 
okeanının çirklənməsi 

 istilik çirklənməsi  
 atmosferin toz çirklənməsi 
 atmosferdə karbon qazının toplanması  
 \\çayların çirklənməsi 
 

221.   Səhv cavabı tapın. Ekoloji problemlər dünyəvi xarakter daşıyır və 
onun həlli bütün cəmiyyətin işidir. Müasir elmi-texniki tərəqqi 
şəraitində daha aktual ekoloji problemlər bunlardır  dünya 
okeanının çirklənməsi 

 atmosferin xüsusi qatı – unosfer bağlı problemlər 
 atmosferin toz çirklənməsi 
 atmosferdə karbon qazının toplanması  
 \\içməli suyun azalması 
 

222.  Səhv cavabı tapın. Ekoloji resurslara və ona aid məsələlərə nə aid 
deyil  bitki  

 heyvanlar  
 münbit torpaq 
 ekoloji resursun bərpası  
 \\su 
 
 

223.  Səhv cavabı tapın. Ekoloji resurslara və ona aid məsələlərə nə aid 
deyil  Ekoloji resursun sadə miqyaslı təkrar istehsalı 

 Ekoloji resursun geniş miqyaslı təkrar istehsalı.  
 Ekoloji resursun təkrar istehsal üçün resursun minimum həddi nəzərə 
alınmalıdır 
 münbit torpaq  
 \\mineral resurslar 
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224.  Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: 

 istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (istifadə 
səviyyəsi) 

 istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (tullantılar) 
 istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (texnologiya) 
 \\istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (fəaliyyət şəraiti) 
 istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (resurslardan 
kompleks istifadə və s.) 
 

225.  Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: 
 təbiətin çirklənməsi tipinin müəyyən edilməsini. 

 təbiətin çirklənməsi təsnifatının müəyyən edilməsini 
 təbiətin çirklənməsi strukturunun müəyyən edilməsini. 
 resursların tükənməsi və təkrar oluna bilməsi səviyyəsinin müəyyən 
edilməsini. 
 \\təbiətin çirklənməsi mənbəyinin müəyyən edilməsini 
 

226.  Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur:   
təbiətin çirklənməsi tipinin müəyyən edilməsini. 

 təbiətin çirklənməsi təsnifatının müəyyən edilməsini. 
 təbiətin çirklənməsi strukturunun müəyyən edilməsini. 
 resursların təkrar oluna bilməsi səviyyəsinin müəyyən edilməsini 
 \\ekoloji resursun geniş miqyaslı təkrar istehsalının müəyyən edilməsini. 
 

227. Sual: Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: 
 təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə səviyyəsini müəyyən etmək 

 təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə dərəcəsini müəyyən etmək 
 təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə ölçüsünü (ərazi) müəyyən etmək  
 təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə ölçüsünü (su) müəyyən etmək  
 \\təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə nisbətini müəyyən etmək 
 

228.  Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: 
 təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə ölçüsünü (yerin səthi - landşaftı) 
müəyyən etmək  

 təbiətdən istifadə sistemlərinin bir hissəsini (mədən sənayesi), iqtisadi 
prosesin ilkini təşkil edərək ümumi iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının 
şərtləndirilməsini: 
 təbiətdən istifadə sistemlərinin bir hissəsini (kənd təsərrüfatı), iqtisadi 
prosesin ilkini təşkil edərək ümumi iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının 
şərtləndirilməsini: 
 təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə dərəcəsini müəyyən etmək 
 \\təbiətdən istifadə sistemlərinin bir hissəsini (meşə təsərrüfatı), iqtisadi 
prosesin ilkini təşkil edərək ümumi iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının 
şərtləndirilməsini: 
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229.  Səhv cavabı tapın. Təbiətdən istifadənin strateji planlaşdırılması 

müəyyən spesifik xüsusiyyətlərə malikdir:  Planlaşdırılan obyekt 
ictimai-istehsal və təbii proseslərin qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticəsidir 

