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Fənn 2113 - İqtisadiyyatın 
tənzimlənməsinin əsasları

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 27

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas məqsədidir: (Çəki: 1)
iqtisadi - sоsial sabitlik və inkişafa nail оlma
rеgiоnların sоsial-iqtisadi inkişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi
ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması
yеrli özünüidarəеtmə zəmanətinin təminatı 
rеgiоnların təbii-iqlim хüsusiyyətlərindən istifadə

Sual: Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi: (Çəki: 1)
sabit iqtisadi artımı saхlama üzrə dövlətin fəaliyyətidir



işsizliyin artırılması üzrə dövlətin fəaliyyətidir
haqsız rəqabəti fоrmalaşdırmaq üzrə dövlətin fəaliyyətidir
tədiyyə balansının mənfi saldоsunun fоrmalaşması üzrə dövlətin fəaliyyətidir
inflyasiya artımının yaradılması üzrə dövlətin fəaliyyətidir

Sual: Bütün dünya ölkələrinintəcrübəsi göstərir ki,sırf bazar iqtisadiyyatı mövcud 
deyil,bu baxımdan iqtisadiyyatlar daha çox hansi sistemə yaxın formada çıxış edirlər? 
(Çəki: 1)

bazar və liberal
qarışıq
liberal və qarışıq
qismən bazar
tamamilə liberal

Sual: Monetaristlər keynsçilərin qiymət artımı ilə istehsalın həcminin artımı arasında 
birbaşa korelyasiya əlaqəsi olması tezisi ilə, (Çəki: 1)

uyğunluğu tapırlar
razilaşmırlar
əlaqələndirirlər
razılaşırlar
əlaqələndirmirlər

Sual: 1960-1970-ci illərdə monetarizm nəzəriyyəsi hansı nəzəriyyəni sıxışdırıb 
aradan çıxararaq öz şərtlərini məcbur etməyə başladı? 1.merkantilizm 2.klassik 
3.keyns 4.fiziokrat 5.neoklassik (Çəki: 1)

hamısını
2,3
3
3,4,5
5

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi hansı mexanizmləri özündə əks etdirir? 
1.proqnozlaşdırmanı 2.maliyyələşdirməni 3.uçot və nəzarət sistemi 4planlaşdırma 
5.vergiqoyma (Çəki: 1)

1,2,3,4,5
2,3,4,
3.5
1,2,4,5,
1,2,4

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi hansı mexanizmləri özündə əks etdirmir? 
1.uçot və nəzarət 2.büdcə təminatı və vergiqoyma 3.planlaşdırma 4.proqnozlaşdırma 
5.tənzimləmə (Çəki: 1)

1,2,3 
3
3,4,5



1,2,4,5,
5

BÖLMƏ: 0103 
Ad 0103 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi»nin predmeti öyrənir: (Çəki: 1)
ölkənin iqtisadi həyatında bazar münasibətlərinin səmərəli formalaşmasını təmin 

edəcək dövlətin bütün iştirak formalarını
gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

Sual: «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» kursu öyrənmir: (Çəki: 1)
ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi 
mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi
iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin formalaşması
müxtəlif əmtəə bazarlarında qiymət dəyişməsini

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi öyrənmir (Çəki: 1)
ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi 
mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi
müxtəlif bazarlarda qiymət və istehsal həcmini
iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin formalaşması

Sual: Dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin onun ictimai həyatın hansı sahələrində tətbiq 
olunmasından asılı olaraq ilk növbədə hansı funksiyalara bölünür? (Çəki: 1)

daimi və müvəqqəti
iqtisadi və siyasi
ictimai və siyasi
daxili və xarici
fərdi və ictimai

Sual: Fridmenin fikrincə “monetarist” : (Çəki: 1)
pulun keyfiyyət nəzəriyyəsinə inanan adamdır



kreditin alınması subyektididir
kreditin verilməsi subyektidir
kredit və pulu qarşılıqlı əlaqələndirməyi bacaran adamdır
pulun kəmiyyət nəzəriyyəsinə inanan adamdır

Sual: gəlirlərin və sərvətin yenidən bölgüsü funsiyası əslində daha çox dövlət 
siyasətinin hansı səviyyəsini əks etdirir? (Çəki: 1)

daxili,mikroiqtisadi
mikroiqtisadi,müəssisədaxili
makroiqtisadi
daxili,makroiqtisadi
regional

Sual: Milli məhsulun strukturunu dəyişmək məqsədilə resursların bölgüsünü 
təkmilləşdirmək funksiyası vasitəsilə dövlət cəmiyyətdə hansi vəziyyətə nəzarət edir? 
(Çəki: 1)

əmtəələrin istehsalıa maraq olmasa
istehlak malları istehsal etmək üçün yerli istehsalçılarda stimul olmasa
cəmiyyətin normal fəaliyyətinə nəzarət etmək mümkün olmadıqda
cəmiyyətdə istehlak xassələri fərdi tələbatı ödəmədikdə
ictimai sərvətdən səmərəli istifadə olunmadıqda

