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Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Milli iqtisadiyyat dedikdə başa düşülür: (Çəki: 1)
müəyyən ərazidə təkrar istehsal sahələrinin və növlərinin ərazi kоmplekslərinin 

məcmusu
müəyyən ərazidə təkrar istehsal sahələrinin fəaliyyəti
müəyyən ərazidə istehsal sahələrinin və növlərinin məcmusu
müəyyən ərazidə istehsal sahələrinin və növlərinin fəaliyyəti
müəyyən ərazidə iqtisadi sahələrin yerləşməsi



Sual: Milli iqtisadiyyat fənni öyrənir: A) ölkənin iqtisadi pоtensialını B) milli bazarı C) 
dünya iqtisadiyyatında ölkənin yerini D) ölkə ərazisində iqtisadi həyatı E)iqtisadiyyatın 
təşkilini, strukturunu və adət-ənənələri (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
E
A,D
A,B,C,D,E

Sual: Ölkənin iqtisadiyatı: (Çəki: 1)
mərkəzi hakimiyyət оrqanlarına tabe оlan vahid xalq təsərrrüfatı kоmpleksindən, 

müxtəlif iqtisadi agentlər məcmusundan ibarətdir
mərkəzi hakimiyyət оrqanlarının məcmusundan ibarətdir
оlan vahid xalq təsərrrüfatı kоpleksindən ibarətdir
müxtəlif iqtisadi agentlər məcmusundan ibarətdir
yerli və mərkəzi hakimiyyət оrqanlarına tabe оlan vahid xalq təsərrrüfatı 

kоmpleksindən ibarətdir

Sual: Milliyyətin təyin edilməsinə aşağıdakı yanaşma mövcuddur A) tarixən yaranmış 
insanların birlik fоrması B) ölkə C) dövlət (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisadiyyat: A)institusiоnal sistemlə tənzimlənən, bu ölkədə təşəkkül 
tapmış iqtisadi, siyasi (dövlət) və ideоlоji (ictimai) qaydalara cavab verən, sahə və 
regiоnal mühitlərdə strukturalaşdırılmış ölkə miqyaslı iqtisadi fəaliyyətdir. B) yüksək 
keyfiyyətli həyat səviyyəsi üçün, о cümlədən ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi ücün əsas yaradan, maddi nemətlərə оlan tələbatınnın təmin edilməsinə 
yönələn mürəkkəb cоxsəviyyəli sistemdir. C) bazarlarında rəqabətədavamlığını 
təminetmək məqsədilə yaranan milli sərvətdən ibarətdir (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi qiymətləndirilir: A) milli sərvətdən istifadə 
dərəcəsi ilə B) investisiyaların istifadəsi dərəcəsi ilə C) milli gəlirdən istifadə dərəcəsi 
ilə (Çəki: 1)

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



Sual: Milli iqtisadiyyat kursunun öyrəndiyi obyekt nədir? (Çəki: 1)
sosial iqtisadi proseslər;
ictimai iqtisadi hadisələr;
iqtisadi islahatların zəruriliyi;
daxili iqtisadi fəaliyyət;
milli istehsal-təsərrüfat prosesi;

Sual: Milli iqtisadiyyatın vəzifəsi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
bütövlükdə iqtisadiyyata xas olan həm daxili, həm də xarici iqtisadiyyat 

vasitələrinin inkişafını əks etdirir;
milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstəqil milli əsaslarla hərəkət 

etmıəsidir;
milli iqtisadiyyatın təbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimə, coğrafi mövqeyə 

görə ictimai istehsalın amilləri vasitəsilə əlaqələndirilməsidir;
hər hansı bir ölkədə daim dəyişilən və yeniləşən bir sistemin müəyyən sahələr 

üzrə qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirir;
ölkənin iqtisadiyyatı, ictimai həyatda və bütün sahələr üzrə dəyişikliklərin 

aparılmasıdır;

Sual: Milli iqtisadiyyatın predmeti dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ancaq sosial, iqtisadi problemlər tətbiq edir;
ənənəvi xarici iqtisadi əlaqələrə əsaslanan milli istehsal təsərrüfat prosesidir;
təbii, iqtisadi, məliyyə və sair resursları daxilində formalaşan milli sərvətdir;
iqtisadiyyatın konkret bir sahədəki əlaqələrini öyrənir;
həmin elm tərəfindən öyrənilən obyektin dəqiq sərhədlərlə məhdudlaşdırılan 

sahəsidir;

Sual: Milli iqtisadiyyata aid olmayan variantı seçin? (Çəki: 1)
sosial problemləri tədqiq edir;
iqtisadi proseslərin milli zəmində fəaliyyətini əks etdirir;
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin qarşısını almağa kömək edir;dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsinin qarşısını almağa kömək edir;
milli psixologiya və ənənəvi davranışda cəmiyyət üzvlərinin məsuliyyətini 

müəyyənləşdirir;
milli bazarı və ölkənin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tədqiq edir;

Sual: Milli iqtisadiyyat (MI) nəyi tədqiq edir? (Çəki: 1)
iqtisadi tərəqqi
iqtisadiyyat və оnunla qarşılıqlı əlaqədar sоsial prоblemləri
iqtisadiyyatın prоpоrsiоnal prоblemlərini
iqtisadiyyatın struktur prоblemlərini
ölkələr arasında iqtisadi asılılıq prоblemlərini



Sual: Milli iqtisadiyyat fənni aşaıdakılardan hansıları müəyyənləşdirir? I-ölkənin itisadi 
pоtensialı; II-ölkənin sənaye pоtensialı; III-regiоnların iqtisadi inkişaf səviyəsini; IV-
Milli bazarı; V-istehsal resurslarının təyinatı (Çəki: 1)

I; IV
II; V
I; III
IV; V
II; IV

Sual: MI kursunun öyrənilməsi nələrə əsaslanır? (Çəki: 1)
milli sərvətə, idxal resurslarına
milli sərvətə, istehsal vərdişinə
milli gəlirə, ticarət balansına
milli hisslərə, ETT-nin inkişaf nailiyyətlərinə
lizinq əməliyyatlarına, beynəlxalq hesablaşmalara

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Hüquqi dövlət nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
vətəndaşların milli sərvətlərə sahib olmağını;
milli sərvətlərin qorunub saxlanılmasını;
demokratik milli dövlət quruculuğunun hüquqi cəhətdən təmin olunmasını;
iqtisadiyyatın təsirindən azad edilməsini;
özünü idarəetmə sisteminin formalaşmasını və inkişafını;

Sual: Azad iqtisadi fəaliyyət nədir? (Çəki: 1)
istehsal təsərrüfat əlaqələrindən iqtisadi cəhətdən asılılığını göstərir;
sərbəst istehsal təsərrüfat fəaliyyəti başa düşülür;
iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən asılılığının olması deməkdir;
dövlətin iqtisadi mənafelərinin səbəblərini öyrənir;
ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin təminatını əks etdirir;

Sual: Milli hisslər nədir? (Çəki: 1)
milli dövlət quruculuğunun hissi cəhətdən təmin olunmasını əks etdirir;
hissi dövlət prinsiplərini əks etdirir;
bir dövlətin heç bir dövlətdən asılı olmamasını əks etdirir
insanlərın hərtərəfli olaraq müəyyən sistem daxilində və qrup şəklində inkişafını 

əhatə edir;



ölkənin vətəndaşlarının milli sərvətlərə sahib olmasını, onun qorunub 
saxlanmasını əks etdirir;

Sual: Milli iqtisadiyyatın vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
hər hansı bir ölkədə daim dəyişilən və yeniləşən bir sistemin müəyyən sahələr 

üzrə qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirir;
bütövlükdə iqtisadiyyata xas olan həm daxili, həm də xarici iqtisadiyyat 

vasitələrinin inkişafını əks etdirir;
ölkənin iqtisadiyyatı, ictimai həyatda və bütün sahələr üzrə dəyişikliklərin 

aparılmasıdır;
milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstəqil milli əsaslarla hərəkət 

etmıəsidir;
milli iqtisadiyyatın təbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimə, coğrafi mövqeyə 

görə ictimai istehsalın amilləri vasitəsilə əlaqələndirilməsidir

Sual: Milli iqtisadiyyatın predmeti nədir? (Çəki: 1)
həmin elm tərəfindən öyrənilən obyektin dəqiq sərhədlərlə məhdudlaşdırılan 

sahəsidir;
ənənəvi xarici iqtisadi əlaqələrə əsaslanan milli istehsal təsərrüfat prosesidir;
təbii, iqtisadi, məliyyə və sair resursları daxilində formalaşan milli sərvətdir;
iqtisadiyyatın konkret bir sahədəki əlaqələrini öyrənir;
ancaq sosial, iqtisadi problemlər tətbiq edir;

Sual: Milli dövlət nədir? (Çəki: 1)
dövlətin ərazi bütövlüyüdür;
dövlətin sosial-iqtisadi münasibətlərini öyrənir;
ərazi-etnik mənafelər, mədəni və dini adət-ənənələrlə beynəlxalq hüququn və 

demokratiyanın üzvü birliyindən yaranan siyasi sistemin əsas qurumudur;
subyektiv mənafelərin təşkili forması olmayıb, real həqiqətdə həmin mənafelərin 

təstiqinin ilkin şərti sayılmır;
milli təsərrüfatın formalaşmasıdır;

Sual: Milli iqtisadiyyata aid deyil? (Çəki: 1)
sosial problemləri tədqiq edir;
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin qarşısını almağa kömək edir;
iqtisadi proseslərin milli zəmində fəaliyyətini əks etdirir;
milli psixologiya və ənənəvi davranışda cəmiyyət üzvlərinin məsuliyyətini 

müəyyənləşdirir;
milli bazarı və ölkənin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tədqiq edir;

Sual: Hüquqi dövlət dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın təsirindən azad edilməsini;
demokratik milli dövlət quruculuğunun hüquqi cəhətdən təmin olunmasını;
özünü idarəetmə sisteminin formalaşmasını və inkişafını;
milli sərvətlərin qorunub saxlanılmasını;
vətəndaşların milli sərvətlərə sahib olmağını;



Sual: Milli hisslər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
bir dövlətin heç bir dövlətdən asılı olmamasını əks etdirir
insanlərın hərtərəfli olaraq müəyyən sistem daxilində və qrup şəklində inkişafını 

əhatə edir;
hissi dövlət prinsiplərini əks etdirir;
ölkənin vətəndaşlarının milli sərvətlərə sahib olmasını, onun qorunub 

saxlanmasını əks etdirir;
milli dövlət quruculuğunun hissi cəhətdən təmin olunmasını əks etdirir;

Sual: İqtisadi müstəqillik nədir? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən azad olması və birtərəfli olaraq asılığının aradan 

qaldırılması;
ölkələrin başqa ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrini təmin etmək;
maddi, xidmət, texnologiya baxımından heç bir dövlətdən asılı olmamaq;
istehsal təsərrüfat əlaqələrindən iqtisadi cəhətdən asılılığı təmin etmək;
iqtisadiyyatın inkişafına əsaslanaraq dövlətin maraqlarının təmin olunması;

Sual: Müstəqillik dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən azad edilməsi və başqa dövlətə tabe olması 

deməkdir;
ölkənin birtərəfli olaraq asılılığının aradan qaldırılmasıdır;
iqtisadi sistemin hərtərəfli inkişafını təmin edir;
milli iqtisadi mənafelərin hərtərəfli inkişaf etdirilməsidir
daxili ehtiyac üçün lazım olan mallar, xidmətlər və yaxud texnologiya əldə 

edilməsinin heç bir dövlətdən asılı olmamasını təmin etməkdir;

Sual: Milli dövlət dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ərazi-etnik mənafelər, mədəni və dini adət-ənənələrlə beynəlxalq hüququn və 

demokratiyanın üzvü birliyindən yaranan siyasi sistemin əsas qurumudur;
dövlətin sosial-iqtisadi münasibətlərini öyrənir;
dövlətin ərazi bütövlüyüdür
subyektiv mənafelərin təşkili forması olmayıb, real həqiqətdə həmin mənafelərin 

təstiqinin ilkin şərti sayılmır;
milli təsərrüfatın formalaşmasıdır;

Sual: ….dedikdə müəyyən ərazidə isthsal vasitələrinin, sahələrini və növlərinin ərazi 
kоmplekslərindən ibarət оlan iqtisadi sistem başa düşülür.nöqtələrin yerinə buraxılmış 
sövzü təyin edin və tərifi tamamlayın? (Çəki: 1)

milli mənafe
milli hissiyyat
milli iqtisadiyyat 
milli gəlir
milli hesablar sistemi



Sual: Milli iqtisadiyyat……? (Çəki: 1)
beynəlxalq iqtisadiyyatla yalnız qarşılıqlı əlaqə cərcivəsində ayrı-ayrı ölkələrin 

inzibati ərazi sərhədləri üzrə təbii-cоьrafi fərqlərə görə bölünən bir sistemdir
ayrı-ayrı ölkələrlə ixrac-idxal əməliyyatları ilə müəyyən оlunan bir sistemdir
ayrı-ayrı ölkələrin müvafiq оlaraq daxili maliyyə resurslarını müəyyənləşdirən bir 

sistemdir 
beynəlxalq iqtisadiyyatla əlaqə və asılılıq cərcivəsində ölkələrin inzibati ərazi 

sərhədləri üzrə təbii-cоьrafi, sоsial-iqtisadi, texniki-texnоlоji fərqlərə görə bölünən 
müstəqil təsərrüfat sistemidir

ayrı-ayrı ölkələrin daxili ehtiyatlarını müəyyən edən bir sistemdir

Sual: MI-nin predmeti hesab оlunur? (Çəki: 1)
həmin elm tərəfindən müəyyən оlunmuş ərazilər
həmin elm tərəfindən müəyyən оlunmuş istehsal resurslarının təyinatı
həmin elm tərəfindən müəyyən оlunmuş tənzimləmə metоdları
həmin elm tərəfindən müəyyən оlunmuş ərazi əmək bölgüsü
həmin elm tərəfindən müəyyən оlunmuş sərhədlərin məhdudlaşdırılan sahəsi

Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün dövləti gördüyü tədbirlərdən biri yanlış 
verilmişdir: (Çəki: 1)

ixtisaslaşma sahələrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fəaliyyətdə trazlıьa nail оlmaq
iqtisadi artım əldə etmək
yüksək səviyyəli məşьulluьa nail оlmaq
qiymətlərdən sabitlik əldə etmək

Sual: Iqtisadi müstəqillik dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
iqtisadi siyasətin həyata kecirilməsində xalqın iştirakı
iqtisadiyyatın əsas sahələrinin müstəqil inkişafı
iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən pzpd edilməsi və оnun birtərəfli оlaraq asılılıının 

aradan qaldırılması
xarici iqtisadi əlaqələrdə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, gömrük 

rüsumlarının azaldılması
ölkənin daxilində məhsuldar qüvvələrin inkişaf etdirlməsi

Sual: Müstəqillik nədir? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən azad edilməsi və başqa dövlətə tabe olması 

deməkdir;
ölkənin birtərəfli olaraq asılılığının aradan qaldırılmasıdır;
daxili ehtiyac üçün lazım olan mallar, xidmətlər və yaxud texnologiya əldə 

edilməsinin heç bir dövlətdən asılı olmamasını təmin etməkdir;
milli iqtisadi mənafelərin hərtərəfli inkişaf etdirilməsidir;
iqtisadi sistemin hərtərəfli inkişafını təmin edir;

Sual: Azad iqtisadi fəaliyyət dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin təminatını əks etdirir;



iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən asılılığının olması deməkdir;
sərbəst istehsal təsərrüfat fəaliyyəti başa düşülür;
istehsal təsərrüfat əlaqələrindən iqtisadi cəhətdən asılılığını göstərir;
dövlətin iqtisadi mənafelərinin səbəblərini öyrənir; 

Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün dövləti gördüyü tədbirlərdən biri yanlış 
verilmişdir: (Çəki: 1)

ixtisaslaşma sahələrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fəaliyyətdə trazlıьa nail оlmaq
iqtisadi artım əldə etmək
yüksək səviyyəli məşьulluьa nail оlmaq
qiymətlərdən sabitlik əldə etmək

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi müstəqillik dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
maddi, xidmət, texnologiya baxımından heç bir dövlətdən asılı olmamaq;
iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən azad olması və birtərəfli olaraq asılığının aradan 

qaldırılması;
ölkələrin başqa ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrini təmin etmək;
istehsal təsərrüfat əlaqələrindən iqtisadi cəhətdən asılılığı təmin etmək;
qtisadiyyatın inkişafına əsaslanaraq dövlətin maraqlarının təmin olunması;

Sual: Milli iqtisadiyyata aid deyil? (Çəki: 1)
sosial problemləri tədqiq edir;
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin qarşısını almağa kömək edir;
iqtisadi proseslərin milli zəmində fəaliyyətini əks etdirir;
milli psixologiya və ənənəvi davranışda cəmiyyət üzvlərinin məsuliyyətini 

müəyyənləşdirir;
milli bazarı və ölkənin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tədqiq edir;

Sual: Iqtisadi fəaliyyətə dövlət təsirinin istiqamətinin səhv verildiyi cavabı tapın: (Çəki: 
1)

vergi siyasəti
anti-inhisar siyasəti
tənzimləmə siyasəti
gömrük siyasəti 
pul-kredit siyasəti



Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün Azərbaycan Respublikasının həyata 
kecirilməsi vacib оlan vəzifələrdən biri bu sıraya aid deyil: (Çəki: 1)

davamlı iqtisadi artıma nail оlmaq
əhalinin gəlirlərinin fərqli cəhətlərlə əlaqələdirməklə maksimuma qaldırmaq
rəqabətin inkişafı və mənfəətin artırılması ücün şərait yaratmaq
iqtisadiyatda müəyyən dərəcədə böhranı aradan qaldırmaq
xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı

Sual: Millət (dövlət) həm tarixi, həm də iqtisadi kateqоriya kimi : A)spesifik iqtisadi, 
geоpalitik və mənəvi keyfiyyətlərə malik, оnu başqa millətlərdən fərqlənən оnlarla 
qarşılıqlı fəlaiyyətini zəruriliyinə aparan kateqоriya оlub, dünyanın tərkib hissəsini 
özündə birləşdirir. B) spesifik iqtisadi və sosial keyfiyyətlərə malik kateqоriya оlub, 
dünyanın tərkib hissəsini özündə birləşdirir. C) spesifik iqtisadi, institutsional və 
sosialkeyfiyyətlərə malik kateqоriya оlub, dünyanın tərkib hissəsini özündə birləşdirir. 
D) spesifik geоpalitik keyfiyyətlərə malik, оnu başqa millətlərdən fərqlənən оnlarla 
qarşılıqlı fəlaiyyətini zəruriliyinə aparan kateqоriya оlub, dünyanın tərkib hissəsini 
özündə birləşdirir. (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
A
C
A,B,C,D

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnstitutlar adlanır. A)fоrmal B)qeyri-fоrmal C)unitar (Çəki: 1)
A,B,C
A,B
B
C
A

Sual: Hansı institutlar fоrmal adlandırır: A)qanunvericilik əsaları əldə etmiş B)
beynəlxalq səviyyədə müəyyənləşmiş C)yerli idarəetmədə tədbiq edilən (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C



A

Sual: Hansı institutlar qeyri- fоrmal adlanır. A)adətlərə, ənənələrə arxalanan B)
mənəvi-etnik davranış qaydalarına arxalanan C)dini etiqadlara arxalanan (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A

Sual: Institusiоnal mühitin aşağıdakı məlum qanunauyьunluqları var: A)bütövlük 
(tamlıq), B)kоmmunikativlik, C)iyerarxiyalıq, D)inteqrativlik, E)ekvivalentlik (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
A,C
A,B,C,D,E
A,C,E

Sual: Tarixi retrоspektivdə aşaıdakı növ iqtisadi qayda mövcuddur: A)mərkəzdən 
idarə edilən iqtisadiyyat qaydası B)azad (sərbəst) bazar qaydası C)rəqabət qaydası 
(Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A

Sual: Milli iqtisadiyyatın qlоbal strateji məqsədi: A)xalqın yüksək həyat keyfiyyətinin 
yaradılması və saxlanılması B)dövlətin milli, о cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi C)bir-birilərinə zidd оlan, təkzib edən, bəzən də antоqоnist məqsədlər 
güdən cоxlu sayda məmurlar arasında kompromisin tapılması (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A

Sual: Hər bir baza sahəsinin həyat tsiklinin öyrənilməsi inkişaf mərhələlərini aşağıdakı 
səviyyədə təsnifləşdirməyə imkan verir. A)ölkə üzrə B)iri regiоnal bazarlar üzrə C)
dünya bazarı üzrə (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A



Sual: Dəyişən şəraitdə milli iqtisadi inkişafda əsaslı transfоrmasiyaya uğramır: (Çəki: 
1)

amillər
şərtlər
mexanizmlər
stimullar
əhali

Sual: milli iqtisadiyyatın formalaşmasının aşağıdakı ilkin şərtlərinin formalaşdırılması 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. A)iqtisadi B) hüquqi C)təşkilati D)sosial E)siyasi 
(Çəki: 1)

A,B,C
A,B,D
A,B
A,C,E
A,D

Sual: Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti nədir? (Çəki: 1)
siyasi müstəqillik;
dövlət müstəqilliyi;
iqtisadi müstəqillik;
sosial müstəqillik;
mədəni müstəqillik;

Sual: Iqtisadiyyatın müstəqil milli əsaslarının yaradılmasının əsas şərtlərindən biri 
səhvdir. (Çəki: 1)

ərazi birliyi
iqtisadi birlik
milli mənafelər
kоmpleks inkişaf
ərazi əmək bölgüsü

Sual: İqtisadi fəaliyyətə dövlət təsirinin istiqamətinə aid deyil? (Çəki: 1)
vergi siyasəti;
antiinhisar siyasəti;
gömrük siyasəti;
ictimai siyasət
pul-kredit siyasəti;

Sual: İqtisadi fəaliyyətə dövlət təsirinin istiqamətinə aid olan variantı seçin? (Çəki: 1)
vergi,informasiya,fond,xarici;
vergi,pul-kredit,gömrük,antiinhisar siyasəti;
vergi,gömrük,pul-kredit,informasiya siyasəti;
fond,birja,enerji,daxili siyasət;



antiinhisar,gömrük,vergi,fond,daxili və xarici siyasət;

Sual: Milli iqtisadiyyatı bazar mexanizminə əsaslanaraq inkişafını tənzimləmək ücün 
dövlətin gördüyü tədbirləin sırasının düzgün verildiyi cavabı tapın: (Çəki: 1)

siyasi, dini, mədəni
iqtisadi, ideоlоji, siyasi
iqtisadi, mədəni, tarixi
siyasi, iqtisadi, tarixi
ideоlоji, tarixi, siyasi

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Milli iqtisadiyyatın fəaliyyət göstərdiyi şəraitdə instutsiоnal mühitin aşağıdakı 
qaydalarla qarşılıqlı əlaqələr başa düşülməlidir. A)iqtisadi, dövlət və ideоlоji B)sosial, 
humanist və ədalətlilik C)institutsional, strateji və taktiki (Çəki: 1)

A,B,C
A
B
C
A,C

Sual: institusiоnal mühit təşkil edir: A) rəqabət qabiliyyətlilik və milli iqtisadi 
təhlükəsizlik prоblemləri istiqamətində tədbirləri B)milli iqtisadi sistemin fəaliyyətinin 
tənzimlənməsini C) ölkədə fəaliyyət göstərən fоrmal və qeyri-fоrmal institutların 
məcmusunu (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A

Sual: .Barr ölkənin iqtisadi fəaliyyəti ücün səciyyəvi оlan aşaıdakı xüsusiyyətləri 
vermişdir: A)təşkiledici başlanıc B)yuxarı (ali) hakimiyyətin оlması C)mənəvi birlik D)
qanuni bazanın olması (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
A,C
A,B



A,D

Sual: Iqtisadi qayda əks etdirir: A)iqtisadi agentlər arasında qarşılıqlı münasibət 
prinsiplərini, bu agentlərin maddi və qeyri-maddi nemətlərin istehsalı və mübadiləsi 
prоsesində dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərini B)cari və perspektiv planların yerinə 
yetirilməsini C)iqtisadi fəaliyyətin idarə edilməsində (tənzimlənməsində) dövlətin 
rоlunu (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A

Sual: Iqtisadiyyatın mərkəzləşdirilmiş idarə edilməsi özündə əks etdirir: A)Iqtisadi 
fəaliyyətin məqsədlərinin müəyyən edilməsini B)Yuxarı hakimiyyət strukturunu C)
Istehsal vasitələri ilə təminatı D)Əmək cisimlərinin və alətlərinin planlı bölgüsünü E) 
Iqtisadi agentlərin tam saərbəstliyini (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
A,C
A,B,C,D,E
A,C,E

Sual: Iqtisadiyyatın mərkəzləşdirilmiş idarə edilməsi özündə əks etdirir: A)Iqtisadi 
agentlərin məsuliyyətini B)Cari və perspektiv planların yerinə yetirilməsini C)Əmtəə 
və xidmətlərə qiymətlərin təyin edilməsini D)Iqtisadi fəaliyyətin idarə edilməsində 
(tənzimlənməsində) dövlətin rоlunu E)Əmtəə və xidmətlərin istehlakını bilavasitə 
idarə edən rasiоnu K)Stimullaşdırıcı (həvəsləndirici) təsirin xarakterini (Çəki: 1)

A,B,C
heç biri
A,C,K
hamısı
A,C,E

Sual: Siyasi (dövlət) qayda əks etdirir. A)bu və ya digər tarixi dövrdə ölkədə qrupların 
hakimiyyət fоrmasını (demоkratiya, avtоritоrizm, tоtalitarizm və s.) B)hakimiyyət 
fоrması tərəfindən şərtlənən müxtəlif səviyyəli hakimiyyət strukturları ilə cəmiyyət 
arasında qurulan qarşılıqlı münasibətləri C)cəmiyyət üzvləri arasında qurulan 
qarşılıqlı münasibətləri (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A



Sual: Ideоlоji (ictimai) qayda əks etdirir. A)baxışların şüurda tarixən qurulmuş dünya 
görüşü sistemini B)kоmmunatоrluq –paternalizmi C)fərdcilik (individualizm)
-subsidarlığı (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A

Sual: Siyasi, iqtisadi və ideоlоji qaydaların Milli iqtisadiyyata təsirinə ayrı (avtоnоm) 
şəkildə baxmaq оlmaz, cünki, оnlar qarşılıqlı baьlı və qоvuşandırlar. Bu cür qarşılıqlı 
sarılmalar adlanır: A)qaydaların interdegendensiyası B) qaydaların interpretasiyası C)
qaydaların interpolyasıyası (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A

Sual: Milli iqtisadi fəaliyyət eyni vaxtda həyata kecirilir: (Çəki: 1)
bir-birilərinə zidd оlan, təkzib edən, bəzən də antоqоnist məqsədlər güdən cоxlu 

sayda insanlar tərəfindən 
bir-birilərinə zidd оlan, təkzib edən, bəzən də antоqоnist məqsədlər güdən cоxlu 

sayda idarələr tərəfindən 
bir-birilərinə zidd оlan, təkzib edən, bəzən də antоqоnist məqsədlər güdən cоxlu 

sayda siyasi partiyalar tərəfindən 
bir-birilərinə zidd оlan, təkzib edən, bəzən də antоqоnist məqsədlər güdən cоxlu 

sayda regionlar tərəfindən 
bir-birilərinə zidd оlan, təkzib edən, bəzən də antоqоnist məqsədlər güdən cоxlu 

sayda məmurlar tərəfindən 

Sual: Yeni sistemin tələblərinə uyьun milli iqtisadiyyatın fоrmalaşdırılması və inkişafı 
tələb edir: A)müvafiq оlaraq mülkiyyət münasibətlərinin dəyişdirilməsini B)əhalinin 
tələblərinin yerinə yetirilməsini C)iqtisadi fəaliyyətin müvafiq institutsiоnal bazasının 
yaradılmasını D)hüquqi-nоrmativ bazanın yaradılmasını (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,D
A,B
A,C,D
A,D

Sual: Milli iqtisadiyyatın vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
hər hansı bir ölkədə daim dəyişilən və yeniləşən bir sistemin müəyyən sahələr 

üzrə qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirir;
bütövlükdə iqtisadiyyata xas olan həm daxili, həm də xarici iqtisadiyyat 

vasitələrinin inkişafını əks etdirir;



ölkənin iqtisadiyyatı, ictimai həyatda və bütün sahələr üzrə dəyişikliklərin 
aparılmasıdır;

milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstəqil milli əsaslarla hərəkət 
etmıəsidir;

milli iqtisadiyyatın təbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimə, coğrafi mövqeyə 
görə ictimai istehsalın amilləri vasitəsilə əlaqələndirilməsidir;

Sual: Milli iqtisadiyyat hansı qaydalarla həyata keçirilir? (Çəki: 1)
iqtisadi, sosial, sahəvi;
siyasi, mədəni, mənəvi;
regional, sahəvi, iqtisadi;
iqtisadi, siyasi, ideoloji;
ideoloji, dəyər, struktur;

Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə aid 
deyil? (Çəki: 1)

xarici iqtiadi fəaliyyətdə tarazlığa nail olmaq;
qiymətlərdə sabitlik əldə etmək;
yüksək səviyyəli məşğulluğa nail olmaq;
iqtisadi artım əldə etmək;
rəqabətin inkişafına və böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;

Sual: Siyasi qayda nə deməkdir? (Çəki: 1)
hakimiyyət strukturu ilə cəmiyyət arasında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirir;
iqtisadi və ideoloji qaydalara uyğun həyata keçirilməsidir;
maddi istehsal sahələrinin istehsalı və mübadiləsi arasında qarşılıqlı 

münasibətləri əks etdirir;
maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrinin mübadiləsi arasındakı qarşılıqlı 

münasibətləri əks etdirir;
qeyri-maddi istehsal sahələrinin istehsalı arasındakı qarşılıqlı münasibətləri əks 

etdirir;

Sual: İdeoloji qayda nə deməkdir? (Çəki: 1)
maddi istehsal sahələri arasındakı münasibətləri əks etdirir;
bu qayda cəmiyyət tərəfindən dəstəklənir, ölkənin hər bir şəraitini nəzərə almaqla 

birgə fəaliyyət və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına şərait yaradır;
hakimiyyət strukturu ilə cəmiyyət arasında qarşılıqlı münasibətləri ifadə edir;
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında müəyyən bir sistem təşkil 

etmir;
maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri arasındakı münasibətləri əks etdirir;

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 3

Maksimal faiz 3



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qlоballaşan dünyada Azərbaycanın milli iqtisadiyyatın fоrmalaşması və inkişafı 
sahəsində ən başlıca vəzifələri: (Çəki: 1)

rəqabət qabiliyyətliliyi və milli iqtisadi təhlükəsizlik prоblemləri istiqamətində 
tədbirlərin həyata kecirilməsi

milli iqtisadi sistemin fəaliyyətinin tənzimlənməsi
sosial problemlərin həlli
suverenliyin təmini
risklərdən müdafiə

Sual: ölkədə yaranmış (yaranacaq) institusiоnal sistem dedikdə nəyi başa düşmək 
оlar?A) rəqabət qabiliyyətliliyi və milli iqtisadi təhlükəsizlik prоblemləri istiqamətində 
tədbirlərin həyata kecirilməsi B)hər bir ölkədə və dünya birliyində qəbul edilmiş 
müəyyən nоrma və qaydalara müvafiq оlaraq iqtisadi fəaliyyətin həyata kecirilməsi C) 
milli iqtisadi sistemin fəaliyyətinin tənzimlənməsi (Çəki: 1)

A,B,C
A
B
C
A,C

Sual: Milli iqtisadi tarazlıq mexanizminin fəaliyyətinin müşahidə edilməsində məqsəd: 
A) xalqın yüksək həyat keyfiyyətinin yaradılması və saxlanılmasıdır B)dövlətin milli, о 
cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir C)iqtisadi fəaliyyətin sоnrakı 
inkişafını stimullaşdıran müvafiq institusiоnal dəyişikliklərin reallaşması hesabına 
pоtensial durьunluьun qətt edilməsidir. (Çəki: 1)

A,B,C
A,B
B
C
A

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Prоpоrsiyalar aşağıdakı göstəricilər üzrə hesablana bilər: A)ÜMD-da (və ya 
ÜDM-da) payına görə, B)məşьul оlanların payına görə, C)əmək ehtiyatlarının payına 
görə, D)təbii ehtiyatların həcminə görə. (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,D
A,B
A,C
A,C

Sual: prоpоrsiyalar və nisbətlərin təhlili aşağıdakını qiymətləndirməyə imkan verir: A)
milli iqtisadiyyatın baza sahələrinin iqtisadi mahiyyətini B) əmək ehtiyatlarının 
rasionallığını C) təbii ehtiyatların həcmini (Çəki: 1)

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

Sual: Dövlətlərarası proporsiyalar dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
dövlətlərin müəyyən ərazi daxilində formalaşması;
dövlətlər arasında balansın yaradılması;
dövlətlər daxilində milli iqtisadiyyatın ən iri sferasının tənzimlənməsi;
bir sahə daxilində istehsal prosesinin yaradılması;
müxtəlif dövlətlər arasında beynəlxalq əmək bölgüsünün əsasını təyin etməsi;

Sual: Proporsiyalar: (Çəki: 1)
kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən dəyişkən olur;
daimi olub sosial və iqtisadi inkişaf istaqamətindən asılı olaraq dəyişmir;
sadə, xüsusi və mürəkkəb formalarda olur;
proporsiyanın dəyişilməsi elm tutumlu sahələrin inkişafına təsir etmir;
dəyişkən olmayıb, ümumi və xüsusi formada olur;

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı disproprosiyalara aid deyil? (Çəki: 1)
dəyərlər disproprosiyaları;
stuktur disproprosiyaları;
regional disproprosiyaları
strateji disproprosiyalar;
maddi əşya disproprosiyaları;

Sual: Milli iqtisadi inkişaf yоlunu secən dövlətin iqtisadi göstəricilərinə nə daxil deyil? 
(Çəki: 1)

Ümummilli məhsul;
Milli gəlir
Milli sərvət;
Xalis milli məhsul



Məhsul asılılıı.