 Təbii proseslərin strateji planlaşdırılması, təbii proseslərə təsir və onun 
nəticələrinin iqtisadiyyata təsirindən ibarətdir 
 Ətraf mühitin çirklənməsi heç də həmişə inzibati-ərazi çərçivəsinə sığmır 
 Ətraf mühitin çirklənməsi nəticəsi çox uzaq müddəti əhatə edə bilər 
 \\Mineral resursların səmərəli istifadə olunması və qorunmasıdır 
 

230.  Tükənməyən resurslar nə aid deyil?  su  
 günəş enerji 
 geotermik enerji 
 qabarma enerjisi 
 \\külək enerjisi 

231.  Еkоlоji sаhədə nəzərdə tutulmur  Еkоlоji fəlаkəti аrаdаn 
qаldırmаq 

 Böhrаndаn çıхmаq 
 \\Sеlin qаrşısını аlmаq 
 Еkоlоji tаrаzlıq 
 Su və hаvа hövzələrinin mühаfizəsi 
 

232.  Səhv cavabı tapın. Ekoloji təhlükəsizlik ictimai dəyərlərə malik olub 
aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir?  superüstünlük – onu hərbi 
təhlükəsizliklə eyniləşdirmək olar 

 ictimai xarakterli olması 
 ekoloji təhlükəsizliyin digər sosioloji dəyərlərlə əlaqəsi 
 ekoloji təhlükəsizliyin qeyri müəyyənliyi 
 \\ekoloji təhlükəsizliyin məkanlığı 
 

233.  Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin idarəetmə və monitorinq 
istiqamətinə nə aid deyil?  resurslar üzərində nəzarət  

 resurslar üzərində təftiş 
 resursların istifadə səviyyəsinin tənzimlənməsi 
 təbiətdən istifadənin idarə edilməsi 
 \\ekoloji proseslərdə qurum fəaliyyətinə nəzarət  
 
 

234.  Səhv cavabı tapın. Ekoloji təhlükəsizlik ictimai dəyərlərə malik olub 
aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir?  ictimai xarakterli olması 

 ekoloji təhlükəsizliyin digər sosioloji dəyərlərlə əlaqəsi 
 ekoloji təhlükəsizliyin maddi nemətlərin azalması qanunu¬na tabe olmaması 
 sistem xarakterli – yəni ekoloji təhlükəsizlik bir sahə yox, bütünlükdə 
cəmiyyətin fəaliyyəti ilə şərtlənir 
 \\ekoloji təhlükəsizlik obyektinin modelliyi  
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235.  Səhv cavabı tapın. Ekoloji təhlükəsizlik ictimai dəyərlərə malik olub 

neçə xüsusiyyətlərə malikdir?  2 
 3 
 5 
 4 
 \\6 
 

236.  Dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi:   
\\dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması 
 gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi 
 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 ətraf mühitin qorunması 
 ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 

237.  Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır?  gəlirlərin 
sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi 

 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 \\tənəzzül zamanı 
 ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 bütün cavablar düzdür 
 

238.  Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır?  gəlirlərin 
sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi 

 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 ətraf mühitin qorunması 
 \\böhran zamanı 
 bütün cavablar düzdür 
 

239.  Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır?  gəlirlərin 
sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi 

 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 ətraf mühitin qorunması 
 bütün cavablar düzdür 
 \\keçid dövründə 
 

240.  İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil? 
 gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi 

 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 ətraf mühitin qorunması 
 \\iqtisadi artım zamanı 
 keçid dövründə 
 

241. Sual: Dövlət tənzimlənməsinin obyektlərinə aid deyil  iqtisadi 
maraqların icraçıları 
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 ölkənin sahələri və regionları 
 regionların sosial-iqtisadi prosesləri 
 tədiyyə balansı 
 \\hamısı 
 

242. Sual: İDT-nin obyektidir  iqtisadiyyatın sfera və sahələri 
 ölkənin sahələri və regionları 
 regionların sosial-iqtisadi prosesləri 
 tədiyyə balansı 
 \\hamısı 
 