Sual: Dövlət bdcə-vergi ,pul-kredit siyasətində iqtisadi artımın təmin edilməsinə 
çalışır.Bu problemləri həll etmək üçün daha çox hansı siyasətdən istifadə edir? (Çəki: 
1)

büdcə-vergi
maliyyə,monetar
fiskal
pul-kredit
investisiyaların stimullaşdırılması 

BÖLMƏ: 0202 
Ad 0202 

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadi tənzimləmə mexanizmi neçə səviyyədən ibarətdir? (Çəki: 1)
3
2
4
6



1

Sual: İqtisadi tənzimləmə mexanizminin 1-ci səviyyəsi nə zaman formalaşmışdır? 
(Çəki: 1)

XVI-XVII əsrdə Qərbi Avropada və XIX əsrin 50-60-cı illərində ABŞ-da
XVII əsrdə
XV əsrdə
XVIII əsrdə
XVI əsrdə

Sual: İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 2-ci səviyyəsi nə zaman formalaşmışdır? 
(Çəki: 1)

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

Sual: İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 2-ci səviyyəsi tənzimlənmənin hansı növünə 
aiddir? (Çəki: 1)

direktiv
korporativ
indikativ
proqnozlaşdırma
proqramlaşdırma

Sual: İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 3-cü səviyyəsi nə zaman formalaşmışdır? 
(Çəki: 1)

Böyük depressiyadan (1929-1933) sonra
1941-1945-ci illər
1917-1936-cı illər
1920-1925-ci illər
1900-1910-cu illər

Sual: İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 4-cü səviyyəsinin yaranması nə ilə 
əlaqəlidir? (Çəki: 1)

sahələrin inteqrasiyası
sahələrin differensasiyası
iqtisadiyyatın demonopolizasiyası
qloballaşma
dünya iqtisadi sistemində dəyişikliklər

Sual: Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar: (Çəki: 1)
inhisarların mövcudluğu
resursların tükənməsi



ətraf mühitin çirklənməsi
resursların qeyri-səmərəli paylanması
bütün cavablar düzdür

Sual: Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar: (Çəki: 1)
ictimai məhsulların istehsalının bazar üçün sərfəli olmamağı
mənfi xarici effektlərin olması
gəlirlərin qeyri-bərabər paylanması
makroiqtisadi inkişafın qeyri-sabit olması
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin əsas qüsurlarına aid etmək olar? (Çəki: 1)
informasiyanın məhdud, etibarsız və yanlış olması
bürokratik aparatın mövcudluğu
qərarların nəticəsinin qabaqcadan görmək imkanının olmamağı
qərarın qəbul olunması, həyata keçirilməsi və nəticəsinin arasındakı vaxt
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalarına aiddir (Çəki: 1)
xüsusi mülkiyyətin müdafiəsi
vergilərin yığılması
pul tədavülünün təşkili
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalaranı aid deyil (Çəki: 1)
xüsusi mülkiyyətin müdafiəsi
vergilərin yığılması
pul tədavülünün təşkili
pul-kredit siyasəti

Sual: Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərin aiddir (Çəki: 1)
ÜDM artım tempi
işsizliyin səviyyəsi
inflyasiyanın tempi
xalis ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisi
bütün cavablar düzdür

Sual: Mənfi xarici effekt səbəb olur: (Çəki: 1)
əmtəə çox buraxılır və qiyməti həddən artıq aşağı olur
əmtəənin həcmi məhduddur
qiymət aşağıdır
əmtəənin həcmi sabitdir
qiymət sabitdir



Sual: Dövlət tərəfindən qəbul olunan planlar hansi fəaliyyətin müəyyən sahələrini 
müəyyən edə bilər? (Çəki: 1)

iqtisadi
sosial və iqtisadi
iqtisadi və inzibati
inzibati
iqtisadi və maliyyə

Sual: İqtisadi planlar vasitəsiylə dövlət...nail olur: (Çəki: 1)
gəlirlərin ədalətli bölgüsünə
iqtisadiyyatı tənzimləməyə
resurslardan səmərəli istifadəy
proporsional inkişafa
sosial bərabərliyə

Sual: İqtisadiyyatın inkişafını effektiv tənzimləmək üçün hansı əlaqələri təsəvvür 
etmək lazım deyil: 1.strukturunu 2.vəziyyətini 3.həcmini 4.problemləri 5.dünya 
iqtisadiyyatında yerini 6.perspektivlərini (Çəki: 1)

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

Sual: .... iqtisadi tsiklin bir fəzasından digər fəzasına keçən zaman və ya tsikllərin 
dəyişilməsi zamanı iqtisadiyyatda baş verən keyfiyyət dəyişikliklərini əks etdirir: (Çəki: 
1)

struktur
məhsulun həcmi
dinamika
rentabellik
məhsuldarlıq

Sual: Böhran fəzasının müddəti,miqyası və dərinliyi nə ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
dinamikası ilə
xarakteri ilə
məzmunu ilə
ölçüsü ilə
müddəti ilə