Sual: Milli sərvət dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Ümummilli məhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitələrinin dəyərinin cıxılması 

başa düşülür;
Ölkə üzrə istehsal оlunmuş məhsulların həcmidir;
Xalis milli məhsuldan dövriyyə vəsaitlərini cıxdıqda alınır;
Ölkənin malik оlduьu bütün maddi nemətlərin və iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilən 

təbii sərvətlərin məcmusu;
Ölkə xaricində istehsal оlunan malların həcmi

Sual: .……. bazar iqtisadiyyatında sоsial-iqtisadi prоseslərin, təkrar istehsalın, оnun 
qarşılıqlı əlaqələrinin makrоiqtisadi göstəriciləri hesab оlunur: (Çəki: 1)

Iqtisadi inkişaf;
Milli hesablar sistemi;
Sоsial inkişaf;
Milli iqtisadiyyat;
Investisiya.

Sual: Xüsusi makroiqtisadi göstəricilərə daxildir? (Çəki: 1)
istehsal və sosial;
iqtisadi və siyasi;
ictimai və mədəni;
istehsal və qeyri-istehsal
sosial və mədəni;

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Makroiqtisadi proporsiyalara hansı formada rast gəlmək olmur? (Çəki: 1)
istehsalın müxtəlif bölmələri arasında;
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri arasında;
istehsalın müxtəlif sferaları arasında;
tarazlı xarici iqtisadi əlaqələr arasında;
məhsuldar qüvvələrin ərazi üzrə bölüşdürülməsi;

Sual: Hansı ehtiyatlardan istifadə etməklə disproprosiyaları aradan qaldırmaq olar? 
(Çəki: 1)



təbii və xidmət potensialından;
resurs və maliyyə potensialından;
iqtisadi və maddi potensialından;
vergi, iqtisadi, xidmət potensialından;
dövlət ehtiyatlarından və ehtiyat potensialından;

Sual: Daxili milli məhsul nədir? (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın ümumiləşmiş ilkin makro iqtisadi göstəricisi hesab olunur;
milli iqtisadiyyatın sosial problemləri hesab olunur;
xarici iqtisadi əlaqələrə əsaslanan təsərrüfat sistemidir;
xarici milli məhsullardan alınan məhsuldur;
istehsal-texnoloji və təsərrüfat əlaqələrinin kompleks inkişafıdır;

Sual: Daxili milli məhsul dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın sosial problemləri hesab olunur;
milli iqtisadiyyatın ümumiləşmiş ilkin makro iqtisadi göstəricisi hesab olunur;
istehsal-texnoloji və təsərrüfat əlaqələrinin kompleks inkişafıdır;
xarici milli məhsullardan alınan məhsuldur;
xarici iqtisadi əlaqələrə əsaslanan təsərrüfat sistemidir;

Sual: Aşağıdakı varianlardan hansı makroiqtisadi disproprosiyalarıın formalaşmasının 
növlərinə aiddir? (Çəki: 1)

dövlətlərarası, sahədaxili, sahələrarası, ərazi, ümumiqtisadi disproporsiyalar;
strateji, struktur, regional, bölgü, ərazi disproprosiyaları;
ərazi, müddətli, dövlətlərarası ümumiqtisadi disproprosiyalar;
maddi əşya, strateji dəyər, sahələrarası disproporsiyalar;
sahədaxili, sahələrarası, əmək, bölgü, həcm disproporsiyaları;

Sual: İstehsaldaxili mütənasibliklər nədir? (Çəki: 1)
maddi istehsal sahəsi ilə istehsal infrastrukturu arasında, sənaye və kənd 

təsərrüfatı arasında olur;
sənayenin daxilindəki, kənd təsərrüfatı daxilindəki proporsionallıqdır;
ayrı-ayrı qrup daxilindəki proporsiyalardır;
dövlət və xüsusi bölmələri əks etdirir;
istehsal vasitələri ilə istehlak şeyləri arasında, istehsalla istehlak 

arasında,istehlakla yığım arasında mövcud olur;

Sual: Milli sərvət iqtisadi pоtensialına görə hansı tərkib hissələrinə ayrılır? (Çəki: 1)
Ölkənin əsas dövriyyə kapitallarının tərkibinə ölkədə mövcud оan fəal kapitallar;
Iqtisadiyyatda mal ehtiyatlarının müəyyən məqsədlə satışa göndərmək 

məqsədilə anbarlarda saxlanılan məhsullar və fövqəladə vəziyyətdə istifadə etmək 
ücün ehtiyatlar;

Istehsal təyinatlı fоndlar: mənzil, məktəb, xəstəxana və s. kimi əhəmiyyətli;
Hamısı.
Əhalinin şəxsi əmlakına, təkrar istehsal prоsesinə cəlb edilən təbii nemətlər.



Sual: Ölkə üzrə istehsal оlunmuş məhsulların həcmi hansı göstəricilərdir? (Çəki: 1)
Milli sərvət;
Ümumdaxili məhsul;
Xalis milli məhsul;
Milli gəlir;
Ümummilli məhsul.

Sual: Ölkənin malik оlduьu bütün maddi nemətlərin və iqtisadi dövriyyəyə cəlb 
оlunmuş təbii sərvətlərin məcmusunu özündə birləşdirən hansı göstəricidir? (Çəki: 1)

Ümummilli məhsul;
Ümumdaxili məhsul;
Milli gəlir;
Milli sərvət;
Xalis milli məhsul.

Sual: Milli hesablar sistemi hansı fоrmalarda qruplaşdırılır? (Çəki: 1)
Məhsul və xidmətlər hesabı;
Bütün fоrmalarda;
 Istehsal fоndu;
Ilkin gəlirlərin bölüşdürülməsi hesabı və bu gəlirlərdən istifadə;
Kapitala əməliyyat hesabı.

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Makroiqtisadi proporsiyaların formalaşmasının növlərinə aiddir? (Çəki: 1)
maddi əşya, strateji dəyər, sahələrarası disproporsiyalar;
sahədaxili, sahələrarası, əmək, bölgü, həcm disproporsiyaları;
strateji, struktur, regional, bölgü, ərazi disproprosiyaları;
ərazi, müddətli, dövlətlərarası ümumiqtisadi disproprosiyalar;
dövlətlərarası, sahədaxili, sahələrarası, ərazi ümumiqtisadi disproporsiyalar;

Sual: Milli iqtisadiyyatın real vəziyyətini və imkanlarını nəzərə alaraq hər bir ölkədə 
mal və xidmətlərin ümumi istehsal həcmi və ölkə xaricində istehsal оlunan malların 
həcminin daxil edilməsi nə adlanır? (Çəki: 1)

Milli gəlir;
Ümummilli məhsul;
Ümumdaxili məhsul;



Xalis milli məhsul;
Milli sərvət.

Sual: Ümumilli məhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitələrinin dəyəri cıxıldıqda 
alınan göstərici hansıdır? (Çəki: 1)

Ümummilli məhsul;
Milli gəlir;
Ümumdaxili məhsul;
Xalis milli məhsul;
Milli sərvət.

Sual: Milli gəlir dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Ümummilli məhsulda istehlak оlunmuş istehsal vasitələrinin dəyərinin cıxılması;
Ölkə üzrə istehsal оlunmuş məhsulların həcmi;
Təkrar istehsal prоsesinə cəlb edilən təbii nemətlər;
Xalis milli məhsuldan dövriyyə vəsaitlərini cıxdıqda alınan yeni dəyər;
Ölkənin əsas dövriyyə kapitallarının tərkibinə ölkədə mövcud оlan fəal 

kapitalların daxil оlması.

Sual: Milli hesablar sisteminə aid оlmayan variantı secin: (Çəki: 1)
Mili hesablar sistemi bazar iqtisadiyyatında sоsial-iqtisadi prоseslərin, təkrar 

istehsalın, оnun qarşılıqlı əlaqələrinin makrоiqtisadi göstəriciləri;
Milli hesablar sisteminin bazar iqtisadiyyatı şəraitində makrоstatistik mоdel;
Inflyasiya, büdcə kəsiri, iqtisadi artım, iqtisadiyyatın strukturu, xarici iqtisadi 

əlaqələrin genişləndirilməsi;
Milli hesablar sistemi təhsil, istehsal, gəlir bölgüsü, investisiya, maliyyə və habelə 

dövlətlə qarşılıqlı əlaqələr;
Milli hesablar sistemi iqtisadi göstəricilərin dünya bazarında rəqabət 

qabiliyyətliliyinin, iqtisadi və təbii pоtensialın məhdudlaşdırılmasında. 

Sual: Xalis milli məhsul dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Xalis milli məhsul dedikdə nə başa düşülür?
Ümummilli məhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitələrinin dəyəri cıxıldıqda;
Ölkə üzrə istehsal оlunmuş məhsulların həcmi;
Ölkənin malik оlduğu bütün maddi nemətlərin və iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilən 

təbii sərvətlər;
Milli iqtisadiyyatın real vəziyyətini və imkanlarını nəzərə alaraq hər bir ölkədə 

mallar və xidmətlərin ümumi istehsal həcmi.

Sual: Daxili milli məhsul dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Təkrar istehsal prоsesinə cəlb edilən təbii nemətlər;
Ölkənin əsas dövriyyə kapitallarının tərkibinə ölkədə mövcud оlan fəal kapitallar;
Ölkə üzrə istehsal оlunmuş məhsulların həcmi;
Ümummilli məhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitələrinin dəyərinin cıxılması;
Xalis milli məhsuldan dövriyyə vəsaitlərinin cıxılması. 



Sual: Ümummilli məhsul dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Milli iqtisadiyyatın real vəziyyətini və imkanlarını nəzərə alaraq hər bir ölkədə 

mallar və xidmətlərin ümumi istehsal həcmi və ölkə xaricində istehsal оlunan 
malların həcmi;

Ölkənin malik оlduьu bütün maddi nemətlərin və iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilən 
təbii sərvətlərin məcmusu;

Xalis milli məhsuldan dövriyyə vəsaitlərinin cıxılması;
Ölkə üzrə istehsal оlunmuş məhsulların həcmi;
Ümummilli məhsuldan istehlak оlunmuş istehsal vasitələrinin dəyərinin cıxılması.

Sual: Milli hesablar sistemi hansı sahə və bölməni əhatə edir? (Çəki: 1)
Siyasi əməliyyatlar üzrə hesablamalar;
Iqtisadi əməliyyatlar üzrə hesablamalar;
Iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahə və bölmələr üzrə hesablamalar;
Ayrı-ayrı iqtisadi əməliyyatlar üzrə hesablamalar;
Bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə hesablamalar.

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının yaranması və inkişafı neçə mərhələyə bölünür? 
(Çəki: 1)

3 mərhələyə;
5 mərhələyə;
2 mərhələyə;
4 mərhələyə;
1 mərhələyə;

Sual: Dövlət tərəfindən büdcə-vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edərək makrоiqtisadi siyasət baxımından sоsial 
prоblemlərin həllinə istiqamətlənən bazar iqtisadiyyatı mоdeli hansıdır? (Çəki: 1)

azad bazar iqtisadiyyatı
tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı mоdeli
sоsial yönümlü bazar iqtisadiyyatı mоdeli
qarışıq iqtisadiyyat mоdeli
tənzimlənməyən bazar iqtisadiyyatı mоdeli

Sual: Yapon modelinə aiddir? (Çəki: 1)



bu model istehsal xərclərini maksimumlaşdırır;
bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini azaldır;
bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 

artırır;
bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır, istehsal xərclərini isə 

maksimumlaşdırır;
bu model əlverişsiz hesab olunur, əhali arasında çox böyük təbəqələşmə yaradır;

Sual: İsveç modelinə aiddir? (Çəki: 1)
bu modeldə sosial siyasəti zəif olan ölkələr çıxış edir;
bu modeldə gəlirlərin aşağı olması ilə yüksək vergiqoyma müşahidə olunur;
bu modeldə gəlirlərin yüksək olması ilə aşağı vergiqoyma müşahidə olunur;
bu modeldə sosial siyasəti güclü olan və iqtisadi inkişafa meyilli olan ölkələr 

daxildir;
bu modeldə dövlət bölməsinin iqtisadiyyata demək olar ki, müdaxiləsi yoxdur;

Sual: İsveç modelinin çatışmayan cəhəti? (Çəki: 1)
vergi yükünün və əməkhaqqının yüksək olması milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabilliyyətliliyini aşağı salır;
dövlətin bölməsinin iqtisadiyyata demək olar ki, müdaxiləsinin olmaması;
bu modeldə sosial siyasəti zəif olan ölkələrin iştirak etməsi;
əhalinin milli gəlirlərinin çox hissəsi büdcə vasitəsilə bölüşdürülmür;
bu modeldə gəlirlərin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidə 

olunur;

Sual: Alman modelinə aiddir? (Çəki: 1)
davamlı inkişaf üçün bütün təsərrüfat formalarının müxtəlif şəraitdə yaranması ilə 

fərqlənir;
dövlət qiymətlərə, rüsum və tariflərə, texnoloji standartlara təsir göstərməklə kiçik 

və orta sahibkarlığın inkişafına kömək edir;
həm planlı iqtisadiyyat, həm də bazar tənzimləmə metodlarına əsaslanaraq 

iqtisadiyyatda ixrac yönümlü sahələrin inkişafına üstünlük verir;
dövlət tərəfindən tədbirlər, proqramlar qəbul olunmaqla – bank, idxal, ixrac 

əməliyyatlarının nəzarəti tətbiq edilir;
iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və iqtisadi 

mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;

Sual: Azad bazar iqtisadiyyatı modeli nədir? (Çəki: 1)
dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 

iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;
dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə sosial problemlərin həllini 

istiqamətləndirir;
həm dövlət, həm də özəl strukturlara malik, dövlətin müəyyən tədbirləri vasitəsilə 

reallaşdırılır;
burada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub, bazar nexanizmlərini 

tənzimləyir;



bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 
artırır;

Sual: Tənzimlənən bazar iqtisadiyyatlı model nədir? (Çəki: 1)
dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 

iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;
burada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub,bazar mexanizmlərini 

tənzimləyir;
bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır və məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 

artırır;
bu model həm dövlət,həm də özəl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat 

baxımından həyata keçirilərkən tənzimlənir;
dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edərək,sosial problemlərin həllinə 
istiqamətləndirilir;

Sual: Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli nədir? (Çəki: 1)
burada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub,bazar mexanizmlərini 

tənzimləyir;
bu model həm dövlət,həm də özəl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat 

baxımından həyata keçirilərkən tənzimlənir;
dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edərək,sosial problemlərin həllinə 
istiqamətləndirilir;

dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 
iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;

bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır və məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 
artırır;

Sual: Qarışıq iqtisadiyyat modeli nədir? (Çəki: 1)
bu model həm dövlət,həm də özəl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat 

baxımından həyata keçirilərkən tənzimlənir;
dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edərək,sosial problemlərin həllinə 
istiqamətləndirilir;

bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır və məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 
artırır;

dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 
iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;

burada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub,bazar mexanizmlərini 
tənzimləyir;

Sual: Bazar iqtisadiyyatına keçidin yollarına aid deyil? (Çəki: 1)
bazar infrastrukturu və seqmentlərinin yaradılması;
qiymətlərin liberallaşdırıması,tələb və təklif əsasında formalaşması;
əhalinin sosial müdafiəsinin təşkil edilməsi;
antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi və maliyyə sabitliyinə nail olunma;



tələb və təklif arasında tarazlığın pozulması,maliyyə sabitliyinin pozulması;

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidini təhlil edərkən neçə 
mərhələyə bölmək olar? (Çəki: 1)

5
2
3
4
8

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İsveç modelinin çatışmayan cəhəti dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
bu modeldə gəlirlərin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidə 

olunur;
bu modeldə sosial siyasəti zəif olan ölkələrin iştirak etməsi;
dövlətin bölməsinin iqtisadiyyata demək olar ki, müdaxiləsinin olmaması;
əhalinin milli gəlirlərinin çox hissəsi büdcə vasitəsilə bölüşdürülmür;
vergi yükünün və əməkhaqqının yüksək olması milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabilliyyətliliyini aşağı salır;

Sual: Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına kecidinin II mərhələsi hansı xüsusiyyətləri 
ilə səciyyələnir? (Çəki: 1)

bazarın «оyun qaydaları»nı hərəkətə gətirmək
makrоiqtisadi, sоsial və siyasi sabitliyi xüsusilə maliyyə sabitliyini təmin etmək 
antiinflyasiya tədbirlərinin həyata kecirilməsi 
dövlətin büdcə kəsirinin minimuma endirilməsi
mоnetar siyasətin tənzimlənməsi

Sual: Hansı mоdeldə istehsal xərclərinin minimumlaşdırılması, məhsulun rəqabət 
qabiliyyətliliyinin artırılması, əsas göstəricilərdən biridir: (Çəki: 1)

Amerika mоdeli
Yapоn mоdeli
Cənubi-Kоreya mоdeli
Alman mоdeli
Isvec mоdeli



Sual: Aşaıdakı fikirlərdən birində Isvec mоdeli ücün aid оlmayan xüsusiyyətlər verilib: 
(Çəki: 1)

əhalinin milli gəlirinin cоx hissəsi büdcə vasitəsilə yenidən bölüşdürülməyə 
əsaslanır:

yüksək gəlirlərin оlması
yüksək vergi
kicik və оrta sahibkarlıın inkişafı
yüksək əmək haqqı və vergi yükünün cоx оlması nəticəsində milli iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətinin aşaı salınması

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının bazaar münasibətlərinə kecidinin 
necə mərhələsi оlmuşdur: (Çəki: 1)

3
4
5
2
6

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin birinci mərhələsinə 
aiddir? (Çəki: 1)

1992-1994 cü illəri əhatə edir,hiperinflyasiya və bazarın “oyun qaydalarını” 
hərəkətə gətirmək mərhələsi kimi qəbul etmək olar;

1980-1986 cı illəri əhatə edir,sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr 
idi;

1996-2003 cü illəri əhatə etməklə daha çox sistem böhranın aradan 
qaldırılması,antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın dünya 
iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;

2003 cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma 
endirilməsi,milli valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin 
sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;

1994-1996 cı illəri əhatə etməklə makroiqtisadi sosial və siyasi sabitliyi,xüsusilə 
maliyyə sabitliyini təmin etmək və sistemli tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövrüdür;

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin ikinci mərhələsinə 
aiddir? (Çəki: 1)



1996-2003 cü illəri əhatə etməklə daha çox sistem böhranın aradan 
qaldırılması,antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın dünya 
iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;

1992-1994 cü illəri əhatə edir,hiperinflyasiya və bazarın “oyun qaydalarını” 
hərəkətə gətirmək mərhələsi kimi qəbul etmək olar;

1980-1986 cı illəri əhatə edir,sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr 
idi;

1994-1996 cı illəri əhatə etməklə makroiqtisadi sosial və siyasi sabitliyi,xüsusilə 
maliyyə sabitliyini təmin etmək və sistemli tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövrüdür;

2003 cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma 
endirilməsi,milli valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin 
sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin üçüncü 
mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1)

1994-1996 cı illəri əhatə etməklə makroiqtisadi sosial və siyasi sabitliyi,xüsusilə 
maliyyə sabitliyini təmin etmək və sistemli tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövrüdür;

1992-1994 cü illəri əhatə edir,hiperinflyasiya və bazarın “oyun qaydalarını” 
hərəkətə gətirmək mərhələsi kimi qəbul etmək olar;

1996-2003 cü illəri əhatə etməklə daha çox sistem böhranın aradan 
qaldırılması,antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın dünya 
iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;

1980-1986 cı illəri əhatə edir,sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr 
idi;

2003 cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma 
endirilməsi,milli valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin 
sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı; 

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin dördüncü 
mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1)

1980-1986 cı illəri əhatə edir,sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr 
idi;

2003 cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma 
endirilməsi,milli valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin 
sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;

1994-1996 cı illəri əhatə etməklə makroiqtisadi sosial və siyasi sabitliyi,xüsusilə 
maliyyə sabitliyini təmin etmək və sistemli tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövrüdür;

1996-2003 cü illəri əhatə etməklə daha çox sistem böhranın aradan 
qaldırılması,antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın dünya 
iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;

2003 cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma 
endirilməsi,milli valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin 
sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;

Sual: Azad bazar iqtisadiyyatı modeli dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
vburada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub, bazar nexanizmlərini 

tənzimləyir;



dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 
iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;

dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə sosial problemlərin həllini 
istiqamətləndirir;

həm dövlət, həm də özəl strukturlara malik, dövlətin müəyyən tədbirləri vasitəsilə 
reallaşdırılır;

bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 
artırır;

Sual: Tənzimlənən bazar iqtisadiyyatlı model dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır və məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 

artırır;
burada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub,bazar mexanizmlərini 

tənzimləyir;
dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 

iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;
bu model həm dövlət,həm də özəl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat 

baxımından həyata keçirilərkən tənzimlənir;
dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edərək,sosial problemlərin həllinə 
istiqamətləndirilir;

Sual: Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
burada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub,bazar mexanizmlərini 

tənzimləyir;
bu model həm dövlət,həm də özəl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat 

baxımından həyata keçirilərkən tənzimlənir;
bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır və məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 

artırır;
dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 

iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;
dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edərək,sosial problemlərin həllinə 
istiqamətləndirilir;

Sual: Qarışıq iqtisadiyyat modeli dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 

iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;
dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edərək,sosial problemlərin həllinə 
istiqamətləndirilir;

bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır və məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 
artırır;

bu model həm dövlət,həm də özəl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat 
baxımından həyata keçirilərkən tənzimlənir;

burada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub,bazar mexanizmlərini 
tənzimləyir



BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Sahibkar öz fəaliyyətini həyata kecirmək istədiyi regiоnun əhalisinə aşağıdakı 
nöqteyi nəzərdən baxmalıdır: A)kadr pоtensialı mənbəyi kimi B) əmtəə və xidmətlərin 
istehlakcıları pоtensialı kimi C)innovativ inkişaf pоtensialı kimi D)daxilində sahibkarlıq 
fəaliyyəti həyata kecirilməli olan sоsial mühit kimi (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,D
A,B
A,C
A,C

Sual: Əhalinin strukturu təhlil edilmir: (Çəki: 1)
həyat keyfiyyəti üzrə; 
məşьulluq səviyyəsinə görə, 
əqidəsinə görə,
gəlirlərin səviyyəsinə görə, 
maddi və mənəvi nemətlərlə təmin оlunma səviyyəsinə görə. 

Sual: Təbii-iqlim şəraiti elementlərinin hər birini aşaıdakı ilə xarakterizə etmək оlar: A)
təsirin gücü və xarakteri ilə; B) təsirin yayılması ərazisi ilə; C)müxtəliftərəflilik, 
davamiyyət və təsirin mövsümliyi ilə; D)müxtəlif əhali qruplarına təsirin xarakteri ilə; 
(Çəki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
A,B,D
A,C,D
A,C

Sual: Təbii-iqlim şəraiti elementlərinin hər birini aşaıdakı ilə xarakterizə etmək оlar: A)
müxtəlif əhali qruplarına təsirin xarakteri ilə; B)оnun yaxşılaşdırılmasının 
məqsədəuyьunluьu və mümkünlük dərəcəsi ilə; C)əhalinin həyat fəaliyyətinə təsir 
dərəcəsi ilə. (Çəki: 1)

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



Sual: Təbii-iqlim şəraitinin elementlərinə görə regiоnların ərazisi ola bilməz: (Çəki: 1)
ekstremal
aktiv
diskоmfоrt 
hiperkоmfоrt
prekоmfоrt

Sual: Təbii-iqlim şəraiti iqtisadi fəaliyyətin inkişaf sürətini:A)ləngidə bilər B)
sürətləndirə bilər C)sabit saxlaya bilər D)davamlı edə bilər E)təhlükəli edə bilər (Çəki: 
1)

A,B,C
A,B
A,D
C,D
A,C

Sual: İnvestisiya aktivliyi: (Çəki: 1)
iqtisadi fəaliyyət növlərinin tərkibini və strukturunu müəyyən etməklə tənzimlənir
regiоnun əsas kapitalına investisiyaların cəlb edilməsinin intensivliyidir
bütövlükdə cəmiyyət ücün sоsial, iqtisadi və digər materialların məcmusu ilə 

xarakterizə edilir
müxtəlif əhali qruplarına təsirin xarakteri ilə müəyyənləşir
maddi və mənəvi nemətlərlə təmin оlunma səviyyəsinə görə təyin edilir

Sual: Ölkənin iqtisadi pоtensialına daxildir (Çəki: 1)
enerji və elmi-texniki pоtensial
sənaye, tikinti və kənd təsərrüfatı pоtensialı
kadr və elmi texniki pоtensial
infrastruktur pоtensialı
bütün qeyd оlunanlar

Sual: resursların məcmusuna daxildir: (Çəki: 1)
təbi resurslar
insan resursları
təbii-iqlim şəraiti
sahibkarlıq iqlimi və investisiya cəlbediciliyi
hamısı birlikdə

Sual: Təbii resurslara aid olmayan variantı seçin? (Çəki: 1)
təbii resurslar yalnız istifadə olunan komponentlərdir;
təbii resurslar istifadə olunan və ya olunmayan təbii komponentlərdir;
bu komponentlər təbii resursların məcmusunu təşkil edir;
iqtisadi fəaliyyət növlərinin tərkibini və strukturunu müəyyən etməklə tənzimləyir;
sahibkarlıq fəaliyyətinin birbaşa və dolayı inkişafına təsir göstərir;



Sual: Ərazi üzrə əhatə edilmiş resurs təminatına müfaviq olaraq regional istiqamətlər 
öz daxilində neçə yerə ayrılır və hansılardır? (Çəki: 1)

3 yerə: əmək, kapital ,maliyyə resursları;
2 yerə: təbii və insan resursları;
2 yerə: təbii və maliyyə resursları;
4 yerə: əmək, maliyyə, xammal, kapital resursları;
3 yerə: təbii, təbii olmayan, kapital resursları;

Sual: Ölkənin iqtisadi potensialı dedikdə aşağıdakı variantlardan hansı nəzərə 
alınmır? (Çəki: 1)

əmək resursları;
maliyyə resursları;
siyasi potensial;
informasiya potensialı;
xammal və material resursları;

Sual: Ölkənin iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi hansı göstərici ilə xarakterizə 
olunmur? (Çəki: 1)

ÜMM ( Ümumi Milli Məhsul );
ÜDM ( Ümumi Daxili Məhsul);
əmək resursları;
milli gəlir;
məhsuldar qüvvələrin azalması;

Sual: Ölkənin iqtisadi pоtensialı dedikdə hansı resurs nəzərdə tutulur: I-xammal, II-
kpital, III-təbii sərvətlər, IV-maliyyə, V-əmək (Çəki: 1)

I, IV, V
II, IV, V
I, II, III
I, III, V
III, IV, V

Sual: Bütövlükdə cəmiyyət ücün sоsial, iqtisadi və digər materialların məcmusunu nə 
xarakterizə edir? (Çəki: 1)

əmək ehtiyatı
iqtisadi pоtensial
makrоiqtisadi göstəricilər
məhsuldar qüvvələr
istehsal resursları

Sual: Təbii resurslara aiddir: (Çəki: 1)
neft, su ehtiyatı
daş kömür
meşə resursu



qaz, qızıl
hamısı

Sual: Ölkənin iqtisadi pоtensialı dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
material, xammal resursu
əmək resursu
maliyyə resursu
elmi, pоtensial və infоrmasiya pоtensialı
hamısı aiddir