243.  İDT-nin subyektidir  qanunverci orqanlar 
 müəssisələr 
 təşkilatlar 
 \\qanunverici, icraedici və məhkəmə orqanları 
 idarələr 
 
 

244.  İqtisadi tənzimləmə mexanizmi neçə səviyyədən ibarətdir?  3 
 2 
 \\4 
 6 
 1 
 

245.   İqtisadi tənzimləmə mexanizminin 1-ci səviyyəsi nə zaman 
formalaşmışdır?  \\XVI-XVII əsrdə Qərbi Avropada və XIX əsrin 
50-60-cı illərində ABŞ-da 

 XVII əsrdə 
 XV əsrdə 
 XVIII əsrdə 
 XVI əsrdə 
 

246. Sual: İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 2-ci səviyyəsi nə zaman 
formalaşmışdır?  

 \\Birinci Dünya müharibəsindən 20-25 il əvvəl 
 XVII əsrdə 
 XV əsrdə 
 XVIII əsrdə 
 XVI əsrdə 
 

247.  İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 2-ci səviyyəsi tənzimlənmənin 
hansı növünə aiddir?  direktiv 

 \\korporativ 
 indikativ 
 proqnozlaşdırma 
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 proqramlaşdırma 
 

248.  İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 3-cü səviyyəsi nə zaman 
formalaşmışdır?  \\Böyük depressiyadan (1929-1933) sonra 

 1941-1945-ci illər 
 1917-1936-cı illər 
 1920-1925-ci illər 
 1900-1910-cu illər 
 

249.  İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 4-cü səviyyəsinin yaranması nə 
ilə əlaqəlidir?  sahələrin inteqrasiyası 

 sahələrin differensasiyası 
 iqtisadiyyatın demonopolizasiyası 
 \\qloballaşma 
 dünya iqtisadi sistemində dəyişikliklər 
 

250.  Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:  inhisarların 
mövcudluğu 

 resursların tükənməsi 
 ətraf mühitin çirklənməsi 
 resursların qeyri-səmərəli paylanması 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

251. Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:  ictimai 
məhsulların istehsalının bazar üçün sərfəli olmamağı 

 mənfi xarici effektlərin olması 
 gəlirlərin qeyri-bərabər paylanması 
 makroiqtisadi inkişafın qeyri-sabit olması 
 \\bütün cavablar düzdür 

252.  Dövlət tənzimlənməsinin əsas qüsurlarına aid etmək olar? 
 informasiyanın məhdud, etibarsız və yanlış olması 

 bürokratik aparatın mövcudluğu 
 qərarların nəticəsinin qabaqcadan görmək imkanının olmamağı 
 qərarın qəbul olunması, həyata keçirilməsi və nəticəsinin arasındakı vaxt 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

253.  Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalarına aiddir  xüsusi 
mülkiyyətin müdafiəsi 

 vergilərin yığılması 
 pul tədavülünün təşkili 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

254.  Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalaranı aid deyil  xüsusi 
mülkiyyətin müdafiəsi 

 vergilərin yığılması 
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 pul tədavülünün təşkili 
 \\pul-kredit siyasəti 
 

255.  Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərin aiddir  ÜDM artım tempi 
 işsizliyin səviyyəsi 
 inflyasiyanın tempi 
 xalis ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisi 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

256.  Mənfi xarici effekt səbəb olur:   
\\əmtəə çox buraxılır və qiyməti həddən artıq aşağı olur 
 əmtəənin həcmi məhduddur 
 qiymət aşağıdır 
 əmtəənin həcmi sabitdir 
 qiymət sabitdir 
 

257.  Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərinə aid deyil  ÜDM artım tempi 
 işsizliyin səviyyəsi 
 inflyasiyanın tempi 
 xalis ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisi 
 \\valyuta kursu 
 

258.  Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin хüsusi çəkisinin artmasına təsir еdən 
əsas amillər:  bərpaоlunmayan rеsursların tükənməsi 

 еkоlоgi fəlakətlər təhlükəsi 
 dünyada rеsurslarının qеyri-bərabər paylanması 
 dеmоqrafik prоblеmlərin mürəkkəbliyi 
 \\hamısı 
 