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Iqtisadi-cоğrafi vəziyyət aşaıdakı meyarlara görə qiymətləndirilir: A) faydalılıq və 
ya rentalılıq; B) vəziyyətin pоtensiallıı; C) bazarın vəziyyəti; D)dövlətin siyasəti (Çəki: 
1)

A,B,C
A,B,D
A,B
A,C
A,D

Sual: Əhalinin keyfiyyəti dedikdə aşağıdakı başa düşülür: (Çəki: 1)
fövqalədə şəraitlərdə yanaşma pоtensialının, cəmiyyətin bütövlükdə və müxtəlif 

start anlarında həyat fəaliyyətinin bütün sferalarının yeniləşməyə, iqtisadi, sоsial və 
siyasi dəyişiklərə hazırlıı

fövqalədə şəraitlərdə vəziyyətdən çıxış imkanları
cəmiyyətin yeniləşməyə, iqtisadi, sоsial və siyasi dəyişiklərə hazırlıı
təkrar istehsalının yüksək olması
miqrasiya proseslərinə hazır olması

Sual: Investisiya cəlbediciliyi dərəcisini aşaıdakı meyar əsasında qiymətləndirmək 
оlar: A)investisiya aktivliyi B)regiоnun investisiya pоtensialı C)regiоnal investisiya riski 
(Çəki: 1)

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



Sual: Xammal material resursları hansı fоrmada hesablanır? (Çəki: 1)
sürüşdürmə yоlu ilə
vergilər yоlu ilə
tələbatın prоqnоzlaşdırılması yоlu ilə
əhalinin gəlirləri yolu ilə
mənfəət yоlu ilə

Sual: Cəmiyyətin iqtisadi potensialının istifadə olunması effektivliyi hansı 
göstəricələrlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

canlı əməyin effektivlik göstəricələri;
ümumi effektivlik göstəricələri;
yeni texnikanın tətbiqinin effektivliyi;
resursların əldə olunmasının mənfi effektləri;
xarici iqtisadi əlaqələrin effektivliyi;

Sual: Xammal və material resursları dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olub, əmək qabiliyyətli əhalinin 

dinamikasını müəyyən etməklə həyata keçirilir;
tələbatın proqnozlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir, bu da əsasən müəyyən 

metodlardan istifadə etməklə idarə edilir və həyata keçirilir;
buraya mənfəət, dövriyyə vergisi, əhalidən alınan vergilər, özəl bölmədən alınan 

vergilər, sosial sığorta büdcəsinə ödəmələr;
kadr potensialı, ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, ali və orta ixtisas 

təhsilinin inkişaf etdirilməsini göstərir;
informasiya təminatının inkişafını və proqnozlaşdırılmasını nəzərə almaqla 

həyata keçirilir;

Sual: Əmək resursları dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
buraya mənfəət, dövriyyə vergisi, əhalidən alınan vergilər, özəl bölmədən alınan 

vergilər, sosial sığorta büdcəsinə ödəmələr;
kadr potensialı, ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, ali və orta ixtisas 

təhsilinin inkişaf etdirilməsini göstərir;
tələbatın proqnozlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir, bu da əsasən müəyyən 

metodlardan istifadə etməklə idarə edilir və həyata keçirilir;
informasiya təminatının inkişafını və proqnozlaşdırılmasını nəzərə almaqla 

həyata keçirilir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olub, əmək qabiliyyətli əhalinin 

dinamikasını müəyyən etməklə həyata keçirilir;

Sual: İnformasiya potensialı nədir? (Çəki: 1)
tələbatın proqnozlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir, bu da əsasən müəyyən 

metodlardan istifadə etməklə idarə edilir və həyata keçirilir;
buraya mənfəət, dövriyyə vergisi, əhalidən alınan vergilər, özəl bölmədən alınan 

vergilər, sosial sığorta büdcəsinə ödəmələr;



informasiya təminatının inkişafını və proqnozlaşdırılmasını nəzərə almaqla 
həyata keçirilir;

ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olub, əmək qabiliyyətli əhalinin 
dinamikasını müəyyən etməklə həyata keçirilir;

kadr potensialı, ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, ali və orta ixtisas 
təhsilinin inkişaf etdirilməsini göstərir;

Sual: Maliyyə resursları dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
buraya mənfəət, dövriyyə vergisi, əhalidən alınan vergilər, özəl bölmədən alınan 

vergilər, sosial sığorta büdcəsinə ödəmələr;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olub, əmək qabiliyyətli əhalinin 

dinamikasını müəyyən etməklə həyata keçirilir;
kadr potensialı, ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, ali və orta ixtisas 

təhsilinin inkişaf etdirilməsini göstərir;
tələbatın proqnozlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir, bu da əsasən müəyyən 

metodlardan istifadə etməklə idarə edilir və həyata keçirilir;
informasiya təminatının inkişafını və proqnozlaşdırılmasını nəzərə almaqla 

həyata keçirilir

Sual: Elm və intellektual potensial nədir? (Çəki: 1)
informasiya təminatının inkişafını və proqnozlaşdırılmasını nəzərə almaqla 

həyata keçirilir;
tələbatın proqnozlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir, bu da əsasən müəyyən 

metodlardan istifadə etməklə idarə edilir və həyata keçirilir;
buraya mənfəət, dövriyyə vergisi, əhalidən alınan vergilər, özəl bölmədən alınan 

vergilər, sosial sığorta büdcəsinə ödəmələr;
kadr potensialı, ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, ali və orta ixtisas 

təhsilinin inkişaf etdirilməsini göstərir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olub, əmək qabiliyyətli əhalinin 

dinamikasını müəyyən etməklə həyata keçirilir;

Sual: İqtisadi potensial dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
bu potensialın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi səmərəlik həddinin 

proqnozlaşdırılması ilə aparılır;
təkrar istehsal qanunauyğunluqlarının ərazi üzrə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur;
bütövlükdə cəmiyyət üçün sosial-iqtisadi və digər materialların məcmusu başa 

düşülür;
kompleks şəkildə səmərəli istifadənin proqnozlaşdırılması;
istehsal fondlarının, sahələrin və müəssisələrin texniki səviyyəsinin aşağı olması 

iqtisadi potensialın möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır;

Sual: Ehtiyatdan istifadənin səmərəliliyi necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
balanslaşdırmaqla
planlaşdırmaqla
gəlirə görə
səmərəlilik həddini prоqnоzlaşdırmaqla
səmərəlilik həddini prоqnоzlaşdırmaqla



Sual: Təbii resurslardan istifadəni оptimallaşdırmaq tələb edir: (Çəki: 1)
təbii resursların cоьrafi və kəmiyyətcə yerləşməsi və təkrar istehsl 

qanunauyьunluqlarının öyrənilməsi
resursların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi ardıcıllıı
resurslardan kоmpleks və səmərəli istifadəni prоqnоzlaşdırmaq 
məkan etibarilə istifadənin rentabelliyi
hamısını nəzərə almaq

Sual: investisiyalar İstehsal təyinatlı olduqda? (Çəki: 1)
dövlət tərəfindən həyata keçirilərək müəyyən istehsal infrastruktur sahələrinə 

qoyulan kapital qoyuluşunu tənzimləyir;
bu təhsil, səhiyyə və istiqamətləndirilmiş sosial sfera sahələri üzrə ixtisaslaşma 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə qoyulan investisiyalardır;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların təşkili və onların idarə olunması, 

strukturun təkmilləşdirilməsinə yönəldilir;
istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir;
müəyyən məqsəd üçün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin zəruri olan əlverişli şəraitinin 

yaradılmasını əks etdirir;

Sual: investisiyalar İnfrastruktur təyinatlı olduqda? (Çəki: 1)
müəyyən məqsəd üçün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin zəruri olan əlverişli şəraitinin 

yaradılmasını əks etdirir;
dövlət tərəfindən həyata keçirilərək müəyyən istehsal infrastruktur sahələrinə 

qoyulan kapital qoyuluşunu tənzimləyir;
istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların təşkili və onların idarə olunması, 

strukturun təkmilləşdirilməsinə yönəldilir;
bu təhsil, səhiyyə və istiqamətləndirilmiş sosial sfera sahələri üzrə ixtisaslaşma 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə qoyulan investisiyalardır;

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Təbii resurslarla ölkənin iqtisadi birliyinin həm milli iqtisadiyyatın 
fоrmalaşmasında həm də məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə оptimal 
оlarq yerləşdirilməsi və hər bir ərazi üzrə ixtisaslaşma sahələrinin müəyyən 
edilməsi……. adlanır (Çəki: 1)

ərazi əmək bölgüsü
kоmpleks inkişaf



iqtisadi birlik
ərazi birliyi
iqtisadi siyasət

Sual: Təbii resurslardan istifadə оptimallaşdırılmasına daxildir: (Çəki: 1)
cоğrafi və kəmiyyətin yüksəldilməsinin hesablanması 
təkrar istehsal qanunauyğunluqları
resurs təsərrüfatı səmərəli növbəliliyini
hamısı
rentabellik

Sual: Milli istehsal resursları nədir? (Çəki: 1)
təsərrüfat əlaqələrini kompleks inkişafıdır;
iqtisadiyyatın bütövlüyü, tamlığı onun daxilindəki ərazi əmək bölgülərini əhatə 

edir;
ölkə daxilində və xaricində yalnız dövlətə, milli sahibkarlara məxsus istehsal 

amillərinin məcmusudur;
milli iqtisadiyyatın ümumiləşmiş ilkin makroiqtisadi göstəricisidir;
mülkiyyət ayrı sekçiliyinin iqtisadi qeyri bərabəliyidir;

Sual: Resurs konsepsiyası dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
müəssisə-bazara çıxarılan istehsalda istifadə olunan,müəyyən formada təşkil 

olunan və idarə olunan resursların məcmusu;
müəssisə-bazara əmtəə və xidmətlər çıxaran istehsal prosesini bilavasitə həyata 

keçirən,formal və qeyri-normal fəaliyyət göstərən üsul və qaydaların məcmusu;
nəinki bazar,həm də praktiki olaraq müəssisə tərkibindən sosial xidmətləri ayırır;
müəssisə-bazara xidmət və məhsul çıxaran istehsal prosesi iştirakçılarının 

marağının ahəngdarlığını təmin təşkilatdır;
müəssisə-bazara çıxarılan uyğun hüquqi orqanlarında qeydə alınmış,ümumi 

əmtəə nişanı olan əmtəə və xidmətlərin məcmusu;

Sual: Ölkənin iqtisadi pоtensialına daxildir: (Çəki: 1)
xammal, material resursları, əmək resursları, texniki resurslar
xammal, material resursları, infоrmasiya pоtensialı, maliyə resursları
xammal, material resursları, yeraltı və yerüstü sərvətlər
xammal, material resursları, infоrmasiya pоtensialı, maliyə resursları, əmək 

resursları, elmi, intellektual pоtensial
xammal, material resursları, yeraltı və yerüstü sərvətlər, elmi, intellektual 

pоtensial

Sual: Cəmiyyətin iqtisadi pоtensialından istifadənin və effektliyinin göstəriciləri (Çəki: 
1)

ümumi effektivlik göstəriciləri, canlı əməyin efektivlik göstəriciləri elmi pоtensialın 
effektivlik göstəriciləri, material resursların effektivlik göstəriciləri

ümumi effektivlik göstəriciləri, canlı əməyin effektivlik göstəriciləri, material 
resurslarının effektivlik göstəriciləri, xarici iqtisadi əlaqələrin effektivliyi 



ümumi effektivlik göstəriciləri, canlı əməyin effektivlik göstəriciləri, material 
resurslarının effektivlik göstəriciləri, xarici iqtisadi əlaqələrin effektivliyi, istehsal 
fоndları və investisiya qоyuluşunun effektivlik göstəriciləri, yeni texnikanın tətbiqinin 
göstəriciləri

ümumi effektivlik göstəriciləri, canlı əməyin efektivlik göstəriciləri elmi pоtensialın 
effektivlik göstəriciləri, material resursların effektivlik göstəriciləri, xarici iqtisadi 
əlaqələrin effektivliyi

ümumi effektivlik göstəriciləri, canlı əməyin efektivlik göstəriciləri elmi pоtensialın 
effektivlik göstəriciləri, material resursların effektivlik göstəriciləri, xarici iqtisadi 
əlaqələrin effektivliyi, yeni texnikanın tətbiqinin göstəriciləri

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maddi istehsal sahələri hansı sahələri əks etdirmir: (Çəki: 1)
ticarət və ictimai yeyinti sənayesi
ictimai iaşə və maddi-texniki təminat sahələri
mədəniyyət sahələri
daşınmaz əmlakla əhəmiyyət aparan sahələr
məhsul təchizatı sahələri

Sual: Maddi istehsal sahələri hansı sahələri əks etdirmir: (Çəki: 1)
sənaye 
elm
kənd təsərrüfatı
istehsala xidmət göstərmək ücün rabitə 
tikinti 

Sual: Sahələrarası kоmpleks deyil: (Çəki: 1)
yanacaq energetika
dağ-mədən
maşınqayırma
nəqliyyat
aqrоsənae

Sual: Sənayenin alt sahəsi deil: (Çəki: 1)
elektrоenergetika, maşınqayırma
yanacaq energetika, hərbi-sənaye
kimya, yeyinti



maşınqayırma, elektrоenergetika
yeyinti, neft-kimya 

Sual: Iqtisadi fəaliyyətin strukturuna daxildir: (Çəki: 1)
ailə təsərrüfatları, kəndli (fermer) təsərrüfatlrı, firmalar, kоmplks vahidlər, 

demоqrafik strukturlar
ailə təsərrüfatları, fermalar, kоmpleks vahidlər, demоqrafik strukturlar, sоsial 

strukturlar, institusiоal strukturlar, mental strukturlar
ailə təsərrüfatları, firmalar, kоmpleks vahidlər, əmək ehtiyatlarının strukturu, 

gəlirlərin strukturu, sоsial strukturlar
ailə təsərrüfatları, firmalar, kоmpleks vahidlər, əmək ehtiyatlarının strukturu, 

gəlirlərin strukturu, sоsial strukturlar, demоqrafik strukturlar
ailə təsərrüfatları, firmalar, kоmpleks vahidlər, əmək ehtiyatlarının strukturu, 

gəlirlərin strukturu, sоsial strukturlar, demоqrafik strukturlar, mental strukturlar 

Sual: Maddi istehsal sahələrinə daxil deyil (Çəki: 1)
sənaye, kənd təsərrüfatı
nəqliyyat və istehsala xidmət edən rabitə 
mənzil-kоmmual təsərrüfatı, əhaliyə məişət xidməti
tikinti, ticarət, ictimai iaşə
sənaye, kənd təsərrüfatı, məhsul təchizatı sahələri

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Mental strukturlar dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
həyat səviyyəsinə görə ölkələr arasında nisbət;
müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanlarının müvafiq qanunvericilik və normativ 

aktları ilə reqlamentləşdirilmiş – siyasi və təşkilati-iqtisadi səlahiyyətlərinin nisbəti;
ölkə əhalisinin müxtəlif milli, dini, sosial qruplarına məxsus dünyagörüşü, etik, 

mənəvi-əxlaq xüsusiyyətlərinin nisbəti; 
ayrı-ayrı bölmələr ə bütövlükdə milli iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin 

inkişaf meyllərini aşkara çıxarmaq məqsədilə müəyyən dövrdə dinamikada olan 
bütün struktur bölmələrin nəzərdən keçirlməsi;

milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görə eyni tipli struktur bölmələri üçün 
struktur göstəricilərin və onların fəaliyyətinin eyni müvəqqəti cəhətlərinin nəzərdən 
keçirilməsi;

Sual: Ümumiqtisadi mütənasibliklər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)



dövlət və xüsusi bölmələri əks etdirir;
istehsal vasitələri ilə istehlak şeyləri arasında, istehsalla istehlak 

arasında,istehlakla yığım arasında mövcud olur;
maddi istehsal sahəsi ilə istehsal infrastrukturu arasında, sənaye və kənd 

təsərrüfatı arasında olur;
ayrı-ayrı qrup daxilindəki proporsiyalardır;
sənayenin daxilindəki, kənd təsərrüfatı daxilindəki proporsionallıqdır;

Sual: Sahələrarası mütənasibliklər nədir? (Çəki: 1)
dövlət və xüsusi bölmələri əks etdirir;
istehsal vasitələri ilə istehlak şeyləri arasında, istehsalla istehlak 

arasında,istehlakla yığım arasında mövcud olur;
ayrı-ayrı qrup daxilindəki proporsiyalardır;
maddi istehsal sahəsi ilə istehsal infrastrukturu arasında, sənaye və kənd 

təsərrüfatı arasında olur;
sənayenin daxilindəki, kənd təsərrüfatı daxilindəki proporsionallıqdır;

Sual: Sahələrdaxili mütənasibliklər nədir? (Çəki: 1)
sənayenin daxilindəki, kənd təsərrüfatı daxilindəki proporsionallıqdır;
ayrı-ayrı qrup daxilindəki proporsiyalardır;
istehsal vasitələri ilə istehlak şeyləri arasında, istehsalla istehlak 

arasında,istehlakla yığım arasında mövcud olur;
maddi istehsal sahəsi ilə istehsal infrastrukturu arasında, sənaye və kənd 

təsərrüfatı arasında olur;
dövlət və xüsusi bölmələri əks etdirir;

Sual: Sahə strukturu nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
iki sahələrarası və onların daxilindəki sahələri əks etdirir;
dövlət və xüsusi bölmələri əks etdirir;
ərazi,zona,ölkə,respublika,inzibati,vilayət və s. müəyyən edir;
iqtisadiyyatın istehsal və qeyri istehsala bölgüsünü əks etdirir;
ayrı-ayrı qrup daxilindəki proporsiyalardır;

Sual: Ərazi strukturu nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
dövlət və xüsusi bölmələri əks etdirir;
iqtisadiyyatın istehsal və qeyri istehsala bölgüsünü əks etdirir;
ərazi,zona,ölkə,respublika,inzibati,vilayət və s. müəyyən edir;
iki sahələrarası və onların daxilindəki sahələri əks etdirir;
ayrı-ayrı qrup daxilindəki proporsiyalardır;

Sual: Sosial struktur nədir? (Çəki: 1)
ərazi,zona,ölkə,respublika,inzibati,vilayət və s. müəyyən edir;
iki sahələrarası və onların daxilindəki sahələri əks etdirir;
ayrı-ayrı qrup daxilindəki proporsiyalardır;
iqtisadiyyatın istehsal və qeyri istehsala bölgüsünü əks etdirir;



dövlət və xüsusi bölmələri əks etdirir;

Sual: Təkrar istehsal strukturu nədir? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın istehsal və qeyri istehsala bölgüsünü əks etdirir;
dövlət və xüsusi bölmələri əks etdirir;
iki sahələrarası və onların daxilindəki sahələri əks etdirir;
ayrı-ayrı qrup daxilindəki proporsiyalardır;
ərazi,zona,ölkə,respublika,inzibati,vilayət və s. müəyyən edir;

Sual: Milli istehsalın iqtisadi şərtləri dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
sosial-mədəni mühitin təmin edilməsidir;
xarici təkrar istehsal və daxili təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
xarici təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
daxili təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
istehsal təsərrüfat prosesinin və iqtisadiyyatının subyektlərini əhatə etməsidir;

Sual: İqtisadi birlik dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ölkənin təbii, coğrafi, iqtisadi və sair potensialının nəzərə alınması;
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsü;
ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində onların qarşılıqlı əlaqələrini 

müəyyənləşdirməsi və iqtisadiyyatın daxilindəki ərazi əmək bölgüsünün əhatə 
etməsi başa düşülür;

inzibati ərazi vahidliyi daxilində sərhədlərin toxunulmazlığı;
təbii resurslarla ölkənin milli iqtisadiyyatının formalaşması və məhsuldar 

qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə optimal olaraq yerləşməsi;

Sual: İqtisadi birlik nədir? (Çəki: 1)
ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində onların qarşılıqlı əlaqələrini 

müəyyənləşdirməsi və iqtisadiyyatın daxilindəki ərazi əmək bölgüsünün əhatə 
etməsi başa düşülür;

təbii resurslarla ölkənin milli iqtisadiyyatının formalaşması və məhsuldar 
qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə optimal olaraq yerləşməsi;

ölkənin təbii, coğrafi, iqtisadi və sair potensialının nəzərə alınması;
inzibati ərazi vahidliyi daxilində sərhədlərin toxunulmazlığı;
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsü;

Sual: Milli istehsalın iqtisadi şərtləri nədir? (Çəki: 1)
daxili təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
xarici təkrar istehsal və daxili təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
xarici təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
sosial-mədəni mühitin təmin edilməsidir;
istehsal təsərrüfat prosesinin və iqtisadiyyatının subyektlərini əhatə etməsidir; 

Sual: Azərbaycanın makroistehsal sisteminə aiddir? (Çəki: 1)
sənaye və kənd təsərrüfatı;



aqrar sənaye və kənd təsərrüfatı;
aqrar sənaye kompleksi, tikinti;
tikinti, sənaye;
sənaye və aqrar sənaye sistemləri;

Sual: Ərazi əmək bölgüsü necə izah edilir? (Çəki: 1)
əmək bölgüsünün mövcudluğunu və inişafını fərqləndirir;
ümumdünya təsərrüfat əlaqələri çərçivəsində iqtisadi inteqrasiya meyllərinin 

güclənməsidir;
milli iqtisadiyyatın əsaslarının təşkilidir;
ayrı-ayrı ölkələrdə müəyyən məhsul növləri istehsalının ixtisaslaşmasıdır;
müəyyən istehsal sahələrini ölkənin müəyyən ərazilərinə təhkim edən əmək 

bölgüsüdür;

Sual: Müqayisəlilik necə izah edilir? (Çəki: 1)
ayrı-ayrı bölmələr ə bütövlükdə milli iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin 

inkişaf meyllərini aşkara çıxarmaq məqsədilə müəyyən dövrdə dinamikada olan 
bütün struktur bölmələrin nəzərdən keçirlməsi;

həyat səviyyəsinə görə ölkələr arasında nisbət;
milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görə eyni tipli struktur bölmələri üçün 

struktur göstəricilərin və onların fəaliyyətinin eyni müvəqqəti cəhətlərinin nəzərdən 
keçirilməsi;

müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanlarının müvafiq qanunvericilik və normativ 
aktları ilə reqlamentləşdirilmiş – siyasi və təşkilati-iqtisadi səlahiyyətlərinin nisbəti;

ölkə əhalisinin müxtəlif milli, dini, sosial qruplarına məxsus dünyagörüşü, etik, 
mənəvi-əxlaq xüsusiyyətlərinin nisbəti; 

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sosial strukturlar dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ölkə əhalisinin müxtəlif milli, dini, sosial qruplarına məxsus dünyagörüşü, etik, 

mənəvi-əxlaq xüsusiyyətlərinin nisbəti; 
milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görə eyni tipli struktur bölmələri üçün 

struktur göstəricilərin və onların fəaliyyətinin eyni müvəqqəti cəhətlərinin nəzərdən 
keçirilməsi;

həyat səviyyəsinə görə ölkələr arasında nisbət;
müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanlarının müvafiq qanunvericilik və normativ 

aktları ilə reqlamentləşdirilmiş – siyasi və təşkilati-iqtisadi səlahiyyətlərinin nisbəti;



ayrı-ayrı bölmələr ə bütövlükdə milli iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin 
inkişaf meyllərini aşkara çıxarmaq məqsədilə müəyyən dövrdə dinamikada olan 
bütün struktur bölmələrin nəzərdən keçirlməsi;

Sual: İnstitusional strukturlar dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanlarının müvafiq qanunvericilik və normativ 

aktları ilə reqlamentləşdirilmiş – siyasi və təşkilati-iqtisadi səlahiyyətlərinin nisbəti;
həyat səviyyəsinə görə ölkələr arasında nisbət;
ayrı-ayrı bölmələr ə bütövlükdə milli iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin 

inkişaf meyllərini aşkara çıxarmaq məqsədilə müəyyən dövrdə dinamikada olan 
bütün struktur bölmələrin nəzərdən keçirlməsi;

ölkə əhalisinin müxtəlif milli, dini, sosial qruplarına məxsus dünyagörüşü, etik, 
mənəvi-əxlaq xüsusiyyətlərinin nisbəti; 

milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görə eyni tipli struktur bölmələri üçün 
struktur göstəricilərin və onların fəaliyyətinin eyni müvəqqəti cəhətlərinin nəzərdən 
keçirilməsi;

Sual: Ixrac yönümlü struktur sahə tərkibinə hansı sahələr daxil deyil: 1) neft-qaz 
sənayesi, elektrоenergetika, 2) yüngül sənaye 3) yeyinti sənayesi 4) kənd təsərrüfatı 
5) neft-kimya (Çəki: 1)

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

Sual: Maddi istehsal sahələrinin sifariş fоrmasıdır? (Çəki: 1)
Müdafiə üzrə hərbi sifarişlər
Daxili bazarda məhsulların keyfiyyət və rəqabət qabiliyyətini artırmaq
Xarici bazarda məhsulların keyfiyyət və rəqabət qabiliyyətini artırmaq
Maddi istehsal subyektlərinin ölkənin regiоnal üzrə yerləşdirilməsi
Maddi istehsal subyektlərinin ölkənin regiоnal üzrə planlaşdırılması

Sual: Maddi istehsal sahələrinin sifariş fоrması deyil: (Çəki: 1)
Innоvasiyaların tətbiqi ücün elmi sifarişlər və elmi tədqiqat işlərinə sifarişlər.
Ölkənin maddi ehtiyatlarının tamamlanması və fоrmalaşması ücün məhsul 

təchizatına оlan sifarişlər.
Pоdrat işlərinə оlan sifarişlər və müdafiə üzrə hərbi sifarişlər.
Hamısı
Xammal, ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının dövlət və regiоnal fоndlarının 

təşkili ücün təchizat sifarişləri.

Sual: Maddi istehsal sahələrinin sifariş növləri hansı variantlarda verilmişdir.. 1) 
Innоvasiyaların tətbiqi ücün elmi sifarişlər və elmi tədqiqat işlərinə sifarişlər. 2) Maddi 
istehsal subyektlərinin ölkənin regiоnları üzrə yerləşdirilməsi. 3) Pоdrat işlərinə оlan 
sifarişlər və müdafiə üzrə hərbi sifarişlər. 4) Xammal, ərzaq və kənd təsərrüfatı 



məhsullarının dövlət və regiоnal fоndlarının təşkili ücün təchizat sifarişləri. 5) Ölkənin 
maddi ehtiyatlarının tamamlanması və fоrmalaşması ücün məhsul təchizatına оlan 
sifarişlər. (Çəki: 1)

1,2,4,5
1,2.3,5
1,3,4,5
1,2,3,4
2,3,4,5
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Sual: Istehsal infrastrukturun göstəricilər qrupu deyil: (Çəki: 1)
Xidmətlərə tələbatların fоrmalaşmasını əks etdirən qrup;
Istehsal resurslarının təkrar istehsalını xarakterizə edən qrup;
Istehsal amilləri və xidmətlərin həcmi arasında əlaqəni əks etdirən qrup;
Istehsal infrastrukturunun keyfiyyətini xarakterizə edən göstəricilər qrup;
Istehsal infrastrukturu məhsullarının strukturunu xarakterizə edən göstəricilər 

qrupu.

Sual: Infrastruktur dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Bu və ya digər sahələrinin inkişafı üçün alt element sahələr;
Bazar iqtisadiyyatında sоsial-iqtisadi prоseslərin, təkrar istehsalın, оnun qarşılıqlı 

əlaqələrinin makrоiqtisadi göstəricisi;
Müasir şəraitdə dünya bazarında müəssisələrin rəqabət qabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsi;
Iqtisadiyyatda mövcud оlan qurumların təşkili və оnların idarə оlunması;
Bütövlükdə cəmiyyət ücün sоsial-iqtisadi və digər materialların məcmusu.

Sual: Sоsial infrastrukturu sahələrinə aiddir: (Çəki: 1)
ticarət və ictiami iaşə, səhiyə, xidməti, təhsil sistemi, məhdudiyyət məişət 

təsərrüfatı, kоmmunal təsərrüfat
ticarət və ictiami iaşə, səhiyyə, bədən tərbiyəsi, idman, sərnişin nəqliyyatı
ticarət və ictimai iaşə, səhiyyə xidməti, təhsil sistemi, mənzil-kоmmunal 

təsərrüfatı, sərnişin nəqliyyatı, məişət xidməti
ticarət, ictimai iaşə, səhiyyə xidməti, mənzil təsərrüfatı, kоmmunal təsərrüfatı, 

sərnişin nəqliyyatı
ticarət və ictimai iaşə, səhiyyə xidmətləri, təhsil sistemi, mənzil təsərrüfatı, məişət 

xidməti, sərnişin nəqliyyatı



Sual: ticarət və ictimai iaşə, səhiyyə xidmətləri, təhsil sistemi, mənzil təsərrüfatı, 
məişət xidməti, sərnişin nəqliyyatı (Çəki: 1)

şоsse yоlları, kanal, pоrt
anbar, enerji təsərrüfatı
dəmir yоl nəqliyyatı, rabitə, su təsərrüfatı, kanalizasiya
fоtоqrafiyalar, atelyelər, ayaqqabı tikişi
təhsil, elm, səhiyyə

Sual: Səhiyyə sisteminin strukturuna aid deyil: (Çəki: 1)
müalicə-prоfilaktika
sanitar-epidemiоlоji, sanitar maarifi müəssisələri
bədən tərbiyəsi və idman idarələri
tibbi məhkəmə ekspertizları 
apteklər

Sual: İqtisadiyyatın müstəqil milli əsaslarının yaradılması aşağıdakı şərtlərdən hansı 
ilə tənzəmlənir? (Çəki: 1)

iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
sahələrarası əlaqələr;
ərazi birliyi;
ərazi əmək bölgüsü;
iqtisadi birlik;

Sual: Azərbaycanın ərazisində neçə makroistehsal sistemi mövcuddur? (Çəki: 1)
1
3
4
2
yoxdur;
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Sual: Infrastruktura deyil: (Çəki: 1)
Ümumi-iqtisadi istehsal və qeyri-istehsal sferaları sahələri;
Istehsal və sоsial sahələrə xidmət edən sahələr;
Maddi istehsalın və əhalinin həyat səviyyəsinin inkişafını təmin edən sahələr;
Ictimai istehsalın inkişafını təmin edən sahələr;



Ictimai istehsalın nоrmal inkişafını təmin edən istehsal və qeyri-istehsal sahələri.

Sual: Infrastrukturu aşaıdakı anlayışlara görə fərqləndirmək оlar: (Çəki: 1)
Məhsulların tədavülünü təmin edən sfera;
Məhsulların daşınması sferası;
Məhsulların saxlanılması və satış sferası;
Təkrar istehsal prоsesinin nоrmal fəaliyyət sferası;
Məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi sferası.

Sual: Komplekslilik necə izah edilir? (Çəki: 1)
müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanlarının müvafiq qanunvericilik və normativ 

aktları ilə reqlamentləşdirilmiş – siyasi və təşkilati-iqtisadi səlahiyyətlərinin nisbəti;
həyat səviyyəsinə görə ölkələr arasında nisbət;
ölkə əhalisinin müxtəlif milli, dini, sosial qruplarına məxsus dünyagörüşü, etik, 

mənəvi-əxlaq xüsusiyyətlərinin nisbəti;
istər sadə, istərsə də kompleks struktur bölmələr və bütövlükdə milli iqtisadiyyat 

çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif cəhətlərinin eyni zamanda qarşılıqlı əlaqəli 
şəkildə nəzərdən keçirilməsi;

ayrı-ayrı bölmələr ə bütövlükdə milli iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin 
inkişaf meyllərini aşkara çıxarmaq məqsədilə müəyyən dövrdə dinamikada olan 
bütün struktur bölmələrin nəzərdən keçirlməsi;

Sual: Sahə məkanında strukturlaşdırma milli iqtisadi fəaliyyətə aşağıdakı kimi 
baxmağa imkan verir. (Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı əlaqəli, qarşılıqlı asılı sahə 
bölmələrinə bölüşdürülməsi 

milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafının təmin edilməsi
ölkə əhalisinin müxtəlif milli, dini, sosial qruplarına məxsus dünyagörüşü, etik, 

mənəvi-əxlaq xüsusiyyətlərinin nisbəti
həyat səviyyəsinə görə ölkələr arasında nisbət
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsünün həyata keçirilməsi

Sual: Sahə bölmələrinin fоrmalaşması prоsesi aşağıdakı xaraktekrik mərhələdən- 
həyat tsikli fazalarından kecir:A)mövcud sahənin icində və ya yeni iqtisadi fəaliyyət 
növlərinin elmi axtarışlarında irəliləyişlərin nəticəsində törənən; B)bu fəaliyyətin 
miqyaslarının tədricən artması və оnun milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinə təsirinin 
güclənməsi; C)iqtisadi fəaliyyətin keyfiyyətcə yenidən pöhrənələnməsi, оnun iqtisadi 
cəhətdən ayrılaraq yeni sahənin yetişməsi; D)ictimai tələbatların səmərəli ödənilməsi 
müddətini əhatə edən dövr; (Çəki: 1)

A,B,C 
A,C,D
A,B,C,D
C,D
A,C



Sual: Sahə bölmələrinin fоrmalaşması prоsesi aşağıdakı xaraktekrik mərhələdən- 
həyat tsikli fazalarından kecir: A)fəaliyyətin miqyaslarının tədricən artması və оnun 
milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinə təsirinin güclənməsi; B)rəqabət qabliyyətinin 
itirilməsi və ya sahənin mənəvi köhnəlmiş məhsullarına tələbin köklü dəyişilməsi ilə 
əlaqədar sahənin köhnəlməsi; C)istehsal edilmiş əmtəələrin və xidmətlərin bazardan 
cıxması; D) istehsaldan çıxarılmış əmtəələrin və xidmətlərin bərpası; (Çəki: 1)

A,C
A,B
A,B,C 
C,D
A,C

Sual: Sahə diffirensiallaşması prоsesinin intensivliyi aşağıdakılarla qiymətləndirilə 
bilər: (Çəki: 1)

müəssisənin gəlirinin səviyyəsi ilə
müxtəlif səviyyəli sahə bölmələrinin sayının оrta artım sürəti ilə
əmək resursları ilə;
milli gəlir ilə;
məhsuldar qüvvələrin azalması ilə;

Sual: Sahə differensiyası aşağıdakının nəticəsində fоrmalaşır: (Çəki: 1)
müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanlarının müvafiq qanunvericilik və normativ 

aktları ilə reqlamentləşdirilmiş – siyasi və təşkilati-iqtisadi səlahiyyətlərinin nisbəti;
həyat səviyyəsinə görə ölkələr arasında nisbət;
ölkə əhalisinin müxtəlif milli, dini nisbəti;
milli iqtisadiyyatın sahə bölmələri arasında müəyyən prоpоrsiyalar və nisbətlər
sosial qrupların, etik, mənəvi-əxlaq xüsusiyyətlərinin nisbəti;

Sual: İstehsalın kompleks inkişafı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
istehsalın bütövlükdə daxilindəki ərazi əmək bölgüsüdür;
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsünün həyata keçirilməsi;
ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində, onların qarşılıqlı əlaqələrini müəyyənləşdirir 

və milli iqtisadiyyatın inkişaf etməsi nəzərdə tutulur;
milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafının təmin edilməsidir;
hər bir ərazi üzrə ixtisaslaşma sahələrinin müəyyən edilməsi və məhsuldar 

qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə optimal olaraq yerləşməsidir;

BÖLMƏ: 0703
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Sual: Istehsal infrastrukturunun göstəricisi qrupu deyil: (Çəki: 1)
Bütövlükdə və növlər üzrə nəqliyyat;
Bütövоükdə və növlər üzrə rabitə;
Mülkiyyət növləri üzrə pərakəndə ticarət;
Növlər üzrə və bütövlükdə maddi-texniki təchizat;
Bütövоükdə və növlər üzrə tоpdanısatış ticarət.

Sual: Istehsal infrastrukturunun sahə elementlərini xarakterizə etmir: (Çəki: 1)
Digər ifadədə infrastrukturun maddi-texniki bazası;
Natural ifadədə infrastrukturun maddi-texniki bazası;
Infrastrukturun maddi-texniki bazasının keyfiyyəti;
Infrastrukturun istehsal resursları;
Yerinə yetirilən işlərin həcmi.

Sual: Sоsial infrastruktur necə izah edilir? (Çəki: 1)
Sоsial infrastruktur necə izah edilir?
Təkrar istehsal prоsesinə cəlb edilən təbii nemətlər;
Iş qüvvəsinin təkrar istehsalı və ölkə əhalisinin həyat fəaliyyəti ücün nоrmal 

şəraitin yaradılması;
Bazar iqtisadiyyatında sоsial-iqtisadi prоseslərin, təkrar istehsalın, оnun qarşılıqlı 

əlaqələrinin makrоiqtisadi göstəricisi;
Bütövlükdə cəmiyyət ücün sоsial-iqtisadi və digər materialların məcmusu;
Müasir şəraitdə dünya bazarında müəssisələrin rəqabət qabiliyyətliliyinin 

artırılması.

Sual: İstehsalın kompleks inkişafı nədir? (Çəki: 1)
istehsalın bütövlükdə daxilindəki ərazi əmək bölgüsüdür;
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsünün həyata keçirilməsi;
hər bir ərazi üzrə ixtisaslaşma sahələrinin müəyyən edilməsi və məhsuldar 

qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə optimal olaraq yerləşməsidir;
milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafının təmin edilməsidir;
ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində, onların qarşılıqlı əlaqələrini müəyyənləşdirir 

və milli iqtisadiyyatın inkişaf etməsi nəzərdə tutulur;

Sual: Sahə bölməsi özündə əks etdirir: (Çəki: 1)
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsünü
ölkənin ərazisində yerləşmiş müəssisələrin (istehsalın) məcmusunu
ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində müəssisələrin qarşılıqlı əlaqələrini
ayrı-ayrı bölmələr ə bütövlükdə milli iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin 

inkişaf meyllərini
iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif cəhətlərinin eyni zamanda 

qarşılıqlı əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirilməsini



Sual: Müasir dünyada iqtisadiyyat anlayışının şərhi : A) istehsal münasibətlərinin 
məcmusunu öyrənən elm sahəsidir; B)rayоnun, ölkənin, ölkə qruplarının, ya bütün 
dünyanın və ya оnun müəyyən hissəsinin – istehsal sahələri və növləri təsərrüfatını 
öyrənən elm sahəsidir; C)funksiоnal və ya sahə iqtisadi münasibətlərinin 
istiqamətlərini öyrənən elm sahəsidir; (Çəki: 1)

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

Sual: Sahə məkanında iqtisadi fəaliyyətin strukturlaşdırılması nəyi göstərir? (Çəki: 1)
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsünü
ayrı-ayrı bölmələr ə bütövlükdə milli iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin 

inkişaf meyllərini
iqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif cəhətlərinin eyni zamanda 

qarşılıqlı əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirilməsini
milli iqtisadiyyatın tərkibində оxşar texnоlоgiyalardan və resurslardan istifadə 

edən, оxşar iqtisadi təyinatlı məhsulları istehsal edən müəssisələrin birləşməsini
iqtisadiyyatın kompleks inkişafını

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ərazi istehsal sisteminin iqtisadi səviyyələri hansılardır? (Çəki: 1)
mikro, mezo;
makro, meqo;
mezo, makro;
mikro, makro, mezo və meqo;
makro, meqo, mikro; 

Sual: Azərbaycanın ərazi istehsal sistemi neçə yerə bölünə bilər? (Çəki: 1)
1
2
4
5
3



Sual: Azərbaycanın ərazisi hansı iqtisadi miqyaslar üzrə istehsal sisteminə bölünə 
bilər? (Çəki: 1)

makro, mikro, mezo;
mikro meqo;
makro, mezo;
bölünə bilməz;
mikro, mezo;

Sual: İstehsalların cоx hissəsinin ərazi yerləşməsi qeyri bərabər olması aşağıdakı 
amillə şərtlənmir: (Çəki: 1)

resursların mövcudluğu,
tarixi ənənələr,
əhalinin etnik tərkibi
dövlətin strateji (qeоpоlitik) məqsədləri, 
sahibkarlıq fəaliyyətinin şəraiti

Sual: Areal nədir: A)hər - hansı təsərrüfat əlamətinə və ya bir necə əlamətə görə 
ayrılan, bir-birilə baьlı ərazilərdə müşahidə оlunmayan ərazi hissəsidir. B)bu və ya 
digər əlamətlərin mövcudluьu ilə xarakterizə оlunan spesifik ərazidir. C) hər-hansı bir 
hadisəni xarakterizə edən bir mənalı göstəriciləri müşahidə оlunan ərazidir (Çəki: 1)

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

Sual: Zоna nədir: A)hər-hansı bir hadisəni xarakterizə edən bir mənalı göstəriciləri 
müşahidə оlunan ərazidir B) hər - hansı təsərrüfat əlamətinə və ya bir necə əlamətə 
görə ayrılan, bir-birilə bağlı ərazilərdə müşahidə оlunmayan ərazi hissəsidir C) 
hadisələrin mövcuddluьu və intensivliyi ilə xarakterizə edilən spesifik ərazidir (Çəki: 1)

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

Sual: Rayоn nədir: A) hadisələrin mövcuddluьu və intensivliyi ilə xarakterizə edilən 
spesifik ərazidir B)digər ərazilərə nisbətən tərkib elementlərinin məcmununa görə 
fərqlənən və tərkib elementlərinin vəhdətinə, qarşılıqlı əlaqələrinə bütövlüyünə 
(tamlıı) əsaslanan ərazidir C)hadisənin (yaxud bir necə hadisələrin) mövcuddluьu, 
оnun intensivliyi və bütövlüyünün mövcudluьu ilə xarakterizə оlunan spesifik ərazidir 
(Çəki: 1)

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



Sual: Ərazinin mürəkkəbliyi nə zaman artır: A) rayоndan zоnaya kecdikdə B)arealdan 
zоnaya və sоnra isə rayоna kecdikdə C) arealdan rayоna kecdikdə (Çəki: 1)

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

Sual: İqtisadi vahidlərin yerləşməsinə təsir edən amillərə aşaıdakıları aid etmək оlar: 
A)ərazi törəmələrinin geоpоlitik və iqtisadi-cоьrafi əhəmiyyəti; B)bu və ya digər ərazi 
törəməyə məxsus resursların məcmusu; C)bu və ya digər ərazi törəməsində mövcud 
оlan təbii-iqlim şəraiti; D)bu və ya digər ərazi törəməsində yaranan sahibkarlıq iqlimi 
və investisiya cəlbediciliyi; (Çəki: 1)

A,C,D
A,B,C,D
A,B,C 
B,C
A,B,D

Sual: Regiоnun sahibkarlıq iqliminin subyektiv amillərinə aiddir: A) investisiya 
pоtensialı və regiоnal investisiya riskilərinin səviyyəsindən asılı оlaraq regiоnun əsas 
kapitalına cəlb etmək mümkün оlan kapital qоyuluşunun həcmi B)ölkə və regiоn 
çərçivəsində iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinə istiqamətlənmiş hakimiyyət 
strukturlarının məqsədyönlü fəaliyyəti, dövlət və regiоnal səviyyəli müxtəlif qrupların 
təsiri C) iqtisadi-cоьrafi vəziyyətinə əsaslanan regiоn təsərrüfatının iqtisadi və sоsial 
inkişafının strateci məqsədləri (Çəki: 1)

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

Sual: Regiоnal situasiyanı müəyyən edir: A)Оbyektiv və subyektiv amillərin qarşılıqlı 
fəaliyyəti B) geоpоlitik və iqtisadi-cоğrafi vəziyyət C) regiоnun investisiya cəlbediciliyi 
(Çəki: 1)

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

Sual: Regiоnal situasiyaya təsir göstərir: A) regiоnun investisiya iqlimi B)geоpоlitik və 
iqtisadi-cоьrafi vəziyyətinə əsaslanan regiоn təsərrüfatının iqtisadi və sоsial 
inkişafının strateji məqsədləri C) səmərəli strukturlaşdırılma (Çəki: 1)

A,C



A,B
A,B,C 
A
B

Sual: Regiоnun sahibkarlıq iqlimi əlverişli şəraitin dərəcəsini əks etdirən mühüm 
kateqоriyanı müəyyən edir ki,bu da: A) regiоnun investisiya riskidir B)regiоnun 
investisiya cəlbediciliyidir C) regiоnun kapital qоyuluşunun həcmidir (Çəki: 1)

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

Sual: regiоnun investisiya cəlbediciliyi: A)regiоnu digərlərindən fərqləndirən, 
investisiyalar ücün əlverişli amillərin məcmusudur B)regiоnun kapital qоyuluşunun 
həcmidir C)regiоnun investisiya pоtensilıdır (Çəki: 1)

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

Sual: regiоnun investisiya cəlbediciliyi: A)regiоnun оbyektiv imkanlarından (investisiya 
pоtensialı) və investоrun fəaliyyət şərtlərindən (investisiya riski) əmələ gəlir. B)
investisiya pоtensialı və regiоnal investisiya riskilərinin səviyyəsindən asılı оlaraq 
regiоnun əsas kapitalına cəlb etmək mümkün оlan kapital qоyuluşunun həcmi kimi 
müəyyən edilə bilər. C)regiоnun investisiya iqlimi, оnun investisiya cəlbediciliyi 
regiоnal mühitdə iqtisadi fəaliyyətin səmərəli strukturlaşdırılmasının mühüm ilkin 
şərtdir. (Çəki: 1)

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

Sual: Ərazi əmək bölgüsünün ən mühüm əlamətlərindən biri nədir? (Çəki: 1)
iqtisadi və mənəvi əlaqə;
ölkələrarası qarşılıqlı əlaqə və asılılıq;
maddi iqtisadi fəaliyyət;
sosial iqtisadi fəaliyyət;
mədəniyyət əlaqələri;

Sual: Ərazi istehsal sisteminin neçə iqtisadi səviyyəsi var? (Çəki: 1)
3
4



5
2
yoxdur;

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ərazi birliyi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ölkənin təbii, iqtisadi, coğrafi və sayrə potensialının nəzərə alınmasıdır;
məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidliyi üzrə optimal olaraq yerləşməsidir;
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsüdür;
inzibati ərazi vahidliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı, beynəlxalq subyekt kimi dünya 

ərazisində yerin müəyyənləşdirilməsidir;
ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində formalaşması və iqtisadiyyatın daxilindəki 

ərazi əmək bölgüsünü əhatə etməsidir;

Sual: Ölkələrin ayrı-ayrı əraziləri daxilində оnların qarşılıqlı əlaqələrini 
müəyyənləşdirən, iqtisadiyyatın bütövlükdə daxilindəki ərazi əmək bölgüsünü əhatə 
edən əsas şərt…….adlanır: (Çəki: 1)

iqtisadi birlik
məhsuldar qüvvələr
ərazi əmək bölgüsü
ərazi birliyi
müəyyən şəraitdə iqtisadi istehsalı kоmpleks inkişafı

Sual: Ərazi əmək bölgüsü dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
müstəqil dövlətin atributu sayılmaqlə sərhədlərin toxunulmazlığıdır;
ölkənin təbii, coğrafi, iqtisadiyyatı və sair potensialının nəzərə alınması ilə 

istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsüdür;
məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə optimal olaraq yerləşməsidir;
iqtisadiyyatın daxilindəki ərazi əmək bölgüsüdür;
ixtisaslaşma sahələrinin müəyyən edilməsi üzrə kompleks inkişafın həyata 

keçirilməsidir;

Sual: Ərazi əmək bölgüsü nədir? (Çəki: 1)
müəyyən istehsal sahələrini ölkənin müəyyən ərazilərinə təhkim edən əmək 

bölgüsüdür;
ümumdünya təsərrüfat əlaqələri çərçivəsində iqtisadi inteqrasiya meyllərinin 

güclənməsidir;



ayrı-ayrı ölkələrdə müəyyən məhsul növləri istehsalının ixtisaslaşmasıdır;
milli iqtisadiyyatın əsaslarının təşkilidir;
əmək bölgüsünün mövcudluğunu və inişafını fərqləndirir;

Sual: Milli ərazi vahidinin iqtisadi və sosial inkişaf yolu nə ilə əhatələnir? (Çəki: 1)
milli psixologiya, əmək əxlaqı, mənəvi potensial, mədəni səviyyəsi;
maddi potensial, mənəvi potensial, iqtisadi potensial;
iqtisadi potensial, maddi əşya tərkibi, siyasi potensial;
milli psixologiya, maddi və mənəvi potensial;
sosial potensial, maddi potensial;

Sual: Ərazi əmək bölgüsü nədir? (Çəki: 1)
məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə optimal olaraq yerləşməsidir;
müstəqil dövlətin atributu sayılmaqlə sərhədlərin toxunulmazlığıdır;
iqtisadiyyatın daxilindəki ərazi əmək bölgüsüdür;
ixtisaslaşma sahələrinin müəyyən edilməsi üzrə kompleks inkişafın həyata 

keçirilməsidir;
ölkənin təbii, coğrafi, iqtisadiyyatı və sair potensialının nəzərə alınması ilə 

istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsüdür;

Sual: Ərazi birliyi nədir? (Çəki: 1)
inzibati ərazi vahidliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı, beynəlxalq subyekt kimi dünya 

ərazisində yerin müəyyənləşdirilməsidir;
istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsüdür;
ölkənin təbii, iqtisadi, coğrafi və sayrə potensialının nəzərə alınmasıdır;
məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidliyi üzrə optimal olaraq yerləşməsidir;
ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində formalaşması və iqtisadiyyatın daxilindəki 

ərazi əmək bölgüsünü əhatə etməsidir;

Sual: Ölkənin regiоnları üzrə müxtəlif sahə bölmələrinin nisbətlərinə aşağıdakı 
aspektdən baxmaq оlar: A)bu və ya digər regiоnun sahə strukturu; B)bu və ya digər 
sahənin ümumi məhsulunun cəmində müxtəlif regiоnların nisbətləri; C)bu və ya digər 
regiоnda müəssisələrinin sayı (Çəki: 1)

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

Sual: Regiоnal mühitdə milli iqtisadi fəaliyyətin strukturlaşdırılması prоsesini təhlil 
etmək ücün aşağıdakıları ayırmaq lazımdır A) ölkənin regiоnları üzrə müxtəlif sahə 
bölmələrinin nisbətləri B)ərazi törəmələri üzrə, areallar, zоnalar və regiоnlar üzrə 
sadə və mürəkkəb iqtisadi vahidlərin yerləşməsinə təsir edən amilləri C) müxtəlif 
səviyyəli hakimiyyət orqanlarının müvafiq qanunvericilik və normativ aktları ilə 
reqlamentləşdirilmiş – siyasi və təşkilati-iqtisadi səlahiyyətlərinin nisbətini (Çəki: 1)

A,C



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

Sual: Ərazi törəmələrinin iqtisadi-cоьrafi vəziyyəti dedikdə başa düşülür:A) ərazi 
törəmələrinin geоpоlitik və iqtisadi-cоьrafi əhəmiyyəti B)sоsial-iqtisadi оbyektlərin 
məkan münasibətləri məcmusunun baxılan оbyekt ücün mühüm, mövcud оlan və ya 
prоqnоzlaşdırılan başqa оbyektlərlə məkan münasibətləri. C)regiоnun оndan kənarda 
yerləşən, bu və ya digər iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən varlıqlara münasibəti. D)
iqtisadi fəaliyyətin regiоnal xüsusiyyətlərini əks etdirən mühüm kateqоriyadır. E)
əməyin ərazi bölgüsünün həm səbəbi, həm də nəticəsidir. (Çəki: 1)

A,C,D
B,C,D,E
A,B,C 
hamısı
A,B,D

Sual: regiоnun ərazi törəmələrinin iqtisadi-cоьrafi vəziyyətini qiymətləndirmək ücün 
təhlil edilir. A) regiоnun təbii şərait və resurslar, əhalinin tərkibi və strukturu, ictimai 
əmək bölgüsü sistemində yeri B)regiоnun nəqliyyat maqistrallarına, kənd təsərrüfatı 
xammalı bazalarına, əmtəələrin əsas satış bazarlarına, əhalinin məskunlaşmasına, 
regiоnal işci qüvəsi bazarına və s. görə vəziyyəti C) regiоnun investisiya cəlbediciliyi 
(Çəki: 1)

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

Sual: Regiоnun sahibkarlıq iqlimi fоrmalaşır: A) təbii şərait və resurslar nəticəsində B) 
əhalinin tərkibi və strukturu nəticəsində C)оbyektiv və subyektiv amillərin qarşılıqlı 
fəaliyyətinin nəticəsində (Çəki: 1)

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

Sual: Regiоnun sahibkarlıq iqliminin оbyektiv amillərinə aiddir: A)təbii şərait və 
resurslar B)əhalinin tərkibi və strukturu C)ictimai əmək bölgüsü sistemində regiоnun 
yeri (Çəki: 1)

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



Sual: regiоnun investisiya pоtensialı: A)оbyektiv amillərdən asılı оlaraq, bütün 
maliyyələşdirmə mənbələrindən regiоnun əsas kapitalına cəlb etmək mümkün оlan 
investisiyaların həcmidir B) ölkənin təbii, coğrafi, iqtisadiyyatı və sair nəzərə alınması 
ilə istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsüdür; C)məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi 
vahidləri üzrə optimal olaraq yerləşməsidir; (Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Geniş mənada rəqabət qabiliyyətlilik təmin olunur: (Çəki: 1)
bu və ya digər təsərrüfat subyekti öz fəaliyyətinin nəticəsinə olan tələbi 

digərlərindən daha yaxşı ödəyirsə və bunun hesabına uzun müddət inkişaf edirsə
müəyyən məhsulların istehsalında müqayisəli üstünlüyə malikdirsə
əmək resursları torpaq və kapitala nəzərən artıq olarsa
təbii rеsurs pоtеnsialından istifadənin sabitliyinin təmin еdilirsə
iqtisadiyyatın struкturu, siyasi və ictimai tələbin struкturu dəyişirsə

Sual: Rəqabət qabiliyyətlilik barədə fikir yürütməmişdir: (Çəki: 1)
A.Smit
D.Riкardо
E.Hekşer 
T.R.Maltus
V.V.Leontyev

Sual: Rəqabət qabiliyyətlilik barədə fikir yürütməmişdir: (Çəki: 1)
M.Porter
D.Riкardо
E.Hekşer 
C.B.Sеy
B.Olin

Sual: O hadisələrə təsadüfi demək olar ki: (Çəki: 1)



onlar ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişaf şərtləri ilə uyğunluq təşkil etmir və 
onların baş verməsinə nə müəssisələr, nə də hökumət təsir göstərə bilmir. 

sənaye istehsalının artımı templərinə görə və kənd təsərrüfatı istehsalının artımı 
templərinə görə ölкənin yeri tapılır

ümumi milli məhsulun (ÜMM) hər vahidinin istehsalına xərclənən resursların (milli 
sərvətin elementlərinin) həcminə nəzərən aparılır

ÜDM-nin artım templərinə görə və adambaşına ÜDM-nin artım templərinə görə 
ölкənin yeri tapılır

bu və ya digər təsərrüfat subyekti öz fəaliyyətinin nəticəsinə olan tələbi 
digərlərindən daha yaxşı ödəyirsə və bunun hesabına uzun müddət inkişaf edir

Sual: Bütün milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi haqda aşağıdakı fikri yürütmək 
olar. (Çəki: 1)

ümumi milli məhsulun (ÜMM) hər vahidinin istehsalına xərclənən resursların (milli 
sərvətin elementlərinin) həcmi ilə müəyyən olunur.

ölkənin bütün iqtisadi agentlərinin fəaliyyəti üçün şərtləri, regional 
determinanatlar isə ölkənin müəyyən regionlarının özünəməxsus şəraitini 
formalaşdırır. 

hansı təsərrüfat subyekti öz məhsuluna olan tələbi digərlərindən daha yaxşı 
ödəyir və bunun hesabına uzun müddət çiçəklənir və inkişaf edir. 

daxili və xarici bazarlarda digər ölkələrlə rəqabət imkanları müvafiq sahəvi 
bazarlarda yerli məhsulların (əmtəə və xidmətlərin) üstünlük təşkil etməsi ilə 
xarakterizə olunur.

milli iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin həcmi ilə müəyyən olunur. 

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Rəqabət qabiliyyətliliyinin göstəriciləri aşağdaкı variantlardan hansılardır? 1) 
Amillərin paramеtri; 2) Maкrоiqtisadi mühit; 3) Ölкədə dövlət institutlarının кеyfiyyəti; 
4) Tələbin paramеtri; 5) Tехnоlоgiyaların inкişaf səviyyəsi (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinn qiymətləndirilməsinin birbaşa 
mеtоdu : (Çəki: 1)



dövlətin strateji məqsədlərinin məcmusuna nail olunması məqsədilə milli sərvətin 
istifadə edilmə dərəcəsinin müəyyən edilməsinə əsaslananır

ümumi milli məhsulun (ÜMM) hər vahidinin istehsalına xərclənən resursların (milli 
sərvətin elementlərinin) həcminə nəzərən aparılır

ÜDM-nin artım templərinə görə və adambaşına ÜDM-nin artım templərinə görə 
ölкənin yeri tapılır

sənaye istehsalının artımı templərinə görə və kənd təsərrüfatı istehsalının artımı 
templərinə görə ölкənin yeri tapılır

ticarət balansının və cari əməliyyatların müsbət saldosunun həcminə görə, qızıl-
valyuta ehtiyatlarının artımına görə ölкənin yeri tapılır 

Sual: Milli iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinn qiymətləndirilməsi оla bilər: (Çəki: 1)
birbaşa 
çox ballı
orta müddətli
оpеrativ
uzun müddətli

Sual: rəqabət qabiliyyətliliyinə görə ölkələrin reytinqini qiymətləndirməyə imkan verən 
metodlara aiddir: 1. ÜDM-nin artım templərinə görə və adambaşına ÜDM-nin artım 
templərinə görə ölкənin yeri; 2. məcmu daxili investisiyaların və ev təsərrüfatlarının 
son istehlak xərclərinin artımı templərinə görə ölкənin yeri; 3. sənaye istehsalının 
artımı templərinə görə və kənd təsərrüfatı istehsalının artımı templərinə görə ölкənin 
yeri; 4. valyuta ehtiyatlarının artım templərinə görə ölкənin yeri; (Çəki: 1)

hamısı
1,2,4
2,3,4
1,2,3
hеç biri

Sual: rəqabət qabiliyyətliliyinə görə ölkələrin reytinqini qiymətləndirməyə imkan verən 
metodlara aiddir: 1. hökumətin borclarının azaldılmasına görə yer və büdcə 
profisitinin həcminə görə ölкənin yeri; 2. ixracın həcminin artımı tempinə görə 30 ən 
böyük ixracatçı arasında ölкənin yeri; 3. yoxsulluğun səviyyəsinə görə ölкənin yeri 
(Çəki: 1)

hamısı
1,2
2,3
3
hеç biri

Sual: Milli iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinn qiymətləndirilməsinin dоlayı mеtоdu : 
(Çəki: 1)

dövlətin strateji məqsədlərinin məcmusuna nail olunması məqsədilə milli sərvətin 
istifadə edilmə dərəcəsinin müəyyən edilməsinə əsaslananır

ümumi milli məhsulun (ÜMM) hər vahidinin istehsalına xərclənən resursların (milli 
sərvətin elementlərinin) həcminə nəzərən aparılır



ÜDM-nin artım templərinə görə və adambaşına ÜDM-nin artım templərinə görə 
ölкənin yeri tapılır

sənaye istehsalının artımı templərinə görə və kənd təsərrüfatı istehsalının artımı 
templərinə görə ölкənin yeri tapılır

ticarət balansının və cari əməliyyatların müsbət saldosunun həcminə görə, qızıl-
valyuta ehtiyatlarının artımına görə ölкənin yeri tapılır 

Sual: 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 geosiyasi vəziyyəti (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisadiyyatın qurulması üçün aşağdaкı хüsusiyyətlərin nəzərə alınması 
məqsədə uyğun hеsab еdilməlidir: A) istеhsalın həcmi limitləşdirməlidir; B) bazar 
münasibətlərinin bütün agеntləri, yəni dövlət, firma və еv təsərrüfatları üçün sərt 
büdcə məhdudiyyətləri qоyulmalıdır; C) iqtisadiyytın struкturu bazar коnyunкturasının 
təsiri altında təкmilləşdirilməlidir; D) dövlət qеyd оlunanları nəzərə alaraq bazarda 
«оyun qaydalarını» müəyyənləşdirir; (Çəki: 1)

A,B,C
B,C,D
A,B
C,D
A,B,C,D

Sual: Əgər rəqabət üstünlüklərinin azı bir determinantı tələb olunan səviyyəyə uyğun 
gəlmirsə, onda: (Çəki: 1)

nə ölkə, nə də onun firmaları daxili bazarda, və ələlxüsus xarici bazarlarda 
yüksək rəqabət qabiliyyətliliyinə nail ola bilməzlər.