259.  Planlaşdırma nədir?  
 \\inkişafa nail olunmaq üçün tədbirlər sistemidir 

 sənaye və kənd t-tının əlaqəli planlaşdırılmasıdır 
 nəzərdə tutulan layihədir 
 iqtisadi inkişafın vahid sistemidir 
 cavablar düzdür 
 

260.  Planlaşdırma nədir?   
\\dövlət rəhbərliyinin mərkəzi pilləsidir 
 sənaye və kənd t-tının əlaqəli planlaşdırılmasıdır 
 nəzərdə tutulan layihədir 
 iqtisadi inkişafın vahid sistemidir 
 cavablar düzdür 
 

261.   Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur?  demokratik-mərkəziyyət 
 \\fərdi müqayisəli 
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 elmi əsaslandırma 
 həvəsləndirmə və məsuliyyət 
 nəzarət 
 

262.   Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur?  demokratik-mərkəziyyət 
 elmilik 
 \\xüsusi əsaslandırma 
 həvəsləndirmə və məsuliyyət 
 nəzarət və təftış 
 
 

263.  Planlaşdırmanın hansı prisipi daha əsasdır?  
 \\demokratik-mərkəziyyət 
 elmilik 
 inzibati-amiranəlik 
 həvəsləndirmə və məsuliyyət 
 nəzarət və təftış 
 

264.   Planlaşdırmada hansı qanun istifadə olunmur?  dəyər qanunu 
 əmtə istehsalı qanunu 
 əsas iqtisadi qanun 
 \\tələb və təklif qanunu 
 inzibati- amiranəlik qanunu 
 

265.  Indiqativ planlar adətən neçə il müddətinə tərtib olunurlar.  1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 \\5. 

266.  Səhv cavabı tapın.Indiqativ planların aşağıdakı bölmələri olur: 
 iqtisadi artımın müəyyən edilməsi 

 investisiya qoyuluşları 
 maliyyə axını 
 iqtisadi balanslaşdırma bölməsi 
 \\kredit resursları 
 

267. Səhv cavabı tapın. Indiqativ planların aşağıdakı bölmələri olur: 
 inflyasiya 

 rəqabətin müəyyən edilməsi  
 investisiya qoyuluşları 
 maliyyə axını 
 istehsalın inkişaf bölməsi  
 

268.   Elmi öncəgörmənin hansı fоrmaları vardır  hipоtez 
 hipоtez, prоqnоz 
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 \\prоqnоz 
 plan 
 hipotez, plan, proqnoz 
 
 

269.  Prоqnоz оbyeкtin хüsusiyyətini хaraкterizə edir  кeyfiyyət 
parametrlərini 

 кəmiyyət parametrlərini 
 оbyeкtin dinamiкa və transfоrmasiyaya meylliliyini  
 \\оbyeкtin кəmiyyət və кeyfiyyət parametrlərini 
 hec bir cavab düzgün deyil 
 

270.   Prоqnоz özündə nəyi əsк etdirir  оbyeкtin gələcəк vəziyyəti  
 \\оbyeкtin gələcəк vəziyyəti və оbyeкtin alternativ inкişaf yоlları barədə 
elmi əsaslandırılmış təsəvvürlər 
 оbyeкtiv gələcəк vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sistemi 
 оbyeкtin gələcəк vəziyyətini şərtləndirən amilləri  
 оbyeкtin gələcəк vəziyyətinin izahını 
 
 

271.  Regiоnаl inкişаf prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı hаnsı qrupp 
göstərijilərdən istifаdə edilmir?  bаzа ilinə аid giriş göstərijiləri 

 eкspert qiymətləndirilməsi yоlu verilən ssenаri göstərijiləri 
 prоqnоzlаşdırmа dövrünün sоnunа оlаn cıхış göstərijiləri 
 regiоnun хüsusiyyətlərinə müvаfiq regiоn inкişаf indiкаtоrlаrı 
 \\10 il önjəкi retrоspeкtiv göstərijilər 
 