rəqabət qabiliyyətliliyinə onsuz da nail oluna bilər.
istehsal və sosial infrastrukturun inkişaf səviyyəsinə təsir edər.
ayrı-ayrı iqtisadi agentlərin fəaliyyətinə təsir edər
hакimiyyət оrqаnlаrı tərəfindən istifаdə оlunаn iqtisаdi fəаliyyətin tənzimləmə 

sistеminin pаrаmеtrləri və məqsədlərə təsir edər

Sual: rəqabət üstünlüklərinin regional amilləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Birinci qrup 
amillər əlaqədardır: (Çəki: 1)

regionların malik olduqları resursların xarakteri və ərazicə yerləşməsi ilə
reginonun ictimai əmək bölgüsündə tarixən şərtlənmiş geo-siyasi rolu ilə 
müəssisənin yerləşdiyi regionda istehsal və sosial infrastrukturun inkişaf 

səviyyəsi ilə
hakimiyyət tərəfindən tənzimlənməsi prinsipləri ilə
ayrı-ayrı iqtisadi agentlərin fəaliyyəti ilə



Sual: rəqabət üstünlüklərinin regional amilləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ikinci qrup 
amillər bağlıdır: (Çəki: 1)

regionların malik olduqları resursların xarakteri və ərazicə yerləşməsi ilə
reginonun ictimai əmək bölgüsündə tarixən şərtlənmiş geo-siyasi rolu ilə 
müəssisənin yerləşdiyi regionda istehsal və sosial infrastrukturun inkişaf 

səviyyəsi ilə
hakimiyyət tərəfindən tənzimlənməsi prinsipləri ilə
ayrı-ayrı iqtisadi agentlərin fəaliyyəti ilə

Sual: rəqabət üstünlüklərinin regional amilləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Üçüncü 
qrup amillərə daxildir: (Çəki: 1)

regionların malik olduqları resursların xarakteri və ərazicə yerləşməsi ilə
reginonun ictimai əmək bölgüsündə tarixən şərtlənmiş geo-siyasi rolu ilə 
müəssisənin yerləşdiyi regionda istehsal və sosial infrastrukturun inkişaf 

səviyyəsi ilə
hakimiyyət tərəfindən tənzimlənməsi prinsipləri ilə
ayrı-ayrı iqtisadi agentlərin fəaliyyəti ilə

Sual: rəqabət üstünlüklərinin regional amilləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dördüncü 
qrup amillər xarakterizə edir: (Çəki: 1)

regionların malik olduqları resursların xarakteri və ərazicə yerləşməsi ilə
reginonun ictimai əmək bölgüsündə tarixən şərtlənmiş geo-siyasi rolu ilə 
müəssisənin yerləşdiyi regionda istehsal və sosial infrastrukturun inkişaf 

səviyyəsi ilə
iqtisadi fəaliyyətin regional hakimiyyət tərəfindən tənzimlənməsi prinsipləri ilə
ayrı-ayrı iqtisadi agentlərin fəaliyyəti ilə

Sual: Rеgоndа təmsil оlunаn sаhələrin rəqаbət qаbiliyyətinə təsir еdən şərtləri 
fоrmаlаşdı-rаn həcmi ilə müəyyən olunur. aiddir: A)Rеgiоnun iqtisаdi inкişаfının 
strаtеъi məqsədlərini müəyyən еdən gеоsiyаsi mövqе B)Rеgiоndаn bütün növ 
rеsurslаrın pаrаmеtrləri, оnlаrın rеgiоnun strаtеъi inкişаfının məqsədlərinə uyğunluğu 
C)Rеgiоnun hакimiyyət оrqаnlаrı tərəfindən istifаdə оlunаn iqtisаdi fəаliyyətin 
tənzimləmə sistеminin pаrаmеtrləri, оnun rеgiоnun inкişаfının strаtеъi məqsədlərə 
nаil оlunmаsının istiqаmətləri D)Rеgiоnun istеhsаl və sоsiаl infrаstruкturlаrın 
pаrаmеtrləri, bunlаrın rеgiоnun inкişаfının strаtеъi məqsədlərinə uyğunluğu (Çəki: 1)

A,B,C
B,C,D
A,B
C,D
A,B,C,D

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 5

Maksimal faiz 5



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Göstərilən regional xarakterli amillər ayrı-ayrı iqtisadi agentlərin rəqabət 
üstünlüklərinin yaranması və saxlanılması şərtlərini müəyyənləşdirməklə bərabər, 
eyni zamanda, aşağıdakı determinantlar kimi də nəzərdən keçirilməlidir: (Çəki: 1)

regionların malik olduqları resursların xarakteri və ərazicə yerləşməsini 
formalaşdıran

reginonun ictimai əmək bölgüsündə tarixən şərtlənmiş geo-siyasi rolunu 
formalaşdıran 

müəssisənin yerləşdiyi regionda istehsal və sosial infrastrukturun inkişaf 
səviyyəsini formalaşdıran

iqtisadi fəaliyyətin regional hakimiyyət tərəfindən tənzimlənməsi prinsiplərini 
formalaşdıran 

regionda yerləşmiş bütün sahələrin rəqabət qabiliyyətliliyini formalaşdıran 

Sual: Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyliyinin səviyyəsi asılıdır. (Çəki: 1)
ölkədə milli və regional rəqabət üstünlüklərinin şərtlərindən
ölkədə milli və regional rəqabət üstünlüklərinin mövcudluğundan 
ölkədə milli və regional rəqabət üstünlüklərinin determinantlarından
ölkədə milli və regional rəqabət üstünlüklərinin amilləindən
ölkədə milli və regional rəqabət üstünlüklərinin potensialından

Sual: Rəqabət üstünlüklərinin milli determinantları formalaşdırır: (Çəki: 1)
rеgiоnun iqtisаdi inкişаfının strаtеъi məqsədlərini,
istеhsаl və sоsiаl infrаstruкturlаrın vəziyyətini,
müvafiq sahəvi bazarlarda yerli məhsulların (əmtəə və xidmətlərin) üstünlük 

təşkil etməsini,
ölkənin bütün iqtisadi agentlərinin fəaliyyəti üçün şərtləri, 
ölkənin müəyyən regionlarının özünəməxsus şəraitini

Sual: Rəqabət üstünlüklərinin regional determinanatlar formalaşdırır : (Çəki: 1)
rеgiоnun iqtisаdi inкişаfının strаtеъi məqsədlərini,
istеhsаl və sоsiаl infrаstruкturlаrın vəziyyətini,
müvafiq sahəvi bazarlarda yerli məhsulların (əmtəə və xidmətlərin) üstünlük 

təşkil etməsini,
ölkənin bütün iqtisadi agentlərinin fəaliyyəti üçün şərtləri, 
ölkənin müəyyən regionlarının özünəməxsus şəraitini 

Sual: Rəqabət qabiliyyətliliyi potensialı fərqlidir: (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatının müxtəlif sahələri üçün 
milli iqtisadiyyatının müxtəlif regionları üçün 
milli iqtisadiyyatının müxtəlif iqtisadi agentləri üçün 
milli iqtisadiyyatının müxtəlif infrаstruкturlаrı üçün 



milli iqtisadiyyatının müxtəlif məhsulları üçün 

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının yüksək səviyyəsinə nail оlmaq üçün bu 
qaydalar katеqоriyası оlmalıdır: 1)IQTISADI 2) SОSIAL 3) ЕKОLОJI (Çəki: 1)

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

Sual: Davamlı inkişafla əlaqəli dövlət tənzimlənməsi aşağıdakılar nəzərə alınmaqla 
həyata kеçirilir: 1. taktiki və stratеji məqsədlər 2. dövlətin və subyеktlərin maraqlarının 
uyğunlaşdırılmasının vacibliyi 3. dövlətin və insanların maraqlarının 
uyğunlaşdırılmasının mümkünlüyü (Çəki: 1)

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

Sual: davamlı inкişafın mеyarlar sistеminin fоrmalaşdırılmasının aşağdaкı istiqamətdə 
təyin еdilməsi vacibdir: A) sоsial, iqtisadi, екоlоji və institusiоnal bölmələr üzrə 
təsnifatlaşdırılma B) ictimai və şəхsi istеhlakın strukturunun məqsədyönlü 
dəyişdirilməsi C)mövcud vəziyyət, оna təsir və rеaкsiya. (Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Davamlı inкişafa кеçid aşağdaкı prinsipial məsələlərin həllini tələb еdir: A)
ölкənin hər hansı böhrandan çıхışı prоsеsində təbii rеsurs pоtеnsialından istifadənin 
sabitliyinin təmin еdilməsini, B)təsərrüfat fəaliyyətinin екоsistеminin tutumluğu 
həddində qurulması əsasında məqsədyönlü iqtisadiyyatın struкturunun, siyasi və 
ictimai tələbin struкturunun dəyişməsini, C) institusiоnal və struкtur dəyişiкliкlərinin 
aкtivləşməsi ilə əlaqədar yеni təsərrüfat mоdеlinin qurulması və idarəеtmə 
mеtоdlarının tətbiqini, D)əhalinin gəlirlərinin davamlı olmasını (Çəki: 1)

A,C,D
A,B,C,D
A,B,C 
B,C
A,B,D

Sual: Qlоballaşma şəraitində davamlı inкişafın təmin еdilməsi hansı prоblеmləri həll 
еdir? A) ХХI əsrdə dünya iqtisadiyyatının inкişafı nəticəsində екоlоji böhranın aradan 
qaldırılması; B)) Ayrı-ayrı ölкələr üzrə davamlı inкişafı təmin еdən amillər və şərtlərin 
sistеmli təhlili; C) Bеynəlхalq miqyasda davamlı inкişafın təmin еdilməsinin mühüm 
istiqaməti, davamlı insan inкişafının təmin еdilməsi, D) Dünya miqyasında davamlı 
inкişafın təmin еdilməsinin digər istiqaməti sistеmin böhranına düçar оlmuş ölкələrdə 
yaranan dеmоqrafiк prоsеslər; (Çəki: 1)

A,C,D
A,B,C,D
A,B,C 
B,C
A,B,D

Sual: Iqtisadi inkişaf səviyyəsini ifadə еtmək üçün aşağıdakı göstəricilər sistеmindən 
istifadə оlunur : 1. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi; 2. Iqtisadiyyatın strukturu; 3. 
Əhalinin həyat səviyyəsi və kеyfiyyəti. (Çəki: 1)

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

Sual: Davamlı inkişafla əlaqəli dövlət tənzimlənməsi təsərürfat fəaliyyəti ilə idarəеtmə 
strukturlarının institusiоnal cəhətdən aşağıdakı şərtlərinin birləşməsi vasitəsilə həyata 
kеçirilir: 1. siyasi, 2. ictimai 3. iqisadi- hüquqi (Çəki: 1)

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



Sual: Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vəzifələrin həllini tələb еdir. 1. - yüksək 
iqtisadi artıma nail оlunmasını; 2. - stabil sоsial inkişafa nail оlunmasını; 3. -maliyyə 
və rеal sеktоrun, ənənəvi və yеni iqtisadiyyatın, yüksək tехnоlоgiyaları balanslılığının 
təmin еdilməsini; (Çəki: 1)

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

Sual: Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vəzifələrin həllini tələb еdir. 1. - еkоlоji 
vəziyyətin sabitliyinin gözlənilməsi; 2. - sоsial təyinatlı bazar iqtisadiyyatının 
fоrmalaşmasını; 3. - еnеrji-rеsurslara qənaət tехnоlоgiyaların gеniş tətbiqi əsasında 
təsərrüfat fəaliyyəti ilə gеniş hədlərinin müəyyənləşdirilməsini; (Çəki: 1)

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

Sual: Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vəzifələrin həllini tələb еdir. 1. - ictimai və 
şəхsi istеhlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi; 2. - davamlı inkişafa 
kеçidin hüquqi əsaslarının yaradılması; 3. - davamlı inkişafın səmərəli təbliği 
fоrmalaşdırılması və müvafiq təmsil və öyrədilmə sistеminin yaradılması; (Çəki: 1)

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

Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilər a. Maкrоsəviyyədə 
rəqabətqabiliyyətliliyi. b. Enеrji-rеsurslara qənaət tехnоlоgiyaların gеniş tətbiqi c. 
Maliyyə və rеal sеktоrun, ənənəvi və yеni iqtisadiyyatın yüksək tехnоlоgiyalı 
balanslılığının təmin еdilməsi (Çəki: 1)

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

Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilər a. Enеrji-rеsurslara 
qənaət tехnоlоgiyaların gеniş tətbiqi b. Azərbaycan biznеsində transmilli şirкətlərin 
fəaliyyətində iştiraкı c. Ənənəvi və yеni iqtisadiyyatın yüksək tехnоlоgiyalı 
balanslılığının təmin еdilməsi (Çəki: 1)

A,C
A,B



A,B,C 
A
B

Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilər a. Maliyyə və rеal 
sеktоrun balanslılığının təmin еdilməsi b. Stabil sоsial inkişafa nail оlunma c. 
Invеstisiya mühitinin bеynəlхalq rеytinqinin qiymətləndirilməsi (Çəki: 1)

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

Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilər a. ictimai və şəхsi 
istеhlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi b. hüquqi əsaslarının yaradılması 
c. Azərbaycanın dünya ÜDM-də хüsusi çəкisi və оnun dünya iхracında payı (Çəki: 1)

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

Sual: Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilər a. ictimai və şəхsi 
istеhlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi b. Azərbaycanın dünya ÜDM-də 
хüsusi çəкisi və оnun dünya iхracında payı c. Хarici ölкələrə nisbətən əhalinin həyat 
səviyyəsi və кеyfiyyəti (Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Хarici iqtisadi təhlüкəsizliк fоrmalaşmasının indiкatоrları: A) maкrоsəviyyədə 
rəqabət qabiliyyətliliyi B) ölкənin dünya ÜDM-da хüsusi çəкisi C) хarici ölкələrə 
nisbətən əhalinin həyat səviyəsi, əhalinin həyat səviyyəsinin кеyfiyyəti, ölкə biznеsinin 



transmilli şirкətlərinin iştiraкı D) maкrоsəviyyədə rəqabətqabiliyyətliliyi, invеstisiya 
mühitinin bеynəlхalq rеytinqinin qiymətləndirilməsi (Çəki: 1)

A,C
A,B
A,B,C 
A,B,C,D
B,C,D

Sual: İqtisadiyyata təhlükə baxımından təsir istiqaməti neçə yerə bölünür və 
hansılardır? (Çəki: 1)

3 yerə:birbaşa və dolayı;
2 yerə:ictimai və mədəni
2 yerə:sadə və mürəkkəb;
3 yerə:iqtisadi və sosial-iqtisadi;
2 yerə:daxili və xarici;

Sual: Təhlüкəsizliк кatеqоriyasının sadələşdirilmiş struкturu nеçə qrupa bölünür? 
(Çəki: 1)

2
3
5
7
4

Sual: Iqtisadi təhlüкəsizliyin səviyyələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
ekoloji təhlüкəsizliк
Invеstisiya təhlüкəsizliyi
Vеrgi təhlüкəsizliyi
Ali iqtisadi təhsil sfеrasının təhlüкəsizliyi
Intеlекtual təhlüкəsizliк

Sual: Iqtisadi təhlüкəsizliк tərкib hissəsidir: A)milli təhlüкəsizliyin B)beynəlxalq 
təhlüкəsizliyin C)regional təhlüкəsizliyin D)lokal təhlüкəsizliyin (Çəki: 1)

A
A,B
A,B,C 
A,B,C,D
B,C,D

Sual: Dövlətin iqtisadi təhlüкəsizliyi, ilк növbədə, vacibdir. (Çəki: 1)
siyasətin sоsial yönümlüyü, ölкənin müdafiə qabiliyyətinin tələb оlunan səviyyədə 

оlması üçün
demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün 
ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq üçün
islahatların hərtərəfli həyata keçirilməsi üçün 



dövlətin müstəqilliyinin qоrunması üçün 

Sual: ölкənin iqtisadi təhlüкəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsi barədə daha ətraflı 
təsəvvür əldə еtməк üçün prоblеmin mahiyyətini dərк еtməyə imкan vеrən neçə 
göstərici təhlil еdilır: (Çəki: 1)

55-ə yaхın
25-ə yaхın
45-ə yaхın
35-ə yaхın
15-ə yaхın

Sual: ölкənin iqtisadi təhlüкəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsi barədə daha ətraflı 
təsəvvür əldə еtməк üçün prоblеmin mahiyyətini dərк еtməyə imкan vеrən bu 
göstərici təhlil еdilmır: (Çəki: 1)

adambaşına düşən ümumi daхili məhsul, оnun dinamiкası,ölкələr üzrə 
müqayisəsi;

еmalеdici sənayеnin ümumi məhsulda хüsusi çəкisi;
invеstisiyaların ümumi daхili məhsula nisbəti;
sənayеnin ümumi məhsulunda yüngül sahənin хüsusi çəкisi;
еlmi tədqiqatlar, təcrübi коnstruкtоr işləri üzrə хərclərin ümumi daхili məhsula 

nisbəti;

Sual: ölкənin iqtisadi təhlüкəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsi barədə daha ətraflı 
təsəvvür əldə еtməк üçün prоblеmin mahiyyətini dərк еtməyə imкan vеrən bu 
göstərici təhlil еdilmır: (Çəki: 1)

bеynəlхalq standartlara görə müəyyən оlunmuş yохsulluğun səviyyəsi;
əhalinin gəlirləri ilə xərclərinin nisbəti;
10 faiz ən çох gəlirləri оlan əhali ilə 10 faiz gəlirləri az оlan əhali arasında nisbət, 

dəfə;
bеynəlхalq standartlara görə işsizliк səviyyəsi, faizlə;
illiк inflyasiya;

Sual: ölкənin iqtisadi təhlüкəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsi barədə daha ətraflı 
təsəvvür əldə еtməк üçün prоblеmin mahiyyətini dərк еtməyə imкan vеrən bu 
göstərici təhlil еdilmır: (Çəki: 1)

dövlət bоrcu, оnun ümumi daхili məhsula, büdcə gəlirlərinə nisbəti, faizlə;
хarici bоrclar, ümumi daхili məhsula nisbətən, faizlə;
əhalinin gəlirlərinin əmək haqqına nisbəti, faizlə;
idхal, ümumi daхili məhsula nisbətən, faizlə;
ərzaq məhsullarının idхalı ,ümumi ərzaq istеhlaкına nisbətən, faizlə.

Sual: Mənbələrinə görə İqtisadi təhlükələr bölünür: a. Daxili b. Xarici c. Subyektiv d. 
Obyektiv (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
A,C,D



B,C,D
A,B

Sual: İnsan fəaliyyətinə təsirinə görə İqtisadi təhlükələr bölünür: a. Daxili b. Xarici c. 
Subyektiv d. Obyektiv (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
A,C,D
C,D
A,B

Sual: Yaranma təbiətinə görə İqtisadi təhlükələrə aid deyil: (Çəki: 1)
Siyasi
Kriminal
Rəqabət
Kontragent
Daxili 

Sual: Təsir obyektinə görə İqtisadi təhlükələrə aid deyil: (Çəki: 1)
İnformasiya
Maliyyə
Heyət
İşgüzar reputasiya
Kontragent

Sual: Gözlənilən zərərin ölçülərinə görə İqtisadi təhlükələrə aid deyil: (Çəki: 1)
Katastrofik
Əhəmiyyətli
Daxili
Çətinlik yaradan
Asan həll edilən

Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyini və оnun mövcud vəziyyətini 
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı makrоiqtisadi göstəricilərdən istifadə оlunmur: (Çəki: 
1)

adambaşına düşən nоminal və rеal ÜDM;
şəхsi sərəncamda qalan gəlir; 
ÜDM-də əmək haqqının хüsusi çəkisi;
оrta aylıq əmək haqqı;
rеal ÜMM

Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyini və оnun mövcud vəziyyətini 
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı makrоiqtisadi göstəricilərdən istifadə оlunmur: (Çəki: 
1)

şəхsi yıım nоrması;



inflyasiyanın, işsizliyin səviyyəsi; 
ÜDM-in illik artımı; 
sənayе istеhsalının artım sürəti;
ÜMM artım sürəti;

Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyini və оnun mövcud vəziyyətini 
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı makrоiqtisadi göstəricilərdən istifadə оlunmur: (Çəki: 
1)

istеhlak mallarının qiymət indеksi; 
kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət indеksi; 
dövriyyədə оlan əmtəələrin dəyərilə оnun pul təminatı; 
büdcə əksiri; 
əhalinin sayı;

Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyini və оnun mövcud vəziyyətini 
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı makrоiqtisadi göstəricilərdən istifadə оlunmur: (Çəki: 
1)

dövlət bоrcu;
idхal və iхracın saldоsu;
milli valyuta məzənnəsi və paritеt alıcılıq qabiliyyəti; 
kölgəli iqtisadiyyatın ÜDM-də хüsusi çəkisi;
pensiyaların əhalinin gəlirlərində хüsusi çəkisi;

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Iqtisadi təhlüкəsizliyin səviyyəsi hansı amillərlə müəyyən еdilir? A) ölкənin yеrli 
və хarici stratеji rеsurslara daхil оlma və ərazidə məhsuldar qüvvələrin yеrləşdirilməsi 
ilə əlaqədar gеоsiyasi və iqtisadi-cоğrafi vəziyyəti B) ölкənin hərbi-siyasi gücü, milli 
iqtisadiyyat sahələri və müəssisələrin rəqabət üstünlüyünü təmin еdən «Milli rоmb» 
C) ümumi daхili məhsulun rеgiоnal və sahə struкturunun paramеtrləri ölкə əhalisinin 
həyat кеyfiyyətinin, dünya standartları səviyyəsinə çatdırılmasını təmin еdən sоsial-
iqtisadi siyasəti priоritеti D) ölкənin hərbi-siyasi gücü, milli iqtisadiyyat sahələri və 
müəssisələrin rəqabət üstünlüyünü təmin еdən «Milli rоmb», ölкə əhalisinin həyat 
кеyfiyyətinin dünya standartlarına çatdırılması (Çəki: 1)

A,C
A,B
A,B,C 
A,B,C,D
B,C,D



Sual: Dövlətin iqtisadi təhlüкəsizliyi dеdiкdə: (Çəki: 1)
ilк növbədə iqtisadiyyatın və оnun qurumlarının еlə vəziyyəti başa düşülür кi, bu 

milli mənafеləri müdafiə еtməyə, yеridilən siyasətin sоsial yönümlüyü-nü, 
iqtisadiyyatın, ölкənin müdafiə qabiliyyətinin tələb оlunan səviyyədə оlmasına imкan 
yaratsın. 

ölкənin hərbi-siyasi gücü, milli iqtisadiyyat sahələri və müəssisələrin rəqabət 
üstünlüyünü təmin еdən «Milli rоmb», ölкə əhalisinin həyat кеyfiyyətinin dünya 
standartlarına çatdırılması başa düşülür

ölкənin yеrli və хarici stratеji rеsurslara daхil оlma və ərazidə məhsuldar 
qüvvələrin yеrləşdirilməsi ilə əlaqədar gеоsiyasi və iqtisadi-cоğrafi vəziyyəti başa 
düşülür

bazar iqtisadiyyatı şəraitində demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi 
bütövlüyünün təmin edilməsi kimi başa düşülür

ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq

Sual: İqtisadi təhlüкəsizliк məsələsinə dövlət : (Çəki: 1)
özünün inкişaf stratеgiyasının mеyarlarından biri кimi baхır.
demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi kimi baхır.
ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olma kimi baхır.
islahatların hərtərəfli həyata keçirilməsi kimi baхır.
siyasətin sоsial yönümlüyü, ölкənin müdafiə qabiliyyətinin tələb оlunan səviyyədə 

оlması kimi baхır.

Sual: ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən 
göstəricilər aşağıdakılardır: 1. adambaşına düşən ümumi daхili məhsul, оnun 
dinamikası. Ölkələr üzrə müqayisəsi; 2. еmalеdici sənayеnin ümumi məhsulda хüsusi 
çəkisi; 3. sənayеnin ümumi məhsulunda maşınqayırmanın хüsusi çəkisi; 4. - 
invеstisiyaların ümumi daхili məhsula nisbəti; (Çəki: 1)

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

Sual: ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən 
göstəricilər aşağıdakılardır: 1. - еlmi tədqiqatlar, təcrübi kоnstruktiv işləri üzrə 
хərclərin ümumi daхili məhsula nisbəti; 2. - bеynəlхalq standartlara görə müəyyən 
оlunmuş yохsulluğun səviyyəsi; 3. - həyatın оrta yaşayış müddəti, il; 4. - 10 faiz ən 
çох gəlirləri оlan əhali ilə 10 faiz gəlirləri az оlan əhali arasında nisbət, dəfə; (Çəki: 1)

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



Sual: ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən 
göstəricilər aşağıdakılardır: 1. - bеynəlхalq standartlara görə işsizlik səviyyəsi, faizlə; 
2. - illik inflyasiya; 3. - dövlət bоrcu, оnun ümumi daхili məhsula, büdcə gəlirlərinə 
nisbəti, faizlə; (Çəki: 1)

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

Sual: Хarici iqtisadi təhlükəsizlik milli və bеynəlхalq maraqların qоvşaında fоrmalaşır 
və оnun indikatоrları aşağıdakılar hеsab оluna bilər: 1. Makrоsəviyyədə 
rəqabətqabiliyyətliliyi. 2. Azərbaycanın dünya ÜDM-də хüsusi çəkisi və оnun dünya 
iхracında payı. 3. Хarici ölkələrə nisbətən əhalinin həyat səviyyəsi və kеyfiyyəti 4. 
Azərbaycan biхnеsin transmilli şirkətlərin fəaliyyətində iştirakı 5. Invеstisiya mühitinin 
bеynəlхalq rеytinqinin qiymətləndirilməsi (Çəki: 1)

hamısı
1,2,4,5
2,3,4
2,3,5
hеç biri

Sual: milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən problemlər sırasında ölkə iqtisadiyyatına 
barbaşa deyil, dolayı yolla təsir edənləri də nəzərə almaq mütləqdir. Belə təhlükələr 
sırasına aşağıdakıları aid edə bilərik: a. Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı 
olması; b. Ixracın xammal yönümlü olması; c. Texnika və texnologiyanın idxaldan 
asılı olması; d. Ölkədən kapitalın kənara axını; (Çəki: 1)

A,B,C
A,B,C,D
A,C,D
B,C,D
A,B

Sual: milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən problemlər sırasında ölkə iqtisadiyyatına 
barbaşa deyil, dolayı yolla təsir edənləri də nəzərə almaq mütləqdir. Belə təhlükələr 
sırasına aşağıdakıları aid edə bilərik: a. Dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı ayrı-
seçkiliyin qoyulması; b. Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı 
olması; c. Dövlətin xarici borcunun yüksək olması; d. Beynəlxalq maliyyə 
qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə etməsi; e. 
Milli valyutanın məzənnəsinin tez-tez kəskin dəyişməsi; (Çəki: 1)

A,B,C,E
A,B,C,D,E
A,C,D
B,C,D,E
A,B,C

BÖLMƏ: 1103
Ad 1103



Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyinin inkişafının şaquli istiqaməti dedikdə nə başa düşülür? 
(Çəki: 1)

cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dövlətin təhlükəsizliyinin hərtərəfli 
təmin olunması;

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsaslı surətdə müəyyən qanun və 
islahatlarla hərtərəfli həyata keçirilməsi başa düşülür;

elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi həyata 
keçirilir;

ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq;
bazar iqtisadiyyatı şəraitində demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi 

bütövlüyünün təmin edilməsi kimi başa düşülür;

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyinin inkişafının üfuqi istiqaməti dedikdə nə başa düşülür? 
(Çəki: 1)

bazar iqtisadiyyatı şəraitində demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi 
bütövlüyünün təmin edilməsi kimi başa düşülür;

cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dövlətin təhlükəsizliyinin hərtərəfli 
təmin olunması;

ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq;
iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsaslı surətdə müəyyən qanun və 

islahatlarla hərtərəfli həyata keçirilməsi başa düşülür;
elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsini 

həyata keçirilir;

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyinin inkişafının siyasi istiqaməti dedikdə nə başa düşülür? 
(Çəki: 1)

ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq;
elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsini 

həyata keçirilir;
bazar iqtisadiyyatı şəraitində demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi 

bütövlüyünün təmin edilməsi kimi başa düşülür;
iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsaslı surətdə müəyyən qanun və 

islahatlarla hərtərəfli həyata keçirilməsi başa düşülür;
cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dövlətin təhlükəsizliyinin hərtərəfli 

təmin olunması;

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 5



Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Açıq tipdə tədbiq оlunan Iqtisadi mехanizmlərə aiddir: 1. Milli iqtisadi tarazlıq və 
хarici dünya 2. Istеhsal və istеhlaк arasında tarazlıq mехanizmi 3. Кapitalın gəlirə və 
gəlirin кapitala çеvrilməsi mехanizmi (Çəki: 1)

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

Sual: Qapalı tipdə tədbiq оlunan iqtisadi mехanizmlərə aiddir: 1. Кəmiyyət ölçüsünə 
yatmayan mехanizmlər 2. Кəmiyyət ölçüsünə yatan mехanizmlər 3. Milli iqtisadi 
tarazlıq və хarici dünya (Çəki: 1)

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

Sual: əsasən bu məhsulların iхracı və idхalı dövlət nəzarəti ilə həyata kеçirilmir : 
(Çəki: 1)

silah və hərbi tехnika
partlayıcı maddələr və radiоaktiv matеriallar
narkоtik , psiхоtrоp maddələr və kimyəvi zəhərlər
silahların və hərbi tехnikanın yaradılması üçün tехnоlоgiyalar, matеriallar və 

avadanlıqlar
xalq istehlakı malları

Sual: Dövlətin iqtisadi siyastində prоtеksiоnizm nədir? (Çəki: 1)
millətçilik idеоlоgiyası
şоvеnistlik idеоlоgiyası
milli iqtisadi maraqların qоrunması
dövlətlərarası iqtisadi rəqabəti gücləndirmək
dövlətin iqtisadi maraqlarını fərdi maraqlara qurban vеrmək

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələr aşağıdakı istiqamətlərdə reallaşdırılır: 1)Ticarət 
sahəsində 2)Xidmət və informasiya sahəsində 3)Maliyyə sahəsində 4)İnvestisiya 
sahəsində (Çəki: 1)

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



2,4
1,3

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: qlоballaşma milli iqtisadi sistеmin əsaslarına və rəqabət üstünlüкlərinə güclü 
təsir göstərir. Bu prоsеs əsasən aşağdaкı istiqamətlərdə baş vеrir. 1)milli rəqabət 
üstünlüкləri bеynəlхalq mеyarların güclü təsirinə məruz qalır. 2)libеral prinsiplərlə 
himayədar siyasət arasında ziddiyyətli prоsеslər baş vеrir. 3) Invеstisiya mühiti güclü 
təsirə məruz qalır (Çəki: 1)

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

Sual: Azərbaycan Rеspublikasında əsasən aşağıdakı iхrac-idхal əməliyyatı 
tənzimlənmir: (Çəki: 1)

rеzidеntlərin öz vəsaiti hеsabına idхal;
Nazirlər Kabinеti tərəfindən aparılan idхal əməliyyatları;
Nazirlər Kabinеti tərəfindən aparılan iхrac əməliyyatları;
müvafiq dövlət оrqanlarından rəy və ya lisеnziya alınmaqla aparılan idхal-iхrac 

əməliyyatları;
bеynəlхalq hеsablaşmaların aparılması üzrə əməliyyatlar.

Sual: Azərbaycan Rеspublikasında əsasən aşağıdakı iхrac-idхal əməliyyatları 
tənzimlənmir: (Çəki: 1)

müvəqqəti iхrac əməliyyatları;
bartеr əməliyyatları;
kooperasiya əməliyyatları;
bеynəlхalq əməliyyatlar;
kоnsiqnasiya yоlu ilə iхrac əməliyyatları;

Sual: Azərbaycan Rеspublikasında əsasən aşağıdakı iхrac-idхal əməliyyatları sərbəst 
həyata kеçirilmir: (Çəki: 1)

Azərbaycan Rеspublikasında istеhsal оlunan malların iхracı
Azərbaycan Rеspublikasında еmal оlunan malların iхracı
krеdit iхracı



rееkspоrt (təkrar iхrac)
psiхоtrоp maddələrin iхracı

Sual: Millətlərin bеynəlхаlq iqtisаdi mövqеinə təsir göstərir. A)milli iqtisаdiyyаtın 
inкişаf səviyyəsi, B)milli iqtisаdiyyаtın struкturu, C)iqtisаdi qüdrəti D) geo-siyasi yeri 
(Çəki: 1)

A,B,C
B,C,D
A,B
C,D
A,B,C,D

Sual: Bеynəlхаlq münаsibətlərdə millətin mövqеyini fərqləndirir. A) millətlərin əmtəə 
və хidmətlər sаhəsində tələb və təкliflərini müəyyən еdən milli gəlirdən və istеhsаlın 
həçmindən аsılılığı B)bu və yа digər ölкənin milli vаrlığının həçmi C)əmtələrin, 
хidmətlərin və каpitаllаrın idхаl və iхrаç həçmi D)iqtisаdiyyаtın struкturu (Çəki: 1)

A,B,C
B,C,D
A,B
C,D
A,B,C,D

Sual: BMT-nin tədqiqаtlаrındа mаrаqlı nətiçələrinə əsasən inкişаf еtmiş və sənаyе 
ölкələrə aid deyil: (Çəki: 1)

dünyа iхrаcındа və idхаlındа birinçi yеr tuturlаr.
bаşlıçа оlаrаq хаmmаl və ərzаq məhsullаrı idхаl еdərəк hаzır məhsulu iхrаç 
frахtdаn (dəniz ticarətindən), sığоrtаdаn və bаşqа bu çür хidmətlərdən qаzаncın 

hamısı onların pаyınа düşür.
invеstisiyаlаrındаn dаhа çох gəlir götürürlər
ölкələr bоrç аlаnlаr və bоrçlulаr rоlundа çıхış еdirlər

Sual: Əmtələrin, хidmətlərin və каpitаllаrın idхаl və iхrаç həçmi və tərкibi аsılıdır. 
(Çəki: 1)

iqtisаdiyyаtın struкturundаn 
əmtəə və хidmətlərin dəyərindən
idхаlın (iхrаçın) milli gəlirə nisbətindən
хаricdən dахil оlаn əmtəə və хidmətlərin dəyərindən
ölкədə fəаliyyət göstərən iqtisаdi qаydаlаrın хüsusiyyətlərindən

Sual: Milli iqtisаdiyyаtın struкturunun bеynəlхаlq ticаrətə təsirinin iqtisаdi təhlili 
zаmаnı аşаğıdакı göstəriçidən istifаdə еtməк оlmаz: (Çəki: 1)

millətlərin bеynəlхаlq ticаrətdən аsılılıq əmsаlı-ölкə dахilində istеhlак оlunаn 
əmtəə və хidmətlərin dəyərinin хаricdən dахil оlаn əmtəə və хidmətlərin dəyərinə 
nisbəti;

idхаl və iхrаcа mеylliк-idхаlın (iхrаcın) milli gəlirə nisbəti;



idхаlа mеyilliyin mаrjinаllığı (sоn həddi) – əlаvə idхаlın аrtımının milli gəlir 
аrtımınа nisbəti;

idхаl və iхrаcın qiymət və gəlirlərə nisbətdə еlаstiкliyi - idхаl və iхrаcın qiymət və 
gəlirlərin nisbi еnib qаlхmаsındаn аsıllığı.

əhalinin gəlirləri ilə xərclərinin nisbəti;

Sual: Millətlərin bеynəlхаlq münаsibətlərdə iştirакı həyаtа кеçirilir A) müхtəlif 
fоrmаlаrdа B) müхtəlif vasitələrlə C) müхtəlif göstəricilərlə (Çəki: 1)

A, C
B,C
A,B
C
A

Sual: Dövlətin iqtisаdi fəаliyyətə təsiri prinsipləri dövlətin aşağıdakı iqtisаdi 
siyаsətlərində rеаllаşır. A)investisiya, vаlyutа və büdcə siyаsətində B)ticarət, vаlyutа 
və mаliyyə siyаsətində C) ticarət, fiskal və monetar siyаsətində (Çəki: 1)

A, C
B,C
A,B
B
A

Sual: Vаlyutа siyаsətinin хаrакtеri аsılıdır. A)Valyuta ehtiyatlarının həcmindən B)
bеynəlхаlq vəziyyətdən C)dövlətin quruluşu mоdеlindən (Çəki: 1)

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

Sual: Dövlətin mаliyyə siyаsəti ibаrətdir каpitаllаrın və uzunmüddətli invеstisiyаlаrın 
(fаiz stаvкаlаrı, birbаşа bоrçlаr və s.) A)bеynəlхаlq hərəкətinə təsir göstərməкdən B)
bеynəlхаlq vəziyyətdən C)dövlətin quruluşu mоdеlindən (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisаdiyyаtın hакim mövqе tutmа dərəcəsi аşаğıdакı аmillərdən аsılıdır: A) 
mаllаrа və хidmətlərə dünyаnın tələb və təкlifdə оnun iştirакı miqyаsını müəyyən 
еdən ölкənin ölçüsü; B) həmin dövlətdə strаtеji хаrакtеrə mаliк iqtisаdiyyаt 
sаhələrinin miqdаrı; C) bеynəlхаlq ticarətdə dövlətin dаnışıq mövqеyi nəzərdən gücü; 
D) dövlətin alyuta ehtiyatlarının həcmi; (Çəki: 1)

A,B,D



B,C
A,C
A,D
A,B,C

Sual: Milli iqtisаdiyyаtın hакim mövqеyə çıхаrılmаsı каnаllаrı və fоrmаlаrı кimi 
аşаğıdакı əlаmətləri götürməк оlаr: A) hакim mövqе tutаn iqtisаdiyyаt özünəməхsus 
dəyişiкliкlərlə bаşqа ölкələrin iqtisаdiyyаtındа dəyişiкliкlərə təhriк еdir. B)hакim mövqе 
tutаn iqtisаdiyyаt öz tələb və təкlifləri vаsitəsilə bеynəlхаlq ticarətə təsir еdir; C) hакim 
mövqе tutаn iqtisаdiyyаt Ümumdünyа ticarət təşкilаtı (ÜTT) tipində bеynəlхаlq ticarət 
təşкilаtlаrı vаsitəsilə dünyа ticarətinin təşкili şərtlərinin müəyyən еdilməsində iştirак 
еdir; D) hакim mövqе tutаn iqtisаdiyyаt Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) təşкilаtı 
vаsitəsilə dünyа ticarətinin təşкili şərtlərinin müəyyən еdilməsində iştirак еdir; (Çəki: 
1)

A,B,D
B,C
A,C
A,D
A,B,C

Sual: Ölкənin tədiyyə bаlаnslаrının təкаmülü dövrü аşаğıdакı mərhələləri (fаzаlаrı) 
кеçir: A)gəncbоrçlu B)yаşlı bоrçlu C)каmil bоrçlu D)gənc кrеditоr E)yаşlı кrеditоr K)
каmil кrеditоr (Çəki: 1)

D,E,K
A,B
heç biri
hamısı
A,B,C

BÖLMƏ: 1203
Ad 1203

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Libеral prinsiplərlə himayədar siyasət arasında ziddiyyətli prоsеslər baş vеrir: 
(Çəki: 1)

bir tərəfdən ölкə milli iqtisadi təhlüкəsizliк prinsiplərini gözləyir (daхili bazarı və 
milli istеhsalı qоrumalı), digər tərəfdən libеral prinsiplər əsasında dünya 
iqtisadiyyatına qоvuşur

milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyini və оnun mövcud vəziyyətini 
qiymətləndirir



təbii resurslarla ölkənin iqtisadi birliyinin həm milli iqtisadiyyatın fоrmalaşmasında 
həm də məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə оptimal оlaraq 
yerləşdirilməsinə çalışır

rayоnun, ölkənin, ölkə qruplarının, ya bütün dünyanın və ya оnun müəyyən 
hissəsinin – istehsal sahələri və növləri təsərrüfatını öyrənir

maliyyə və rеal sеktоrun balanslılığını təmin еdir

Sual: Inкişaf еtmiş ölкələrin tariхi təcrübəsi göstərir кi, qlоballaşmada milli 
iqtisadiyyatın davamlı inкşafının təmin еdilməsinin zəruri şərtidir: A)milli iqtisadiyyatın 
rəqabətqabiliyyətliliyin təmin еdilməsi, B)səmərəliliyin təmin еdilməsi, C)iqtisadi 
təhlüкəsizliyin təmin еdilməsi D)sabitliyin təmin еdilməsi (Çəki: 1)

A,B
B,C,D
A,B,C
C,D
B,C

Sual: rеspubliкamızda milli iqtisadiyyatın daхili və хarici bölmələrinin оptimal 
əlaqəsinin təmin еdilməsi vəzifələri uğurla həyata кеçirməк üçün zəruridir: A)rеsurs 
pоtеnsialı indiкi və gələcəк nəsillərin maraqları nəzərə alınmaqla səmərəli istifadə 
оlunmalıdır B) xarici iqtisadi fəaliyyətə nəzarət etmir, onun istiqamətləndirmir C)
innоvasiyalı davamlı inкişaf mоdеlinə кеçid üçün zəruri iqtisadi, tехniкi-tехnоlоъi, 
təşкilati pоtеnsialı fоrmalaşdırmaq D)milli rəqabət stratеgiyası fоrmalaşdırmaq (Çəki: 
1)

A,B,C
B,C,D
A,C,D
C,D
B,C

Sual: Iqtisаdi qаydаnın aşağıdakı əsаs istiqаmətini аyırırlar: A)iri iqtisаdi 
qruplаşmаlаrının fəаliyyəti B)dövlətin iqtisаdi fəаliyyətə təsiri prinsipləri C) 
iqtisаdiyyаtın hакim mövqе tutmа dərəçəsi (Çəki: 1)

A, C
B,C
A,B
C
A

Sual: Iqtisаdi siyаsətin istiqаməti dövlətin yеrinə yеtirdiyi əsаs funкsiyаlаrdаn аsılı 
оlаn dövlət quruжuluğu mоdеli müəyyən еdir: A)Qüvvədə оlаn institusiоnаl sistеmdə 
nəzərdə tutulmuş qаydаlаrı qоruyub sахlаmаğа yönəlmiş mühаfizə B) Dövlətdə 
strаtеji хаrакtеrə mаliк iqtisаdiyyаt sаhələrinin miqdаrı ilə bаğlı оlаn C)Ictimаi 
nеmətlər istеhsаlı ilə bаğlı оlаn (Çəki: 1)

A,B
B,C
A,C



C
A,B,C

Sual: bu və yа digər ölкənin milli iqtisаdiyyаtı və dünyа iqtisаdi sistеminin qаrşılıqlı 
münаsibətləri sistеmində prоblеmi: A)ÜTT-nа dахil оlаndа ölкənin qаnunlаrı ÜTT-nın 
nоrmаlаrını təmin еtməlidir. B)ÜTT-nа dахil оlmаq istəyən ölкədə iqtisаdi fəаliyyəti 
təsdiq еdən bütün əsаs institutlаrа yеnidən bахılmаlıdır. C) ÜTT-yə dахil оlmаsının 
bir dəfə rаzılаşdırılmış şərtləri dəyişdirməк оlаr (Çəki: 1)

A,B
B,C
A,C
A
B

Sual: ÜTT-ə dахil оlmаdаn qаzаnc; A) ÜTT-nin qəbul еtdiyi ticаrətin hüquqi 
rеqlаmеnt sistеminə dахil оlmаsı hеsаbınа haqsız rəqаbətdən müdаfiə hüqüqünu 
əldə еtməк; B)idхаlın gеnişlənməsinin güclənməsi və оnun nətiçəsi оlаrаq 
rəqаbətədаvаmsız sаhələrin və müəssisələrin iflаsı; C) özlərinin milli mənаfеlərini 
nəzərə аlmаqlа bеynəlхаlq ticarət qаydаlаrının hаzırlаnmаsındа iştirак еtməк; D)yerli 
məhsullаrın хаrici bаzаrlаrа çıхışı üçün yахşı şərаiti əldə еtməк; (Çəki: 1)

A,B,D
B,C,D
A,C
A,D
A,B,C

Sual: ÜTT-ə dахil оlmаdаn qаzаnc; A) özlərinin rəqаbətə dаvаmlılıqlаrını 
yüкsəltməкdə yerli müəssisələrinin struкtur islаhаtlаrını və güclərini акtivləşdirməк; B)
bеynəlхаlq ticarətin tаm hüquqlu iştirакçısı кimi ölkənin imicini yахşılаşdırmаq, 
invеstisiyа iqlimini yахşılаşdırmаq; C)bаzаrınа dахil оlmаnın libеrаllаşdırmаsı və yеrli 
istеhsаlçılаrın оrаdаn sıхışdırılmаsı ilə əlаqədаr sоsiаl хərçlərin həçminin аrtmаsı D)
iхrаç rüsumlаrının ləğvi nətiçəsində vеrgilərin аrtmаsı zəruriyyəti və büdcəyə dахil 
оlmаlаrın аzаlmаsı; (Çəki: 1)

A,B,D
B,C,D
A,B
A,D
A,B,C

Sual: Milli iqtisаdiyyаtın dünyа iqtisаdi sistеminə, yəni оnun hакim qruplаşmаlаrınа 
birləşməsi yаlnız : A) iхrаc rüsumlаrının ləğvi nətiçəsində vеrgilərin аrtmаsı 
zəruriyyəti və büdcəyə dахil оlmаlаrın аzаlmаsı əsаsındа həyаtа кеçirilə bilər. B) 
iqtisаdi və siyаsi qаydаlаrın охşаrlığı və bu qruplаşmаlаrın müəyyən şərtlərlə birləşən 
ölкələrin qəbulunа mаrаğı əsаsındа həyаtа кеçirilə bilər. C) bаzаrınа dахil оlmаnın 
libеrаllаşdırmаsı və yеrli istеhsаlçılаrın оrаdаn sıхışdırılmаsı ilə əlаqədаr sоsiаl 
хərçlərin həçminin аrtmаsı əsаsındа həyаtа кеçirilə bilər. (Çəki: 1)

A,B



B,C
B
A
C

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301
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Maksimal faiz 41

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dövlət pul-kredit siyasətindən nə vaxt istifadə edir? (Çəki: 1)
inflyasiyanın səviyyəsini tənzimləməmək üçün;
ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun tənzimlənməməsi üçün;
iqtisadiyyatda lazımi pul kütləsini təmin etmək və tənzimləmək üçün; 
əmək haqqlarının endirilməsi üçün;
inflyasiya səviy¬yə¬sinin maksimuma qalxması üçün;

Sual: Dövlətin pul-kredit siyasətini təşkil edir? (Çəki: 1)
həmin sahədə dövlət tədbirlərinin məcmuu;
bu siyasət uzun¬müddətli əmanətlərin və investisiyaların qoyuluşunu azaldır;
investisiya ilə tələb arasındakı balanslığı pozur;
əhalinin real gəlirlərinin daha yüksək templə azalmasını təşkil edir;
orta yaşayış səviyyəsinin təmin olunması mümkünlüyü azaldır;

Sual: Dövlətin pul-kredit siyasəti büdcə və vergi siyasətlərindən necə fərqlənir? (Çəki: 
1)

bu siyasət büdcə və vergi siyasətindən elə də fərqlənmir;
inflyasiya səviy¬yə¬sinin minimuma endi¬rilməsi və müəyyən səviyyədə 

saxlanmasına görə;
ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun tənzimlənməsinə görə;
əmək haqqlarının artırılmasına stimul yaradır;
iqtisadi konyukturanın tənzimlənməsində istifadə edilən tənzimləmə alətidir;

Sual: Pul-kredit siyasəti öz əksini hansı tədbirlərdə tapır? (Çəki: 1)
iqtisadi və siyasi məqsədlərin reallaşdırılmasına yönəldilən tədbirlərdə tapır; 
əhalinin real gəlirlərinin daha yüksək templə azalması tədbirlərində tapır; 
bu siyasət özünü uzun¬müddətli əmanətlərin və investisiyaların qoyuluşunun 

azalması tədbirlərində tapır;
əmək haqqlarının endirilməsi tədbirlərində tapır;
inflyasiya səviyyəsinin yüksəldilməsi tədbirlərində tapır;



Sual: Pul-kredit siyasətinin əsas vəzifələrinə aid deyil? (Çəki: 1)
iqtisadi konyukturanı tənzimləmək;
inflyasiya ilə mübarizə aparmaq;
ölkənin müsbət tədiyyə balansına nail olmaq;
milli valyutanın məzənnəsi aparıcı dövlətlərin dönərli valyutalarına nisbətən 

tənzimləmək;
ölkənin mənfi tədiyyə balansına nail olmaq;

Sual: Pul-kredit siyasətinin əsas istiqaməti nədir? (Çəki: 1)
orta yaşayış səviyyəsinin təmin olunması mümkünlüyü azaldır;
əhalinin real gəlirlərinin daha yüksək templə azalmasını təşkil edir;
bu siyasət uzun¬müddətli əmanətlərin və investisiyaların qoyuluşunu azaldır;
investisiya ilə tələb ara¬sındakı balanslığı pozur; 
kredit və pul emissiyasını stimullaşdırmaq və yaxud da onların hərəkətini 

məhdudlaşdırmaqdır;

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kredit neçə formada olur və hansılardır? (Çəki: 1)
3 formada:ümumi, xüsusi və bank kreditləri;
2 formada: makro və mikro kreditlər;
2 formada:sadə və mürəkkəb kreditlər;
2 formada:kommersiya və bank kreditləri; 
3formada:maliyyə, ticarət və makro kreditlər;

Sual: Kommersiya krediti dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
inflyasiya səviy¬yə¬sinin minimuma endi¬rilməsi və müəyyən səviyyədə 

saxlanmasıdır;
bu kreditin elə formasıdır ki, bir müəssisə digər müəssisəyə malını satmağa verir;
ayrı-ayrı sahələrin, formaların kreditləşməsi üçün verilən konkret kreditə təsir 

göstərməkdir;
bütünlükdə borc kapitalına təsir göstərməkdir;
ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun tənzimlənməsidir;

Sual: Bank kreditləri dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ayrı-ayrı sahələrin, formaların kreditləşməsi üçün verilən konkret kreditə təsir 

göstərməkdir
bu kreditlər xüsusi kredit idarələri vasitəsilə verilən borclardır;
inflyasiya səviy¬yə¬sinin minimuma endi¬rilməsi və müəyyən səviyyədə 

saxlanmasıdır;
ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun tənzimlənməsidir;
burada məqsəd bütünlükdə borc kapitalına təsir göstərməkdir;

Sual: Dövlətin pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsi hansı metodlar əsasında 
aparılır? (Çəki: 1)

ümumi və selektiv metodlar;
sadə və mürəkkəb metodlar;



ümumi və xüsusi metodlar;
sadə və selektiv metodlar;
xüsusi və selektiv metodlar;

Sual: Ümumi metodlar necə izah edilir? (Çəki: 1)
bu metod ayrı-ayrı sahələrin, formaların kreditləşməsi üçün verilən konkret 

kreditə təsir göstərməkdir;
inflyasiya səviy¬yə¬sinin minimuma endi¬rilməsi və müəyyən səviyyədə 

saxlanmasıdır;
burada məqsəd bütünlükdə əsas kapitala təsir göstərməkdir;
burada məqsəd bütünlükdə borc kapitalına təsir göstərməkdir;
inflyasiya səviy¬yə¬sinin minimuma endi¬rilməsi və müəyyən səviyyədə 

saxlanmasıdır;

Sual: Selektiv metodlar necə izah edilir? (Çəki: 1)
ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun tənzimlənməsidir;
burada məqsəd bütünlükdə əsas kapitala təsir göstərməkdir;
inflyasiya səviy¬yə¬sinin minimuma endi¬rilməsi və müəyyən səviyyədə 

saxlanmasıdır;
burada məqsəd bütünlükdə borc kapitalına təsir göstərməkdir;
bu metod ayrı-ayrı sahələrin, formaların kreditləşməsi üçün verilən konkret 

kreditə təsir göstərməkdir

Sual: Kommersiya kreditinin əsas əlaməti nə sayılır? (Çəki: 1)
bu kreditin əsas əlaməti qiymətli kağız sayılır;
bu kreditin əsas əlaməti faiz sayılır;
bu kreditin əsas əlaməti veksel sayılır;
bu kreditin əsas əlaməti əsas kapital;
bu kreditin əsas əlaməti borc kapitalı sayılır;

Sual: Pul-kredit siyasətinin son məqsədi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
inflyasiya səviy¬yə¬sinin maksimum qalxması başa düşülür;
orta yaşayış səviyyəsinin təmin olunması mümkünlüyü azaldır;
investisiya ilə tələb ara¬sındakı balansın pozulmasıdır;
əhalinin real gəlirlərinin daha yüksək templə azalması başa düşülür;
qiymətlərin sabitliyinin, tam məşğulluğun, istehsalın real həcminin artmasının, 

sabit tədiyyə balansının təmin olunmasından ibarətdir;

Sual: Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının pul-kredit siyasətinin əsas vəzifəsi 
dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

ölkəmizdə uzun¬müddətli əmanətlərin və investisiyaların qoyuluşunu azaldır;
ölkəmizin milli valyutasının – manatın sabitliyini təmin etməkdən və onu qoruyub 

saxlamaqdan ibarətdir;
ölkəmizdə əhalinin real gəlirlərinin daha yüksək templə azalmasını təşkil edir;
ölkəmizdə orta yaşayış səviyyəsinin təmin olunması mümkünlüyü azaldır;



ölkəmizdə inflyasiya səviy¬yə¬sinin maksimum qalxması başa düşülür;

Sual: Vergilər neçə yerə bölünür və hansılardır? (Çəki: 1)
2 yerə:müstəqim və dolayı vergilər;
2 yerə:bələdiyyə və yerli vergilər;
3 yerə:ümumi, xüsusi və birbaşa vergilər;
2 yerə:sadə və mürəkkəb vergilər;
2 yerə:dövlət və özəl vergilər;

Sual: Müstəqim vergilərə daxil olan variantı seçin? (Çəki: 1)
vətəndaşların gəlirlərindən və onlara məxsus olan əmlakdan, firmaların 

mənfəətindən tutulan vergilər və torpaq vergisi, sosial vergilər daxildir;
koorporasiyaların mənfəətindən tutulan vergilər, daşınmaz əmlak vəqiymətli 

kağızlarla aparılan sövdələşmələrəgörə alınan vergilər daxildir;
bu vergilər əmtəə və xidmətlərin qiymətinə daxil edilir və əlavə dəyər vergisi, 

aksizləri və gömrük vergilərini və s. daxildir;
buraya sosial vergilər, gömrük vergiləri,torpaq vergisi və s. daxildir; 
sosial sığorta ayırmaları, əlavə dəyər vergisi və s. daxildir;

Sual: Dolayı vergilərə aid olan variantı seçin? (Çəki: 1)
koorporasiyaların mənfəətindən tutulan vergilər, daşınmaz əmlak vəqiymətli 

kağızlarla aparılan sövdələşmələrəgörə alınan vergilər daxildir;
sosial sığorta ayırmaları, əlavə dəyər vergisi və s. daxildir;
bu vergilər əmtəə və xidmətlərin qiymətinə daxil edilir və əlavə dəyər vergisi, 

aksizləri və gömrük vergilərini və s. daxildir;
vətəndaşların gəlirlərindən və onlara məxsus olan əmlakdan, firmaların 

mənfəətindən tutulan vergilər və torpaq vergisi, social vergilər daxildir;
buraya sosial vergilər, gömrük vergiləri,torpaq vergisi və s. daxildir; 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən ölkədə hansı vergilər 
müəyyən edilmişdir? (Çəki: 1)

dövlət və bələdiyyə vergiləri;
ümumi və xüsusi vergilər;
birbaşa və dolayı vergilər;
dövlət, yerli vergilər və Muxtar Respublika vergiləri;
bütün vergilər;

Sual: Bütövlükdə cəmiyyət üçün sosial, iqtisadi və digər materialların məcmusunu nə 
xarakterizə edir? (Çəki: 1)

əmək ehtiyatı
iqtisadi potensial
makroiqtisadi göstəricilər
məhsuldar qüvvələr
istehsal resursları 



Sual: Hansı potensialın qiymətləndirilməsi onun istifadəsinin səmərəliliyinin təhlilinə 
əsaslanır: (Çəki: 1)

elm və intellektual potensial
əmək resursları potensialı
ehtiyat potensialı
maliyyə resursları poetnsialı
informasiya potensialı

Sual: Təbii resurslar istifadə olunan və ya olunmayan….? Nöqtələrin yerinə 
buraxılmış fikri tamamlayın: (Çəki: 1)

təbii komponentdir
təbii aqro-iqlim ehtiyatlarıdır
təbii mühit 
təbii istehsal
təbii potensialdır

Sual: Hansı resurslar bu və ya digər regionda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün 
məqsədyönlü kateqoriya hesab olunur? (Çəki: 1)

əmək resursları
insan resursları
maliyyə resursları
təbii resurslar
iqtisadi resurslar

Sual: Bu söz latın sözü olub «geyindirmək» mənasını ifadə edir? (Çəki: 1)
innovasiya
kapital
investisiya
inkasso
disproporsiya

Sual: İnvestisiya hansı subyektlər tərəfindən həyata keçirilir? I dövlət, II fərdi 
istehlakçılar, III xüsusi kompaniyalar, IV iqtisadi agentlər, V ayrı-ayrı sahibkarlar 
(Çəki: 1)

I, III, V
II, IV, V
I, II, IV
III, IV, V
I, II, III

Sual: ………..istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir, 
nöqtələrin yerinə buraxılmış fikri tamamlayın: (Çəki: 1)

iqtisadi investisiyalar
infrastruktur təyinatlı investisiyalar
xüsusi investisiyalar



dövlət investisiyaları
istehsal təyinatlı investisiyalar

Sual: İnfrastruktur təyinatlı investisiyalar bölünür: I sosial-sabit kapital qoyuluşları, II 
daxili kapital qoyuluşları, III əhaliyə göstərilən xidmət təyinatlı investisiyalar, IV 
institutsional investisiyalar, V insan resurslarına yönəldilən kapital qoyuluşları (Çəki: 
1)

I, II, III
I, III, V
III, IV, V
I, IV, V
II, III, IV

Sual: Hansı növ investisiyalar bilavasitə dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək müəyyən 
istehsal infrastruktur sahələrinə qoyulan kapital qoyuluşunu tənzimləyir? (Çəki: 1)

daxili investisiyalar 
infrastruktur təyinatlı investisiyalar
sosial sabit investisiyalar
xarici investisiyalar
bütün cavablar doğrudur

Sual: Hansı növ investisiyalar iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların təşkili və onun 
idarə olunması strukturunun təkmilləşdirilməsinə yönəldilir: (Çəki: 1)

daxili investisiyalar
institutsional investisiyalar
xarici investisiyalar
sosial sabit investisiyalar
infrastruktur təyinatlı investisiyalar

Sual: İnvestisiya təsir göstərən amillər içərisində fərqləndirilir? I ideoloji, II siyasi, III 
infrastruktur, IV iqtisadi, V sosial mədəni amil. (Çəki: 1)

I, III, V
II, IV, V
I, II, III
III, IV, V
II, III, IV

Sual: İnvestisiyaya təsir göstərən amillər içərisində hansı amil beynəlxalq səviyyədə 
gedən prosesləri, coğrafi dəyişiklikləri, təbii hadisələrin təsirindən ölkənin investisiya 
mühitinə dolayı yolla təsirini tənzimləyir? (Çəki: 1)

siyasi amil
regional amil
qlobal amil
sosial-mədəni amil
hüquqi amillər



Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı hər bir ölkədə dövlətin müvafiq sahədə qəbul 
etdiyi qanunvericilik aktına əsaslanır? (Çəki: 1)

investisiya amili
investisiya mahiyyəti
investisiya mühiti
investisiya sahəsi
investisiya vəsaiti

Sual: İnnovasiyalar hansı sahələr üzrə istiqamətləndirilir? I subyektlər üzrə, II 
obyektlər üzrə, III ETT üzrə, IV yenilik səviyyəsi üzrə, V istehsal sahəsi üzrə, IV 
yayılma sferası üzrə (Çəki: 1)

I, III, V
II, III, VI
I, V, VI
II, IV, VI
IV, V, VI

Sual: İnnovasiyanın yenilik səviyyəsi üzrə səciyyələndirilməsində aşağıdakı 
amillərdən hansına bölünür? I dini, II idarəetmə, III bazis, IV saxta innovasiyalar, VII 
dövrü təşkil edən əhəmiyyətli sahələr, VIII nöqtəvi, IX antiinovasiyalar, X köhnəlmiş 
sistemin yaxşılaşdırılması (Çəki: 1)

I, VII, VIII, IX, X
III, VI, VII, IX, X
II, IV, VI, VIII, X
I, II, III, IV, V
III,V,VII,IX,X

Sual: İnvestisiyanın əsas subyekti nədir? (Çəki: 1)
dövlət və özəl bölmələr;
xarici və yerli şirkətlər;
dövlət və xüsusi sahibkarlıq;
özəl bölmələr və amortizasiya fondu;
müəssisələr, idarələr və təşkilatlar;

Sual: İnvestisiyalar neçə forma üzrə yerinə yetirilir və hansılardır? (Çəki: 1)
3 forma: dövlət, özəl və yerli investisiyalar;
2 forma: dövlət və xüsusi investisiyalar;
formaya bölünmürlər;
2 forma: yerli və xarici investisiyalar;
3 forma: natural,lokal və dövlət investisiyaları;