272.  Səhv cavabı tapın Iqtisadi təhlildə çoxlu sayda statistik metodlardan 
istifadə olunsa da, tənzimləməyə daha çox uyğun gələnlər aşağıdakılar 
sayılır:  ekstropolyasiya metodu 

 iqtisadi qruplaşdırma metodu 
 indeks metodu 
 büdcə metodu 
 \\maliyyə metodu 
 

273.  Səhv cavabı tapın Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində istifadə 
olunan metodlarını ayırmaq olar:  təsadüfi metodlar 

 qeyri-tipik metodlar 
 istisna təşkil edən metodlar 
 balans metodu 
 \\ekstropolyasiya metodu. 
 

274.  Səhv cavabı tapın Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində istifadə 
olunan metodlarını ayırmaq olar:  təsadüfi metodlar 

 qeyri-tipik metodlar 
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 məqsədli proqram metodu 
 normativ metod 
 \\indeks metodu. 
 

275.  Səhv cavabı tapın. Əhatə etdiyi dövrə görə proqnozlar bölünürlər: 
 cari,  

 cəld,  
 əməli  
 qısa müddətli proqnozlar  
 \\operativ 
 

276.  Səhv cavabı tapın. Əhatə etdiyi dövrə görə proqnozlar bölünürlər: 
 orta müddətli proqnozlar  

 daha uzun müddətli proqnozlar 
 əməli  
 qısa müddətli proqnozlar 
 \\strateji proqnozlar  
 

277.  Səhv cavabı tapın. «Delfa» metodu əsas xüsusiyyəti ilə səciyyələnir: 
 ekspertin anonim olması 

 əvvəlki sorğuların nəticəsindən istifadə olunması 
 cavabların statistik qruplaşdırılması 
 ekspertin anonim olması bə cavabların statistik qruplaşdırılması 
 \\təkrar olunanlar birləşdirilir  
 

278. Səhv cavabı tapın. «Delfa» metodu neçə əsas xüsusiyyəti ilə 
səciyyələnir:  2 

 \\3 
 5 
 4 
 6 
 

279. Sual: Səhv cavabı tapın. Ekstropolyasiyanın sadə üsuluna nə aid deyil 
 Üki – 

 f  
 Üi  
 L  
 \\Y- 
 
 

280.  Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərinə aid deyil  ÜDM artım tempi 
 işsizliyin səviyyəsi 
 inflyasiyanın tempi 
 xalis ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisi 
 \\valyuta kursu 
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281.  Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin хüsusi çəkisinin artmasına təsir еdən 

əsas amillər:  bərpaоlunmayan rеsursların tükənməsi 
 еkоlоgi fəlakətlər təhlükəsi 
 dünyada rеsurslarının qеyri-bərabər paylanması 
 dеmоqrafik prоblеmlərin mürəkkəbliyi 
 \\hamısı 
 

282. İqtisadi tənzimləmə mexanizmi neçə səviyyədən ibarətdir?  3 
 2 
 \\4 
 6 
 1 
 

283.   İqtisadi tənzimləmə mexanizminin 1-ci səviyyəsi nə zaman 
formalaşmışdır?  \\XVI-XVII əsrdə Qərbi Avropada və XIX əsrin 
50-60-cı illərində ABŞ-da 

 XVII əsrdə 
 XV əsrdə 
 XVIII əsrdə 
 XVI əsrdə 
 

284. Sual: İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 2-ci səviyyəsi nə zaman 
formalaşmışdır?  

 \\Birinci Dünya müharibəsindən 20-25 il əvvəl 
 XVII əsrdə 
 XV əsrdə 
 XVIII əsrdə 
 XVI əsrdə 
 

285.  İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 2-ci səviyyəsi tənzimlənmənin 
hansı növünə aiddir?  direktiv 

 \\korporativ 
 indikativ 
 proqnozlaşdırma 
 proqramlaşdırma 
 

286.  İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 3-cü səviyyəsi nə zaman 
formalaşmışdır?  \\Böyük depressiyadan (1929-1933) sonra 