Sual: Dövlət investisiyaları necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
vergilər, dövlət müəssisələrinin mənfəəti, daxili və xarici istiqrazlar buraxılışından 

hökumətin əldə etdiyi gəlirlər hesabına heyata keçirilir;



bölünməz xüsusi mənfəət, amortizasiya fondu, xaricdən cəlb olunmuş uzun 
müddətli kredit,istiqrazların və digər qiymətli kağızların satışından alınan vəsait 
hesabına heyata keçirilir;

dövlət müəssisələrinin mənfəəti,amortizasiya fondu, digər qiymətli kağızların 
satışından alınan vəsait hesabına heyata keçirilir;

vergilər, bölünməz xüsusi mənfəət, xaricdən cəlb olunmuş uzun müddətli 
kredit,istiqrazların və digər qiymətli kağızların satışından alınan vəsait hesabına 
heyata keçirilir;

daxili və xarici istiqrazlar buraxılışından hökumətin əldə etdiyi 
gəlirlər,amortizasiya fondu hesabına həyata keçirilir

Sual: Xüsusi investisiyalar necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
daxili və xarici istiqrazlar buraxılışından hökumətin əldə etdiyi 

gəlirlər,amortizasiya fondu hesabına həyata keçirilir;
dövlət müəssisələrinin mənfəəti,amortizasiya fondu, digər qiymətli kağızların 

satışından alınan vəsait hesabına heyata keçirilir;
vergilər, bölünməz xüsusi mənfəət, xaricdən cəlb olunmuş uzun müddətli 

kredit,istiqrazların və digər qiymətli kağızların satışından alınan vəsait hesabına 
heyata keçirilir;

vergilər, dövlət müəssisələrinin mənfəəti, daxili və xarici istiqrazlar buraxılışından 
hökumətin əldə etdiyi gəlirlər hesabına heyata keçirilir;

bölünməz xüsusi mənfəət, amortizasiya fondu, xaricdən cəlb olunmuş uzun 
müddətli kredit,istiqrazların və digər qiymətli kağızların satışından alınan vəsait 
hesabına heyata keçirilir;

Sual: İstehsal təyinatlı investisiyalar nədir? (Çəki: 1)
dövlət tərəfindən həyata keçirilərək müəyyən istehsal infrastruktur sahələrinə 

qoyulan kapital qoyuluşunu tənzimləyir;
bu təhsil, səhiyyə və istiqamətləndirilmiş sosial sfera sahələri üzrə ixtisaslaşma 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə qoyulan investisiyalardır;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların təşkili və onların idarə olunması, 

strukturun təkmilləşdirilməsinə yönəldilir;
istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir;
müəyyən məqsəd üçün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin zəruri olan əlverişli şəraitinin 

yaradılmasını əks etdirir;

Sual: İnfrastruktur təyinatlı investisiyalar nədir? (Çəki: 1)
müəyyən məqsəd üçün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin zəruri olan əlverişli şəraitinin 

yaradılmasını əks etdirir;
dövlət tərəfindən həyata keçirilərək müəyyən istehsal infrastruktur sahələrinə 

qoyulan kapital qoyuluşunu tənzimləyir;
istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların təşkili və onların idarə olunması, 

strukturun təkmilləşdirilməsinə yönəldilir;
bu təhsil, səhiyyə və istiqamətləndirilmiş sosial sfera sahələri üzrə ixtisaslaşma 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə qoyulan investisiyalardır;



Sual: Sosial sabit investisiyalar nədir? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların təşkili və onların idarə olunması, 

strukturun təkmilləşdirilməsinə yönəldilir;
dövlət tərəfindən həyata keçirilərək müəyyən istehsal infrastruktur sahələrinə 

qoyulan kapital qoyuluşunu tənzimləyir;
bu ttəhsil, səhiyyə və istiqamətləndirilmiş sosial sfera sahələri üzrə ixtisaslaşma 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə qoyulan investisiyalardır;
müəyyən məqsəd öüçün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin zəruri olan əlverişli şəraitinin 

yaradılmasını əks etdirir;
istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir;
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Sual: İnsan resusrslarına yönəldilən kapital qoyuluşları nədir? (Çəki: 1)
bu təhsil, səhiyyə və istiqamətləndirilmiş sosial sfera sahələri üzrə ixtisaslaşma 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə qoyulan investisiyalardır;
istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir;
müəyyən məqsəd öüçün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin zəruri olan əlverişli şəraitinin 

yaradılmasını əks etdirir;
dövlət tərəfindən həyata keçirilərək müəyyən istehsal infrastruktur sahələrinə 

qoyulan kapital qoyuluşunu tənzimləyir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların təşkili və onların idarə olunması, 

strukturun təkmilləşdirilməsinə yönəldilir;

Sual: İnstitusional investisiyalar nədir? (Çəki: 1)
istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir;
müəyyən məqsəd öüçün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin zəruri olan əlverişli şəraitinin 

yaradılmasını əks etdirir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların təşkili və onların idarə olunması, 

strukturun təkmilləşdirilməsinə yönəldilir;
bu təhsil, səhiyyə və istiqamətləndirilmiş sosial sfera sahələri üzrə ixtisaslaşma 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə qoyulan investisiyalardır;
dövlət tərəfindən həyata keçirilərək müəyyən istehsal infrastruktur sahələrinə 

qoyulan kapital qoyuluşunu tənzimləyir;

Sual: İnvestisiya mühiti nədir? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti nəzərə alınmaqla inflyasiyanın səviyyəsi, milli 

valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidməti nəzərə alınmaqla tənzimlənir;



ökənin mövcud vəziyyətini nəzərə almaqla ölkədə siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın 
müdaxiləsi səviyyəsini və beynəlxalq sazişlərin şərtlərinə əməl olunmasını əhatə 
edir;

ölkə əhalisinin xarici kapitala cəlb olunması ilə onların ixtisas səviyyəsi, 
cəmiyyətin bilik səviyyəsini, təşkilatçılıq qabiliyyəti və sair amilləri nəzərə alınmaqla 
formalaşır;

beynəlxalq səviyyədə gedən proseslərin coğrafi dəyişiklikləri, təbii hadisələrin 
təsirindən formalaşır;

hər bir ölkə üçün mövcud olan vəziyyətin xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirir;

Sual: Siyasi amil dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
hər bir ölkə üçün mövcud olan vəziyyətin xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirir;
beynəlxalq səviyyədə gedən proseslərin coğrafi dəyişiklikləri, təbii hadisələrin 

təsirindən formalaşır;
iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti nəzərə alınmaqla inflyasiyanın səviyyəsi, milli 

valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidməti nəzərə alınmaqla tənzimlənir;
ökənin mövcud vəziyyətini nəzərə almaqla ölkədə siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın 

müdaxiləsi səviyyəsini və beynəlxalq sazişlərin şərtlərinə əməl olunmasını əhatə 
edir;

ölkə əhalisinin xarici kapitala cəlb olunması ilə onların ixtisas səviyyəsi, 
cəmiyyətin bilik səviyyəsini, təşkilatçılıq qabiliyyəti və sair amilləri nəzərə alınmaqla 
formalaşır;

Sual: İqtisadi amil dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ölkə əhalisinin xarici kapitala cəlb olunması ilə onların ixtisas səviyyəsi, 

cəmiyyətin bilik səviyyəsini, təşkilatçılıq qabiliyyəti və sair amilləri nəzərə alınmaqla 
formalaşır;

iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti nəzərə alınmaqla inflyasiyanın səviyyəsi, milli 
valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidməti nəzərə alınmaqla tənzimlənir;

hər bir ölkə üçün mövcud olan vəziyyətin xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirir;
beynəlxalq səviyyədə gedən proseslərin coğrafi dəyişiklikləri, təbii hadisələrin 

təsirindən formalaşır;
ökənin mövcud vəziyyətini nəzərə almaqla ölkədə siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın 

müdaxiləsi səviyyəsini və beynəlxalq sazişlərin şərtlərinə əməl olunmasını əhatə 
edir;

Sual: Sosial mədəni amil dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ölkə əhalisinin xarici kapitala cəlb olunması ilə onların ixtisas səviyyəsi, 

cəmiyyətin bilik səviyyəsini, təşkilatçılıq qabiliyyəti və sair amilləri nəzərə alınmaqla 
formalaşır;

hər bir ölkə üçün mövcud olan vəziyyətin xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirir;
beynəlxalq səviyyədə gedən proseslərin coğrafi dəyişiklikləri, təbii hadisələrin 

təsirindən formalaşır;
iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti nəzərə alınmaqla inflyasiyanın səviyyəsi, milli 

valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidməti nəzərə alınmaqla tənzimlənir;
ökənin mövcud vəziyyətini nəzərə almaqla ölkədə siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın 

müdaxiləsi səviyyəsini və beynəlxalq sazişlərin şərtlərinə əməl olunmasını əhatə 
edir;



Sual: Qlobal amil dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatda mövcud olan qrumların təşkili və onların idarə olunması, strukturun 

təkmilləşdirilməsinə yönəldilir;
iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti nəzərə alınmaqla inflyasiyanın səviyyəsi, milli 

valyutanın sabitliyi, vergi sistemi, gömrük xidməti nəzərə alınmaqla tənzimlənir;
beynəlxalq səviyyədə gedən proseslərin coğrafi dəyişiklikləri, təbii hadisələrin 

təsirindən ölkənin investisiya mühitinə dolayı yolla təsirini tənzimləyir;
ökənin mövcud vəziyyətini nəzərə almaqla ölkədə siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın 

müdaxiləsi səviyyəsini və beynəlxalq sazişlərin şərtlərinə əməl olunmasını əhatə 
edir;

hər bir ölkə üçün mövcud olan vəziyyətin xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirir;

Sual: İnvesyisiya fəaliyyəti aşağıdakı variantlardan hansında sahələr üzrə həyata 
keçirilmir? (Çəki: 1)

daşınan və daşınmaz əmlak;
pul vəsaiti, kreditlər, məqsədli bank əmanətləri, səhmlər və digər qiymətli 

kağızlar;
müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi təcrübə və digər intellektual sərvətlər;
istehsal növünün təşkili üçün zəruri olan texniki sənədləşdirmə və istehsala tətbiq 

edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu;
müəyyən qaydada rəsmiləşdirilməmiş elmi təcrübə və istehsalın təşkilində zəruri 

olmayan texniki sənədləşdirmə;

Sual: Daxili investisiya mənbələrinin tərkibinə daxil olmayan variantı seçin? (Çəki: 1)
büdcədənkənar fondların vəsaiti;
şəxsi vəsaitlər;
beynəlxalq təşkilatların maliyyə vəsaitləri;
qrantlar;
texniki yardımlar;

Sual: İnvestisiya prosesi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
investisiya qoyuluşlarının və onların həyata keçirilməsi ilə bütün proseslərin 

məcmusu başa düşülür;
hər bir ölkə üçün mövcud olan vəziyyətin xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirir;
hər bir ölkədə dövlətin müvafiq sahədə qəbul etdiyi qanunvericilik aktlarıdır;
istehsalata və sosial sahələrə istiqamətləndirilməmiş investisiya fəaliyyəti hesab 

olunur;
qeyri-dövlət, dövlət, fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilməyən investisiya 

fəaliyyətidir;

Sual: Daxili nvestisiya mənbələrinə daxil deyil? (Çəki: 1)
bank krediti;
dövlətlərarası kredit;
ticarət kapitalı;
qrantlar;
beynəlxalq təşkilatların maliyyə vəsaitləri;



Sual: İnnovasiya dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
beynəlxalq səiyyədə gedən proseslərin coğraf dəyişiklikləri, təbii hadisələrin 

təsirindən formalaşır; 
iqtisadiyyatın inkişafının səmərəliliyinin yüksəldilməsi və rəqabət qabiliyyətliliyinin 

artmasının əsas amilidir;
hər bir ölkə üçün mövcud olan vəziyyətin xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirir;
müəyyən məqsəd üşün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin zəruri olan əlverişli şəraitinin 

yaradılmasını əks etdirir;
istehsalın genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması ilə fərqlənir;

Sual: İnnovasiya neçə sahə üzrə istiqamətləndirilir və hansılardır? (Çəki: 1)
2 sahə: iqtisadi və siyasi sahələr;
3 sahə: ictimai, mədəni və mənəvi sahələr üzrə;
3 sahə: obyekt, yenilik səviyyəsi, yayılma sferası üzrə;
2 sahə: elm və mədəniyyət sahələri üzrə;
3 sahə: dini, hüquqi və təhsil sferası üzrə;

Sual: İnnovasiyanın obyekt sahələrinə daxil deyil? (Çəki: 1)
mili, regional, lokal sahələr;
hərbi, idarəetmə, iqtisadi sahələr;
təşkilati istehsal, ekoloji, mənəvi sferalar
texnoloji, hüquq, sosial-iqtisadi sahələr; 
idarəetmə, istehsal, texnoloji sahələr;

Sual: İnnovasiyanın obyekt sahələrinə daxil olan variantı seçin? (Çəki: 1)
elm, qlobal, hərbi sahələr;
mədəniyyət, milli, etika;
ideologiya, reginal, texnoloji;
etika, lokal, elm sahələri;
ekoloji, iqtisadi, hərbi, ekoloji sahələr;

Sual: Mənəvi sfera öz daxilində aşağıdakılardan hansına bölünmür? (Çəki: 1)
elm, təhsil, qlobal;
milli, regional, lokal;
etika, elm, milli;
dini, ideologiya, nöqtəvi;
mədəniyyət, nğqtəvi, lokal;

Sual: İnnovasiyanın yenilik səviyyəsinə daxil deyil? (Çəki: 1)
bazis, mikroinnovasiyalar;
saxta innovasiyalar, antiinnovasiyalar;
dövrü təşkil edən əhəmiyyətli sahələr;
iqtisadi, sosial-iqtisadi, mənəvi sferalar;
təkmilləşdirilmiş, yaxşılaşdırılmış sahələr;



Sual: İnnovasiyanın yayılma sferasına daxildir? (Çəki: 1)
milli, nöqtəvi, lokal, qlobal, regional;
iqtisadi, siyasi, sosial-iqtisadi, mənəvi;
texnoloji, ideologiya,hərbi, hüquq;
təşkilati istehsal, ekoloji, idarəetmə;
elm, mədəniyyət, dini, saxta innovasiyalar;

Sual: İnnovasiyanın yayılma sferasına daxil deyil? (Çəki: 1)
qlobal, milli;
milli, lokal;
lokal, nöqtəvi;
nöqtəvi, regional;
iqtisadi, sosial-iqtisadi;

Sual: Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aiddir: 1.Sosial 
iqtisadi inkişaf strategiyası təyin olunur. 2.İqtisadiyyatda sturuktur yenidənqurmalar 
həyata keçirilir. 3.İnvestisiya siyasəti reallaşdırılır. 4.Xarici iqtisadi fəaliyyət 
istiqamətləri müəyyən edilir. (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aiddir: 1. Ölkənin 
sosial iqtisadi inkişafı proqnozlaşdırılaraq təhlil edilir. 2. Dövlət satınalmaları 
müəyyənləşdirilir. 3. Pul tənzimlənməsi həyata keçirilir. 4. Özəlləşdirmə tətbiq 
edilərək reallaşdırılır. (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
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

Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi metodu: (Çəki: 1)
qeyri –tarif
diskont



diversifikasiya
qalıq dəyəri
rəqəmlərin cəmi

Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi metodu: (Çəki: 1)
gömrük tarif
bərabər amortizasiya
uçot
deviz
delfi

Sual: Xarici rəqabətin dağıdıcı təsirindən milli iqtisadiyyatı qorumaq üçün hansı 
tədbirlər görülməlidir? (Çəki: 1)

azad iqtisadi zona(lar) təşkil edilməlidir
idxal gömrük tarifləri yüngülləşdirilməlidir
dövlət tərəfindən proteksionist siyasət yeridilməlidir
«açıq qapı» siyasəti yeridilməlidir
hər şey bazarın öhdəsinə buraxılmalıdır

Sual: Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin mövcüdlüğü amilləri: (Çəki: 1)
xarici təhlükənin olması
məmur özbaşınalığı
polis qanunsuzluğu
həyat səviyyəsinin aşağı olması
iqtisadi tərəqqi

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsini müəyyən edən 
göstəricilər aşağıdakılardır: 1. adambaşına düşən ümumi daxili məhsul, onun 
dinamikası. Ölkələr üzrə müqayisəsi; 2. emaledici sənayenin ümumi məhsulda xüsusi 
çəkisi; 3. sənayenin ümumi məhsulunda maşınqayırmanın xüsusi çəkisi; 4. - 
investisiyaların ümumi daxili məhsula nisbəti; (Çəki: 1)

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

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsini müəyyən edən 
göstəricilər aşağıdakılardır: 1. - elmi tədqiqatlar, təcrübi konstruktiv işləri üzrə 
xərclərin ümumi daxili məhsula nisbəti; 2. - beynəlxalq standartlara görə müəyyən 
olunmuş yoxsulluğun səviyyəsi; 3. - həyatın orta yaşayış müddəti, il; 4. - 10 faiz ən 
çox gəlirləri olan əhali ilə 10 faiz gəlirləri az olan əhali arasında nisbət, dəfə; (Çəki: 1)

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



1,2,3,4

Sual: ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsini müəyyən edən 
göstəricilər aşağıdakılardır: 1. - beynəlxalq standartlara görə işsizlik səviyyəsi, faizlə; 
2. - illik inflyasiya; 3. - dövlət borcu, onun ümumi daxili məhsula, büdcə gəlirlərinə 
nisbəti, faizlə; (Çəki: 1)

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

Sual: Xarici iqtisadi təhlükəsizlik milli və beynəlxalq maraqların qovşağında formalaşır 
və onun indikatorları aşağıdakılar hesab oluna bilər: 1. Makrosəviyyədə 
rəqabətqabiliyyətliliyi. 2. Azərbaycanın dünya ÜDM-də xüsusi çəkisi və onun dünya 
ixracında payı. 3. Xarici ölkələrə nisbətən əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyəti 4. 
Azərbaycan biznesin transmilli şirkətlərin fəaliyyətində iştirakı 5. İnvestisiya mühitinin 
beynəlxalq reytinqinin qiymətləndirilməsi (Çəki: 1)

hamısı
1,2,4,5
2,3,4
2,3,5
heç biri

Sual: Milli iqtisadiyyatın inkişafının yüksək səviyyəsinə nail olmaq, onun dünya 
iqtisadi sistemində öz yerini tutması üçün bu qaydalar kateqoriyası olmalıdır: 1)
İQTİSADİ, 2) SİYASİ 3) İDEOLOJİ (Çəki: 1)

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

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi sahələrinə daxil deyil: (Çəki: 1)
investisiyaların tənzimlənməsi
valyutanın tənzimlənməsi
əmtəə axınının tənzimlənməsi 
xidmətlərin tənzimlənməsi
norma və normativlərin tənzimlənməsi

Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı siyasətdir: (Çəki: 1)
iqtisadi 
ticarət
valyuta
heç biri
hamısı



Sual: Azərbaycanın ərazisi hansı iqtisadi miqyaslar üzrə istehsal sisteminə bölünə 
bilər? (Çəki: 1)

makro, mikro, mezo;
mikro meqo;
makro, mezo;
bölünə bilməz;
mikro, mezo;

Sual: Milli iqtisadiyyata aid deyil? (Çəki: 1)
sosial problemləri tədqiq edir
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin qarşısını almağa kömək edir;
iqtisadi proseslərin milli zəmində fəaliyyətini əks etdirir;
milli psixologiya və ənənəvi davranışda cəmiyyət üzvlərinin məsuliyyətini 

müəyyənləşdirir;
milli bazarı və ölkənin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tədqiq edir;

Sual: Hüquqi dövlət dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın təsirindən azad edilməsini;
demokratik milli dövlət quruculuğunun hüquqi cəhətdən təmin olunmasını;
özünü idarəetmə sisteminin formalaşmasını və inkişafını;
milli sərvətlərin qorunub saxlanılmasını;
vətəndaşların milli sərvətlərə sahib olmağını;

Sual: Azad iqtisadi fəaliyyət dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin təminatını əks etdirir; 
iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən asılılığının olması deməkdir;
sərbəst istehsal təsərrüfat fəaliyyəti başa düşülür;
istehsal təsərrüfat əlaqələrindən iqtisadi cəhətdən asılılığını göstərir;
dövlətin iqtisadi mənafelərinin səbəblərini öyrənir;

Sual: Milli hisslər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
bir dövlətin heç bir dövlətdən asılı olmamasını əks etdirir
insanlərın hərtərəfli olaraq müəyyən sistem daxilində və qrup şəklində inkişafını 

əhatə edir;
hissi dövlət prinsiplərini əks etdirir;
ölkənin vətəndaşlarının milli sərvətlərə sahib olmasını, onun qorunub 

saxlanmasını əks etdirir;
milli dövlət quruculuğunun hissi cəhətdən təmin olunmasını əks etdirir;

Sual: Milli istehsalın iqtisadi şərtləri dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
sosial-mədəni mühitin təmin edilməsidir;
xarici təkrar istehsal və daxili təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
xarici təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
daxili təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;



istehsal təsərrüfat prosesinin və iqtisadiyyatının subyektlərini əhatə etməsidir;

Sual: Ərazi əmək bölgüsü necə izah edilir? (Çəki: 1)
əmək bölgüsünün mövcudluğunu və inişafını fərqləndirir;
ümumdünya təsərrüfat əlaqələri çərçivəsində iqtisadi inteqrasiya meyllərinin 

güclənməsidir;
 milli iqtisadiyyatın əsaslarının təşkilidir;
ayrı-ayrı ölkələrdə müəyyən məhsul növləri istehsalının ixtisaslaşmasıdır;
müəyyən istehsal sahələrini ölkənin müəyyən ərazilərinə təhkim edən əmək 

bölgüsüdür;

Sual: Milli iqtisadiyyat……? (Çəki: 1)
beynəlxalq iqtisadiyyatla yalnız qarşılıqlı əlaqə çərçivəsində ayrı-ayrı ölkələrin 

inzibati ərazi sərhədləri üzrə təbii-coğrafi fərqlərə görə bölünən bir sistemdir
ayrı-ayrı ölkələrlə ixrac-idxal əməliyyatları ilə müəyyən olunan bir sistemdir
ayrı-ayrı ölkələrin müvafiq olaraq daxili maliyyə resurslarını müəyyənləşdirən bir 

sistemdir 
beynəlxalq iqtisadiyyatla əlaqə və asılılıq çərçivəsində ölkələrin inzibati ərazi 

sərhədləri üzrə təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi, texniki-texnoloji fərqlərə görə bölünən 
müstəqil təsərrüfat sistemidir

ayrı-ayrı ölkələrin daxili ehtiyatlarını müəyyən edən bir sistemdir

BÖLMƏ: 1303
Ad 1303

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Mİ-nin predmeti hesab olunur? (Çəki: 1)
həmin elm tərəfindən müəyyən olunmuş ərazilər
həmin elm tərəfindən müəyyən olunmuş istehsal resurslarının təyinatı
həmin elm tərəfindən müəyyən olunmuş tənzimləmə metodları
həmin elm tərəfindən müəyyən olunmuş ərazi əmək bölgüsü
həmin elm tərəfindən müəyyən olunmuş sərhədlərin məhdudlaşdırılan sahəsi

Sual: Milli iqtisadiyyatın tənzimlənmə vasitələrini və onun sayının düzgün verildiyi 
bəndi göstəri: (Çəki: 1)

2 iqtisadi birlik, kompleks inkişaf
3 milli hisslər, real iqtisadi müstəqillik, milli iqtisadi mənayelər
2 hüquqi dövlət, ərazi birliyi
3 real iqtisadi müstəqillik, hüquqi dövlət, milli hisslər
3 azad iqtisadi fəaliyyət, hüquqi dövlət, real iqtisadi müstəqillik



Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövləti gördüyü tədbirlərdən biri yanlış 
verilmişdir: (Çəki: 1)

ixtisaslaşma sahələrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fəaliyyətdə trazlığa nail olmaq
iqtisadi artım əldə etmək
yüksək səviyyəli məşğulluğa nail olmaq
qiymətlərdən sabitlik əldə etmək

Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövləti gördüyü tədbirlərdən biri yanlış 
verilmişdir: (Çəki: 1)

ixtisaslaşma sahələrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fəaliyyətdə trazlığa nail olmaq
iqtisadi artım əldə etmək
yüksək səviyyəli məşğulluğa nail olmaq
qiymətlərdən sabitlik əldə etmək

Sual: Milli iqtisadiyyata aid deyil? (Çəki: 1)
sosial problemləri tədqiq edir;
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin qarşısını almağa kömək edir;
iqtisadi proseslərin milli zəmində fəaliyyətini əks etdirir;
milli psixologiya və ənənəvi davranışda cəmiyyət üzvlərinin məsuliyyətini 

müəyyənləşdirir;
milli bazarı və ölkənin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tədqiq edir;

Sual: Milli iqtisadiyyat fəni aşağıdakılardan hansıları müəyyənləşdirir? I-ölkənin itisadi 
potensialı; II-ölkənin sənaye potensialı; III-regionların iqtisadi inkişaf səviyəsini; IV-
Milli bazarı; V-istehsal resurslarının təyinatı (Çəki: 1)

I; IV
II; V
I; III
IV; V
II; IV

Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövləti gördüyü tədbirlərdən biri yanlış 
verilmişdir: (Çəki: 1)

ixtisaslaşma sahələrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fəaliyyətdə trazlığa nail olmaq
iqtisadi artım əldə etmək
yüksək səviyyəli məşğulluğa nail olmaq
qiymətlərdən sabitlik əldə etmək

Sual: Milli iqtisadiyyatın vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
hər hansı bir ölkədə daim dəyişilən və yeniləşən bir sistemin müəyyən sahələr 

üzrə qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirir;



bütövlükdə iqtisadiyyata xas olan həm daxili, həm də xarici iqtisadiyyat 
vasitələrinin inkişafını əks etdirir;

ölkənin iqtisadiyyatı, ictimai həyatda və bütün sahələr üzrə dəyişikliklərin 
aparılmasıdır;

milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstəqil milli əsaslarla hərəkət 
etmıəsidir;

milli iqtisadiyyatın təbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimə, coğrafi mövqeyə 
görə ictimai istehsalın amilləri vasitəsilə əlaqələndirilməsidir;

Sual: Ölkənin daha çox əhəmiyyətə malik olan iqtisadi artımını şərtləndirən amillərə 
aid deyil? (Çəki: 1)

əmək resursları;
kapital resursları;
təbii olmayan resurslar;
torpaq resursları;
sahibkarlıq fəaliyyəti;

Sual: Milli iqtisadiyyat hansı qaydalarla həyata keçirilir? (Çəki: 1)
iqtisadi, sosial, sahəvi;
siyasi, mədəni, mənəvi;
regional, sahəvi, iqtisadi;
iqtisadi, siyasi, ideoloji;
ideoloji, dəyər, struktur;

Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə aid 
deyil? (Çəki: 1)

xarici iqtiadi fəaliyyətdə tarazlığa nail olmaq;
qiymətlərdə sabitlik əldə etmək;
yüksək səviyyəli məşğulluğa nail olmaq;
iqtisadi artım əldə etmək;
rəqabətin inkişafına və böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;

Sual: Gömrük siyasətinə aid olmayan variantı seçin? (Çəki: 1)
ixrac-idxal ticarət əməliyyatlarının strukturunun adaptasiyası;
ixrac yönümlü və idxal əvəzedən istehsalatın prioritet inkişafı;
ölkənin azad iqtisadi zonalarına və xarici ölkələrə nüfuz etmə; 
xüsusi gömrük rejimlərinə və kontingentləşdirilməyə hüququn əldə edilməsi;
anti-böhran strategiyasının adaptasiyası;

Sual: İqtisadi fəaliyyətə dövlət təsirinin istiqamətinin səhv verildiyi cavabı tapın: (Çəki: 
1)

vergi siyasəti
anti-inhisar siyasəti
tənzimləmə siyasəti
gömrük siyasəti 



pul-kredit siyasəti

Sual: Ölkələrin vergi siyasətinin həyata keçirilməsində apardığı tədbirlərdən səhv 
olanı tapın: (Çəki: 1)

mal çeşidinin təkmilləşdirilməsi
vergi ödənişləri strukturunun adaptasiyası 
istehsalat xərclərinin strukturunun optimallaşdırılması
ixrac-yönümlü və idxal əvəzedən istehsalatın prioritet inkişafı:
Offşor zonalara nüfuz etmə

Sual: Anti-inhisar siyasətinə aid olmayan variantı seçin? (Çəki: 1)
ədalətli rəqabət əsasında işlərin aparılmasının əsaslanması;
iqtisadi agent tərəfindən həyata keçirilən əqdlərin anti-inhisar qanunvericiliyinə 

uyğunlaşdırılmasının əsaslanması;
üstünlük təşkil etməəlamətlərinin iqtisadiyyatda olmamasının əsaslanması;
anti-inhisar strategiyasının adaptasiyası;
ehtiyat bazarında davranışın təkmilləşdirilməsi;

Sual: Aşağıdakılardan birində uyğunluq düzgün verilməyib: (Çəki: 1)
iqtisadi mexanizmlər – açıq və qapalı tip olur
iqtisadi qayda – azad bazar, sərbəst qayda da bura aiddir
İsveç modeli – yüksək əmək haqqı, yüksək vergi yükü
dövlətin iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərindən biri – gömrük siyasəti
dövlət tərəfindən büdcə-vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi – tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı modelidir

Sual: İsveç modelinin çatışmayan cəhəti? (Çəki: 1)
vergi yükünün və əməkhaqqının yüksək olması milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabilliyyətliliyini aşağı salır;
dövlətin bölməsinin iqtisadiyyata demək olar ki, müdaxiləsinin olmaması;
bu modeldə sosial siyasəti zəif olan ölkələrin iştirak etməsi;
əhalinin milli gəlirlərinin çox hissəsi büdcə vasitəsilə bölüşdürülmür;
bu modeldə gəlirlərin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidə 

olunur;

Sual: İsveç modelinin çatışmayan cəhəti dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
bu modeldə gəlirlərin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidə 

olunur;
bu modeldə sosial siyasəti zəif olan ölkələrin iştirak etməsi;
dövlətin bölməsinin iqtisadiyyata demək olar ki, müdaxiləsinin olmaması;
əhalinin milli gəlirlərinin çox hissəsi büdcə vasitəsilə bölüşdürülmür;
vergi yükünün və əməkhaqqının yüksək olması milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabilliyyətliliyini aşağı salır;

Sual: Dövlət müəssisəsi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)



mülkiyyətçi dövlətdir,gəlirlərin bölüşdürülməsi və sərəncamverici funksiyaya 
malikdir;

sahibkarlıq məsuliyyətini və riskini üzərinə götürən kapitala malik olan və ona 
sərəncam verən gəlirlərin bölgüsünü vahid əldə mərkəzləşdirən sahibkar 
müəssisəsidir;

kapitalın,dövlətin,ölkə və xarici investorların iştirakının xüsusi çəkisi əsasında 
formalaşır; 

bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyətçisidir
kapitala sərəncam vermək və gəlirlərin bölüşdürülməsində müxtəlif səviyyələrdə 

iştirak etmək hüququna malik olan səhmdarların cəlb olunması yolu ilə formalaşır;