 1941-1945-ci illər 
 1917-1936-cı illər 
 1920-1925-ci illər 
 1900-1910-cu illər 
 



 50

287.  İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 4-cü səviyyəsinin yaranması nə 
ilə əlaqəlidir?  sahələrin inteqrasiyası 

 sahələrin differensasiyası 
 iqtisadiyyatın demonopolizasiyası 
 \\qloballaşma 
 dünya iqtisadi sistemində dəyişikliklər 
 

288.  Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:  inhisarların 
mövcudluğu 

 resursların tükənməsi 
 ətraf mühitin çirklənməsi 
 resursların qeyri-səmərəli paylanması 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

289. Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:  ictimai 
məhsulların istehsalının bazar üçün sərfəli olmamağı 

 mənfi xarici effektlərin olması 
 gəlirlərin qeyri-bərabər paylanması 
 makroiqtisadi inkişafın qeyri-sabit olması 
 \\bütün cavablar düzdür 

290.  Dövlət tənzimlənməsinin əsas qüsurlarına aid etmək olar? 
 informasiyanın məhdud, etibarsız və yanlış olması 

 bürokratik aparatın mövcudluğu 
 qərarların nəticəsinin qabaqcadan görmək imkanının olmamağı 
 qərarın qəbul olunması, həyata keçirilməsi və nəticəsinin arasındakı vaxt 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

291.  Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalarına aiddir  xüsusi 
mülkiyyətin müdafiəsi 

 vergilərin yığılması 
 pul tədavülünün təşkili 
 \\bütün cavablar düzdür 
 

292.  Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalaranı aid deyil  xüsusi 
mülkiyyətin müdafiəsi 

 vergilərin yığılması 
 pul tədavülünün təşkili 
 \\pul-kredit siyasəti 
 

293.  Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərin aiddir  ÜDM artım tempi 
 işsizliyin səviyyəsi 
 inflyasiyanın tempi 
 xalis ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisi 
 \\bütün cavablar düzdür 
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294.  Mənfi xarici effekt səbəb olur:   
\\əmtəə çox buraxılır və qiyməti həddən artıq aşağı olur 
 əmtəənin həcmi məhduddur 
 qiymət aşağıdır 
 əmtəənin həcmi sabitdir 
 qiymət sabitdir 
 

295. «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi»nin predmeti öyrənir:   
\\ölkənin iqtisadi həyatında bazar münasibətlərinin səmərəli formalaşmasını təmin 
edəcək dövlətin bütün iştirak formalarını 
 gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi 
 məşğulluğun tənzimlənməsi 
 ətraf mühitin qorunması 
 ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 

296. «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» kursu öyrənmir:  ölkə regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi  

 mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
 ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi 
 iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin 
formalaşması 
 \\müxtəlif əmtəə bazarlarında qiymət dəyişməsini 
 

297. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi öyrənmir   
ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi  
 mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
 ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi 
 \\ müxtəlif bazarlarda qiymət və istehsal həcmini 
 iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin 
formalaşması 
 

298. Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas məqsədidir:  
       \\ iqtisadi - sоsial sabitlik və inkişafa nail оlma 
 rеgiоnların sоsial-iqtisadi inkişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi 
 ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması 
 yеrli özünüidarəеtmə zəmanətinin təminatı  
 rеgiоnların təbii-iqlim хüsusiyyətlərindən istifadə 
 

299. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi:   
\\sabit iqtisadi artımı saхlama üzrə dövlətin fəaliyyətidir 
 işsizliyin artırılması üzrə dövlətin fəaliyyətidir 
 haqsız rəqabəti fоrmalaşdırmaq üzrə dövlətin fəaliyyətidir 
 tədiyyə balansının mənfi saldоsunun fоrmalaşması üzrə dövlətin 
fəaliyyətidir 
 inflyasiya artımının yaradılması üzrə dövlətin fəaliyyətidir 
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300. Konyuktura aşağıdakılarla izah olunur:   

istehlakın həcmi 
 \\istehsalın dinamikası 
 investisiyaların həcmi 
 pul emissiyası 
 büdcə kəsiri 
 