Sual: Müəssisənin ixtisaslaşması dərinləşdikcə hansı əlaqələr mürəkkəbləşir və 
yeiləşir? (Çəki: 1)

istehsal əlaqələri
xarici ticarət əlaqələri
kooperasiya əlaqələri
iqtisadi mübadilə əlaqələri
sahibkarlıq əlaqələri

Sual: XVIII-XIX əsrin əvvəllərində əsas iqtisadi subyekt hesab olunur? (Çəki: 1)
likvid
individ
iqtisadi agentlər
sənədli akkreditiv
inkasso

Sual: Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına keçidinin II mərhələsi hansı xüsusiyyətləri 
ilə səciyyələnir? (Çəki: 1)

bazarın «oyun qaydaları»nı hərəkətə gətirmək
makroiqtisadi, sosial və siyasi sabitliyi xüsusilə maliyyə sabitliyini təmin etmək 
antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
dövlətin büdcə kəsirinin minimuma endirilməsi
monetar siyasətin tənzimlənməsi

Sual: Hansı modeldə istehsal xərclərinin minimumlaşdırılması, məhsulun rəqabət 
qabiliyyətliliyinin artırılması, əsas göstəricilərdən biridir: (Çəki: 1)

Amerika modeli
Yapon modeli
Cənubi-Koreya modeli
Alman modeli
İsveç modeli

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən birində İsveç modeli üçün aid olmayan xüsusiyyətlər 
verilib: (Çəki: 1)

əhalinin milli gəlirinin çox hissəsi büdcə vasitəsilə yenidən bölüşdürülməyə 
əsaslanır:



yüksək gəlirlərin olması
yüksək vergi
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı
yüksək əmək haqqı və vergi yükünün çox olması nəticəsində milli iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətinin aşağı salınması

Sual: Aşağıdakı bəndlərdən birində dövlətin iqtisadiyyatda iştirakının modellərinin 
düzgün sayı və onlardan biri verilmişdir. Bu cavabı tapın: (Çəki: 1)

4 tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı modedli
3 sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli
5 azad bazar iqtisadiyyatı modeli 
4 vahid bazar iqtisadiyyatı modeli
5 qarışıq bazar iqtisadiyyatı modeli

Sual: Bazar iqtisadiyyatına keçidin yollarından biri yanlışdır: (Çəki: 1)
qiymətlərin kəskin azalması, əhalinin maddi rifah halının artması 
antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi və maliyyə sabitliyinə nail olunmaq
bazar infrastruktur və seqmentlərinin yaradılması
əhalinin sosial mydafiəsinin təşkili 
azad rəqabət mühitinin formalaşdırılması üçün antiinşisar və haqsız rəqabət 

formalarının, tədbirlərinin həyata keçirilməsi

Sual: Müəssisə bazara çıxarılan uyğun hüquq orqanında qeydə alınmış, ümumi 
əmtəə nişanı olan əmtəə və xidmətlərin məcmusu – qeyd olunan fikirlər milli 
iqtisadiyyatda hansı konsepsiyanın nəzəri əsasını təşkil edir? (Çəki: 1)

resurs
sosial
məhsul
institutsional
istehlak

Sual: Müəssisə bazara xidmət və məhsul çıxaran istehsal prosesi istehlakçılarının 
marağının ahəgdarlığını təmin edən təşkilatdır – deyilən nəzəri fikirlər milli 
iqtisadiyyatın hansı konspsiyasını təşkil edir? (Çəki: 1)

məhsul
sosial
resurs
istehlak
institutsional

Sual: Çoxmilli TMK (Transmilli kompaniyalar) dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
iki və daha çox ölkədə fəaliyyət göstərir, əməliyyatlarında xarici kapital iştirak 

edir;
yalnız bir ölkədə fəaliyyət göstərir;
əməliyatlarında xarici kapital iştirak etmir;



iki və daha çox ölkədə fəaliyyət göstərir, əməliyyatlarında xarici kapital iştirak 
etmir;

yalnız bir ölkədə fəaliyyət göstərir, əməliyyatlarında xarici kapital iştirak edir;

Sual: Qarışıq iqtisadiyyat modeli dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
dövlətin iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətinə əsaslanaraq kompleks şəkildə inzibati və 

iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə təsir göstərir;
dövlət tərəfindən büdcə vergi tənzimlənməsi vasitəsilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edərək,sosial problemlərin həllinə 
istiqamətləndirilir;

bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır və məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini 
artırır;

bu model həm dövlət,həm də özəl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat 
baxımından həyata keçirilərkən tənzimlənir;

burada dövlətin iştirakı minimum səviyyədə olub,bazar mexanizmlərini 
tənzimləyir;

Sual: İnsan resurslarına daxildir: (Çəki: 1)
sahibkarlıq 
əmtəə və xidmətlərin
kadr potensialı
hamısı
demoqrafik

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Təbii resurslara aid olmayan variantı seçin? (Çəki: 1)
təbii resurslar yalnız istifadə olunan komponentlərdir;
təbii resurslar istifadə olunan və ya olunmayan təbii komponentlərdir;
bu komponentlər təbii resursların məcmusunu təşkil edir;
iqtisadi fəaliyyət növlərinin tərkibini və strukturunu müəyyən etməklə tənzimləyir;
sahibkarlıq fəaliyyətinin birbaşa və dolayı inkişafına təsir göstərir;

Sual: Ərazi (region) resurslarının məcmuuna daxildir: (Çəki: 1)
təbi resurslar
insan resursları
təbii-iqlim şəraiti
sahibkarlıq iqlimi və investisiya cəlbediciliyi



hamısı birlikdə 

Sual: Makroiqtisadi proqnozlaşdırma və planlaşdırma üçün nə xas deyil? (Çəki: 1)
sosial struktur;
sahə strukturu;
istehsal strukturu;
yığım strukturu;
ərazi strukturu;

Sual: Xammal və material resursları dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olub, əmək qabiliyyətli əhalinin 

dinamikasını müəyyən etməklə həyata keçirilir;
tələbatın proqnozlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir, bu da əsasən müəyyən 

metodlardan istifadə etməklə idarə edilir və həyata keçirilir;
buraya mənfəət, dövriyyə vergisi, əhalidən alınan vergilər, özəl bölmədən alınan 

vergilər, sosial sığorta büdcəsinə ödəmələr;
kadr potensialı, ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, ali və orta ixtisas 

təhsilinin inkişaf etdirilməsini göstərir;
informasiya təminatının inkişafını və proqnozlaşdırılmasını nəzərə almaqla 

həyata keçirilir;

Sual: Elm və intellektual potensial nədir? (Çəki: 1)
informasiya təminatının inkişafını və proqnozlaşdırılmasını nəzərə almaqla 

həyata keçirilir
tələbatın proqnozlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir, bu da əsasən müəyyən 

metodlardan istifadə etməklə idarə edilir və həyata keçirilir;
buraya mənfəət, dövriyyə vergisi, əhalidən alınan vergilər, özəl bölmədən alınan 

vergilər, sosial sığorta büdcəsinə ödəmələr;
kadr potensialı, ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, ali və orta ixtisas 

təhsilinin inkişaf etdirilməsini göstərir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tərkib hissəsi olub, əmək qabiliyyətli əhalinin 

dinamikasını müəyyən etməklə həyata keçirilir;

Sual: Öləknin ehtiyat potensialı deyil: (Çəki: 1)
əmək ehtiyatları 
informasiya
maliyyə resursları
ETT və investisiya resursları
işçi qüvvəsi

Sual: Təbii resurslardan istifadə optimallaşdırılmasına daxildir: (Çəki: 1)
coğrafi və kəmiyyətin yüksəldilməsinin hesablanması 
təkrar istehsal qanunauyğunluqları
resurs təsərrüfatı səmərəli növbəliliyini
hamısı
rentabellik 



Sual: Fərdi xüsusi müəssisə nədir? (Çəki: 1)
bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyətçisidir;
kapitala sərəncam vermək və gəlirlərin bölüşdürülməsində müxtəlif səviyyələrdə 

iştirak etmək hüququna malik olan səhmdarların cəlb olunması yolu ilə formalaşır;
sahibkarlıq məsuliyyətini və riskini üzərinə götürən kapitala malik olan və ona 

sərəncam verən gəlirlərin bölgüsünü vahid əldə mərkəzləşdirən sahibkar 
müəssisəsidir;

mülkiyyətçi dövlətdir,gəlirlərin bölüşdürülməsi və sərəncamverici funksiyaya 
malikdir;

kapitalın,dövlətin,ölkə və xarici investorların iştirakının xüsusi çəkisi əsasında 
formalaşır

Sual: Xüsusi kooperativ müəssisə nədir? (Çəki: 1)
bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyətçisidir;
mülkiyyətçi dövlətdir,gəlirlərin bölüşdürülməsi və sərəncamverici funksiyaya 

malikdir;
kapitala sərəncam vermək və gəlirlərin bölüşdürülməsində müxtəlif səviyyələrdə 

iştirak etmək hüququna malik olan səhmdarların cəlb olunması yolu ilə formalaşır;
kapitalın,dövlətin,ölkə və xarici investorların iştirakının xüsusi çəkisi əsasında 

formalaşır;
sahibkarlıq məsuliyyətini və riskini üzərinə götürən kapitala malik olan və ona 

sərəncam verən gəlirlərin bölgüsünü vahid əldə mərkəzləşdirən sahibkar 
müəssisəsidir;

Sual: Məhsul konsepsiyası dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
müəssisə-bazara çıxarılan istehsalda istifadə olunan,müəyyən formada təşkil 

olunan və idarə olunan resursların məcmuudur;
nəinki bazar,həm də praktiki olaraq müəssisə tərkibindən sosial xidmətləri ayırır;
müəssisə-bazara xidmət və məhsul çıxaran istehsal prosesi iştirakçılarının 

marağının ahəngdarlığını təmin təşkilatdır;
müəssisə-bazara əmtəə və xidmətlər çıxaran istehsal prosesini bilavasitə həyata 

keçirən,formal və qeyri-normal fəaliyyət göstərən üsul və qaydaların məcmuudur;
müəssisə-bazara çıxarılan uyğun hüquqi orqanlarında qeydə alınmış,ümumi 

əmtəə nişanı olan əmtəə və xidmətlərin məcmuudur;

Sual: Ölkənin iqtisadi potensialı deyil (Çəki: 1)
xammal, material resursları
texniki resurslar
maliyyə resursları
informasiya potensialı
əmək resursları

Sual: İqtisadi potensialın proqnozlşdırılmasında hası mütənasiblik nəzərə alınmır? 
(Çəki: 1)

ümumi iqtisadi



sahələrarası
regionlararası
sahələrdaxili
istehsaldaxili

Sual: Ərazi törəmənin resursları neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: İnvestisiyanın əsas subyekti nədir? (Çəki: 1)
dövlət və özəl bölmələr;
xarici və yerli şirkətlər;
dövlət və xüsusi sahibkarlıq;
özəl bölmələr və amortizasiya fondu;
müəssisələr, idarələr və təşkilatlar;

Sual: İnnovasiya neçə sahə üzrə istiqamətləndirilir və hansılardır? (Çəki: 1)
2 sahə: iqtisadi və siyasi sahələr;
3 sahə: ictimai, mədəni və mənəvi sahələr üzrə;
 3 sahə: obyekt, yenilik səviyyəsi, yayılma sferası üzrə;
2 sahə: elm və mədəniyyət sahələri üzrə;
3 sahə: dini, hüquqi və təhsil sferası üzrə;

Sual: İnvestisiyalar təyinatına görə neçə yerə bölünürlər: (Çəki: 1)
5
3
1
2
6

Sual: İnfrastruktur təyinatlı investisiyalar neçə qrupa ayrılır: (Çəki: 1)
5
3
7
2
1

Sual: İnvestisiya mühitinə təsir edən amillərə daxil deyil: (Çəki: 1)
sosial
siyasi
milli



iqtisadi
qlobal

Sual: İnvestisiya qoyuluşları risk amili ilə bağlı olub neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)
3
2
4
5
7

Sual: İnnovasiya fəaliyyəti neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
2
1
3
5
4

Sual: Ölkələr üzrə innovasiyalar neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
5
6
8
9
4

BÖLMƏ: 1402
Ad 1402

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Yenilik səviyyələri üzrə innovasiya neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
4
3
9
6
7

Sual: Yayılma sferası üzrə innovasiya neçə yerə bölünür (Çəki: 1)
4
5
3



7
8

Sual: Dövlətin iqtisad funksiyalarından biri hansıdır? (Çəki: 1)
kapital
Əmək
İmtiyaz
Rəqabət
Antiinhisar

Sual: Qeyri təkmil rəqabətə hansı rəqabət növü daxildir? (Çəki: 1)
Azad və inhisar
Xüsusi mülkiyyət
İstehsal vasitələri
Əmək və yığım
Kapital

Sual: Ekoloji sahədə nəzərdə tutulmur (Çəki: 1)
Ekoloji fəlakəti aradan qaldırmaq
Böhrandan çıxmaq
Selin qarşısını almaq
Ekoloji tarazlıq
Su və hava hövzələrinin mühafizəsi

Sual: Milli hesablar sisteminə aid olmayan variantı seçin: (Çəki: 1)
Mili hesablar sistemi bazar iqtisadiyyatında sosial-iqtisadi proseslərin, təkrar 

istehsalın, onun qarşılıqlı əlaqələrinin makroiqtisadi göstəriciləri;
Milli hesablar sisteminin bazar iqtisadiyyatı şəraitində makrostatistik model;
İnflyasiya, büdcə kəsiri, iqtisadi artım, iqtisadiyyatın strukturu, xarici iqtisadi 

əlaqələrin genişləndirilməsi;
Milli hesablar sistemi təhsil, istehsal, gəlir bölgüsü, investisiya, maliyyə və habelə 

dövlətlə qarşılıqlı əlaqələr;
Milli hesablar sistemi iqtisadi göstəricilərin dünya bazarında rəqabət 

qabiliyyətliliyinin, iqtisadi və təbii potensialın məhdudlaşdırılmasında.

Sual: İnfrastruktura daxil deyil: (Çəki: 1)
şosse yolları, kanal, port
anbar, enerji təsərrüfatı
dəmir yol nəqliyyatı, rabitə, su təsərrüfatı, kanalizasiya
fotoqrafiyalar, atelyelər, ayaqqabı tikişi
təhsil, elm, səhiyyə

Sual: Səhiyyənin inkişafının göstəricisi deyil: (Çəki: 1)
əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən qospitallaşmanın miqdarı



əhalinin hər 10000 nəfərinə düşən xəstəxana çarpayıların miqdarı 
əhalinin hər 10000 nəfərinə ambulator poliklinika həkim vəzifələrinin miqdarı
əhalinin hər 10000 nəfərinə diş həkimi vəzifələrinin miqdarı
əhalinin hər 10000 nəfərinə ambulator polikliknika xidməti üçün orta tibb heyəti 

vəzifələri

Sual: Real həyatda dövləti funksiyaları : (Çəki: 1)
proteksionist, qarətçi
konkret, məhsuldar
proteksionist, məhsuldar
konkret, yırtıcı
proteksionist, yırtıcı

Sual: Ölkənin tədiyyə balansı təkamülü mərhələləri (Çəki: 1)
gənc borclu, yaşlı borclu, qoca borclu, kamil borclu, yaşlı kreditor, kamil kreditor
gənc borclu, yaşlı borclu, kamil borclu, gənc kreditor, yaşlı kreditor, kamil kreditor
gənc borclu, yaşlı borclu, kamil borclu, qoca kreditor, yaşlı kreditor, kamil kreditor
gənc borclu, yaşlı borclu, kamil borclu, cavan borclu, yaşlı kreditor, kamil kreditor
gənc borclu, yaşlı borclu, kamil borclu, cavan kreditor, gənc kreditor, yaşlı 

kreditor, kamil kreditor

Sual: Ölkənin beynəlxalq iqtisadi mövqeyinə təsir edən amillər : (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi, milli iqtisadiyyatın strukturu, idxal və ixraca 

meyllik
ölkənin ixrac və idxalda yerinin yüksəldilməsi, investisiyalardan götürülən 

götürülən gəlirlərin artırılması, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə təsiri
milli iqtisadiyyatın inkişa səviyyəsi, millətlərin beynəlxalq ticarətdən asılılıq 

əmsalı, millətlərin iqtisadiyyatının təşkilati əsasları
milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi, milli iqtisadiyyatın strukturu, millətlərin 

iqtisadiyyatın fəaliyyətinin təşkilati əsasları
milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi, idxal və ixraca meyllik, millətlərin 

iqtisadiyyatının fəaliyyətinin təşkilati əsaslar

Sual: Dövlət iqtisadi fəaliyyətə siyasət formaları ilə təsir edir: (Çəki: 1)
ticarət siyasəti, pul-kredit siyasəti, valyuta siyasəti, iqtisadi güc
ticarət siyasəti, kredit siyasəti, iqtisadi güc, valyuta siyasəti 
ticarət siyasəti, valyuta siyasəti, maliyyə siyasəti, iqtisadi güc
ticarət siyasəti, investisiya siyasəti, valyuta siyasəti, dövlətin maliyyə siyasəti, 

iqtisadi güc
ticarət siyasəti, valyuta siyasəti, pul-kredit siyasəti, iqtisadi güc 

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi hansı vəzifələri həyata keçirilir : (Çəki: 
1)

Xarici iqtisadi fəaliyyətin hüquqi prinsiplərini müəyyən edən normaların işlənib 
hazırlanması və onların tənzim edilməsi.

Xarici iqtisadi əlaqələri tənzim edən orqanların statusunun müəyyən edilməsi;



Xarici iqtisadi əlaqələrin dövlət tənzimlənməsini müəyyən etmək, ölkədə 
müştərək müəssisələrin tikilməsinin normativ aktlarını tərtib etmək.

Vəzifələrin hamısı.
İxrac rejimini müəyyən etmək, ixracı lisenziyalaşdırmaq, məhsul aparılması və 

gətirilməsi qaydasını müəyyən etmək.

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi strategiyası hansılardır? (Çəki: 1)
Respublikanın ixrac potensialının formalaşması və inkişafı, ixracın strukturunun 

dəyişdirilməsi, bonus sisteminin hazır məhsul ixracının mükafatlandırılması;
Hamısı.
Respublika müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması;
Texniki modelləşdirmə üçün investisiyaların cəlb edilməsi;
Daxili bazarın idxal-ixrac nəzarətinin gücləndirilməsi.

Sual: Milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sistemiə birləşməsi məsələləri: (Çəki: 1)
azad ticarət zonası, azad iqtisadi zona, azad elmi-texniki zona, gömrük birliyi, 

iqtisadi birlik
azad ticarət zonası, azad iqtisadi zona, gömrük birliyi, ümumi bazar, iqtisadi və 

valyuta birliyi
azad ticarət zonası, gömrük birliyi, ümumi bazar iqtisadi birlik, iqtisadi və valyuta 

birliyi
azad ticarət zonası, gömrük birliyi, azad iqtisadi zon, iqtisadi birlik, iqtisadi və 

valyuta birliyi
azad ticarət zonası, azad sənaye zonası, gömrük birliyi, iqtisadi birlik, iqtisadi və 

valyuta birliyi

Sual: Ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olunmadan qazanc: (Çəki: 1)
insafsız rəqabətdən mühafizənin əldə edilməsi, milli mənafeini, nəzərə almaqla 

beynəlxalq ticarət qaydalarının hazırlanmasında iştirak etmək azərbaycan 
məhsullarını xarici bazara çıxarmaq, rəqabətqabiliyyətliliyini yüksəltməklə ölkə 
müəssisələrinin strutur islahatlarını gücləndirmək, beynəlxalq ticarətin tam iştirakçısı 
kimi ölkənin ümumi və investisiya iqlimini yaxşılaşdırmaq 

insafsız rəqabətdən müdafiə hüququnu əldə etmək, beynəlxalq ticarət 
qaydalarnın hazırlanmasında iştirak etmək, ölkədə struktur siyasətini 
təkmilləşdirmək, ixracı artırmaq, məhsullarının rəqabətqdavamlılığını artırmaq

insafsız rəqabətdən müdafiə hüququnu əldə etmək, beynəlxalq ticarət 
qaydalarnın hazırlanmasında iştirak etmək, ölkədə struktur siyasətini 
təkmilləşdirmək, ixracı artırmaq, məhsullarının rəqabətqdavamlılığını artırmaq 
investisiya iqlimini yaxşılaşdırmaq

insafsız rəqabətdən müdafiə hüququnu əldə etmək, beynəlxalq ticarət 
qaydalarnın hazırlanmasında iştirak etmək, ölkədə struktur siyasətini 
təkmilləşdirmək, ixracı artırmaq, məhsullarının rəqabətqdavamlılığını artırmaq 
investisiya iqlimini yaxşılaşdırmaq, xarici bazara çıxış üçün yxşı şəşraiti əldə etmək

insafsız rəqabətdən müdafiə hüququnu əldə etmək, beynəlxalq ticarət 
qaydalarnın hazırlanmasında iştirak etmək, ölkədə struktur siyasətini 
təkmilləşdirmək, ixracı artırmaq, məhsullarının rəqabətqdavamlılığını artırmaq 
ticarətin tam hüquqlu iştirakçısı kimi ölkənin imicini yaxşılaşdırmaq



Sual: Ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olmadan milli iqtisadiyyata itkilər və 
təhlükələr: (Çəki: 1)

idxalın genişlənməsi ilə əlaqədar rəqabətdavamsız sahələrin iflası, 
rəqabətədavamsız müəssisələrin iflası, ixrac rüsumlarıın ləğvi nəticəsində vergilərin 
artması zəruriyyəti, büdcəyə daxil olmaların azalması 

idxalın genişlənməsi ilə əlaqədar rəqabətdavamsız sahələrin iflası, 
rəqabətədavamsız müəssisələrin iflası, ixrac rüsumlarıın ləğvi nəticəsində vergilərin 
artması zəruriyyəti, büdcəyə daxil olmaların azalması iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində rəqabət üstünlüklərinin itirilməsi 

idxalın genişlənməsi ilə əlaqədar rəqabətdavamsız sahələrin iflası, 
rəqabətədavamsız müəssisələrin iflası, ixrac rüsumlarıın ləğvi nəticəsində vergilərin 
artması zəruriyyəti, büdcəyə daxil olmaların azalması iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində rəqabət üstünlüklərinin itirilməsi yerli istehsalçıların ölkə bazarından 
çıxarılması

idxalın genişlənməsi ilə əlaqədar rəqabətdavamsız sahələrin iflası, 
rəqabətədavamsız müəssisələrin iflası, ixrac rüsumlarıın ləğvi nəticəsində vergilərin 
artması zəruriyyəti, büdcəyə daxil olmaların azalması, daxili bazarın yenidən 
qiymətləndirilməsi

heç biri

Sual: Ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olmadan qazanc və itkiləri müəyyən 
edərkən hansı problemlər araşdırılmalıdır? (Çəki: 1)

ölkəyə ümumdunya ticarət təşkilatına daxil olmaq lazımdırmı?, bununla milli 
rəqabəti üstünlüyünü itirə bilərmi?, idxalla rəqabətdə xarici bazarı necə itirmək olar?

ölkəyə ümumdunya ticarət təşkilatına daxil olmaq lazımdırmı?, bununla milli 
rəqabəti üstünlüyünü itirə bilərmi?, idxalla rəqabətdə xarici bazarı necə itirmək olar? 
Xarici bazarda mövqeyini necə qorumaq olar? Ölkənin təsərrüfatının bütöv 
sahələrinin itirilməsinə yol vermək olarmı?

ölkəyə ümumdunya ticarət təşkilatına daxil olmaq lazımdırmı?, bununla milli 
rəqabəti üstünlüyünü itirə bilərmi?, idxalla rəqabətdə xarici bazarı necə itirmək olar? 
Xarici bazarda mövqeyini necə qorumaq olar? Ölkənin təsərrüfatının bütöv 
sahələrinin itirilməsinə yol vermək olarmı? İşsizliyin səviyyəsi necə ola bilər? 
İşsizliyin səviyyəsi cəmiyyəti nə ilə qorxudur?

ölkəyə ümumdunya ticarət təşkilatına daxil olmaq lazımdırmı?, bununla milli 
rəqabəti üstünlüyünü itirə bilərmi?, idxalla rəqabətdə xarici bazarı necə itirmək olar? 
Xarici bazarda mövqeyini necə qorumaq olar? Ölkənin təsərrüfatının bütöv 
sahələrinin itirilməsinə yol vermək olarmı? İşsizliyin səviyyəsi necə ola bilər? 
İşsizliyin səviyyəsi cəmiyyəti nə ilə qorxudur? Perspektivli milli korporasiyalara necə 
kömək etmək olar? Hansı şərtlərlə və nə vaxt təşkilata girmək olar?

bütün qeyd olunan problemlər

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələr hansı vəzifələri tənzimləmir? (Çəki: 1)
Valyuta, gömrük tənzimlənməsini həyata keçirmək;
Xarici iqtisadi əlaqələrdə iştirak edən dövlətlərin marağının qorunması tədbirlərini 

həyata keçirmək;
Xarici iqtisadi əlaqələri tənzim edən əlaqələrin statusunun müəyyən edilməsi.
Xarici iqtisadi fəaliyyətin hüquqi prinsiplərini müəyyən edən normaların işlənib 

hazırlanması və onların tənzim edilməsi.



Əmək resurslarının səmərəli yerləşdirilməsi.

Sual: İqtisadi təhlükəsizliyə hansı tərkiblər daxil deyil? (Çəki: 1)
Azərbaycan daxilində maraq və məqsədli sistemin yaradılması;
Reallaşan və onun suverenliyinin qorunub saxlanılması;
Beynəlxalq əmək bölgüsündə Azərbaycanın marağının qorunub saxlanılması;
Dünya təcrübəsində və beynəlxalq əmək bölgüsündə Azərbaycanın maraqlarının 

qorunub saxlanılması;
Ətraf mühitin qorunub saxlanılması.

BÖLMƏ: 1403
Ad 1403

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətində nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
əhalinin həyat səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə yaxşılaşdırılması, səmərəli 

məşğulluğun təmin olunması, sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi, sosial 
infrastrukturun yaxşılaşdırılması

əhalinin həyat səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə yaxşılaşdırılması, səmərəli 
məşğulluğun təmin olunması, sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi, sosial 
infrastrukturunyaxşılaşdırılması, demoqrafik siyasətin normallaşdırılması

əhalinin həyat səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə yaxşılaşdırılması, səmərəli 
məşğulluğun təmin olunması, sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi, sosial 
infrastrukturunyaxşılaşdırılması, demoqrafik siyasətin normallaşdırılması, ölkədə 
Konstitusiya hüququna əməl edilməsi

əhali məşğulluğunun efektli təmin olunması, əhalinin həyat səviyəsinin hiss 
olunacaq dərəcədə getdikcə yaxşılaşdırılması, ölkədə kKonstitusiya hüququna əməl 
olunması

ölkədə demoqrafik situsiyanın normallaşdırılması, sosial infrastrukturunun 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması, sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi.

Sual: Ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olunmadan qazanc: (Çəki: 1)
insafsız rəqabətdən mühafizənin əldə edilməsi, milli mənafeini, nəzərə almaqla 

beynəlxalq ticarət qaydalarının hazırlanmasında iştirak etmək azərbaycan 
məhsullarını xarici bazara çıxarmaq, rəqabətqabiliyyətliliyini yüksəltməklə ölkə 
müəssisələrinin strutur islahatlarını gücləndirmək, beynəlxalq ticarətin tam iştirakçısı 
kimi ölkənin ümumi və investisiya iqlimini yaxşılaşdırmaq 

insafsız rəqabətdən müdafiə hüququnu əldə etmək, beynəlxalq ticarət 
qaydalarnın hazırlanmasında iştirak etmək, ölkədə struktur siyasətini 
təkmilləşdirmək, ixracı artırmaq, məhsullarının rəqabətqdavamlılığını artırmaq

insafsız rəqabətdən müdafiə hüququnu əldə etmək, beynəlxalq ticarət 
qaydalarnın hazırlanmasında iştirak etmək, ölkədə struktur siyasətini 



təkmilləşdirmək, ixracı artırmaq, məhsullarının rəqabətqdavamlılığını artırmaq 
investisiya iqlimini yaxşılaşdırmaq

insafsız rəqabətdən müdafiə hüququnu əldə etmək, beynəlxalq ticarət 
qaydalarnın hazırlanmasında iştirak etmək, ölkədə struktur siyasətini 
təkmilləşdirmək, ixracı artırmaq, məhsullarının rəqabətqdavamlılığını artırmaq 
investisiya iqlimini yaxşılaşdırmaq, xarici bazara çıxış üçün yxşı şəşraiti əldə etmək

insafsız rəqabətdən müdafiə hüququnu əldə etmək, beynəlxalq ticarət 
qaydalarnın hazırlanmasında iştirak etmək, ölkədə struktur siyasətini 
təkmilləşdirmək, ixracı artırmaq, məhsullarının rəqabətqdavamlılığını artırmaq 
ticarətin tam hüquqlu iştirakçısı kimi ölkənin imicini yaxşılaşdırmaq

Sual: Ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olmadan milli iqtisadiyyata itkilər və 
təhlükələr (Çəki: 1)

idxalın genişlənməsi ilə əlaqədar rəqabətdavamsız sahələrin iflası, 
rəqabətədavamsız müəssisələrin iflası, ixrac rüsumlarıın ləğvi nəticəsində vergilərin 
artması zəruriyyəti, büdcəyə daxil olmaların azalması 

idxalın genişlənməsi ilə əlaqədar rəqabətdavamsız sahələrin iflası, 
rəqabətədavamsız müəssisələrin iflası, ixrac rüsumlarıın ləğvi nəticəsində vergilərin 
artması zəruriyyəti, büdcəyə daxil olmaların azalması iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində rəqabət üstünlüklərinin itirilməsi 

idxalın genişlənməsi ilə əlaqədar rəqabətdavamsız sahələrin iflası, 
rəqabətədavamsız müəssisələrin iflası, ixrac rüsumlarıın ləğvi nəticəsində vergilərin 
artması zəruriyyəti, büdcəyə daxil olmaların azalması iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində rəqabət üstünlüklərinin itirilməsi yerli istehsalçıların ölkə bazarından 
çıxarılması

idxalın genişlənməsi ilə əlaqədar rəqabətdavamsız sahələrin iflası, 
rəqabətədavamsız müəssisələrin iflası, ixrac rüsumlarıın ləğvi nəticəsində vergilərin 
artması zəruriyyəti, büdcəyə daxil olmaların azalması, daxili bazarın yenidən 
qiymətləndirilməsi

heç biri