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 8

Maksimal faiz 8



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərinə aid deyil (Çəki: 1)
ÜDM artım tempi
işsizliyin səviyyəsi
inflyasiyanın tempi
xalis ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisi
valyuta kursu

Sual: Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin хüsusi çəkisinin artmasına təsir еdən əsas 
amillər: (Çəki: 1)

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

Sual: Dövlət iqtisadi həyatda aşağıdakı fəaliyyətləri həyata kеçirir: 1. institusiоnal 
mühiti fоrmalaşdırmaqla iqtisadi «оyun qaydaları»nı müəyyənləşdirir; müхtəlif 
sahələrdə iqtisadi subyеktlərin fəaliyyətini rеqlamеntləşdirən uyğun hüquqi-nоrmativ 
aktları müəyyən еdir, qərarlar vеrir; 2. vеrgiyə cəlb еtmə və dövlət хərcləri, pul 
еmissiyası və krеditlərin bölüşdürülməsi və s. qərarlar vasitəsilə iqtisadi aktivlik 
səviyyəsinə köməkçi təsir göstərir; 3. kapital qоyuluşunu qismən maliyyələşdirir və 
хətləndirir; (Çəki: 1)

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

Sual: Sənaye cəmiyyətinin postsənaye ilə əvəzlənməsi hansı əsrlərdə müşahidə 
edilməkdədir? (Çəki: 1)

XX əsin sonu XX əsrin əvvəlləri
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri
XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəlləri
XIX əsrin əvvəlləri
XXəsrin sonu

Sual: Milli və dünya iqtisadiyyatındakı tsikllər, (Çəki: 1)
xronikiləşir
açıq-aşkar meydana çıxır
sinxronlaşır
gizli əlaqələrə çevrilir



daha aydın şəkildə özünü biruzə verir

Sual: XXəsrin son rübündən başlayaraq iqtisadiyyatın qloballaşması və radikal 
dəyişikliklərlə müşaiyət olunan dünya cəmiyyəti, (Çəki: 1)

böhran dövrünü uğurla başa vurdu
böhran dövrünü yaşamağa başladı
əhali arasında sosial bərabərlik yaratdı
ədalətli bölgünü həyata keçirdi
sosial bərabərliyi alt-üst etdi

Sual: hansı dvlətdir ki,gənc sənayeləşmiş sosializm cəmiyyətindən dformasiya 
edilmiş kapitalizmi keçməklə postsənaye cəmiyyətinə keçid prosesini çox ağrılı 
yaşayır? (Çəki: 1)

sabiq SSRİ
Azərbaycan
Rusiya
bütün MDB olkələri
Qazaxıstan

Sual: Xidmətlərin uyğun gəlməsinin qiymətləndirilməsinə aiddeyil: (Çəki: 1)
kateqoriyaların tətbiqi
işçilərin ustalığının qiymətləndirilməsi
xidmətlərin göstərilmə həcmi
istehlakçı ekspertizası
biznes birliklər çərçivəsində qiymətləndirmə

BÖLMƏ: 0302 
Ad 0302 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Keyns tərəfindən aşağıdakı nəzəri prinsipdən istifadə olunur: (Çəki: 1)
sosial müdafiə ehtiyacı olan əhalinin təminatı məqsədilə gəlirlərin yenidən 

paylanması
məşğulluğun təmin olunması
inflyasiyanın tənzimlənməsi
fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi
istehsala, məşğulluq və milli gəlirə dövlət investisiyalarının təsirinin multiplikativ 

effektindən



Sual: İnstitusional istiqamətə aid deyil (Çəki: 1)
M.Fridmen
regional siyasət
dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək
məşğulluğun təmin olunması
inflyasiyanın tənzimlənməsi

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi daxil deyil (Çəki: 1)
məşğulluğun təmin olunması
pul tədavülünün təşkil olunması
ictimai əmtəələrin təklif olunması
mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi daxil deyil: (Çəki: 1)
inflyasiyanın tənzimlənməsi
inflyasiyanın tənzimlənməsi
pul tədavülünün təşkil olunması
ictimai əmtəələrin təklif olunması
mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi daxil deyil (Çəki: 1)
regional siyasət
dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək
məşğulluğun təmin olunması
inflyasiyanın tənzimlənməsi
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi daxil deyil (Çəki: 1)
dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək
pul tədavülünün təşkil olunması
ictimai əmtəələrin təklif olunması
mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə 
aiddir (Çəki: 1)

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



Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə 
aiddir (Çəki: 1)

məşğulluğun təmin olunması
inflyasiyanın tənzimlənməsi
sosial müdafiəyə
regional siyasət
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə 
aiddir (Çəki: 1)

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

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə 
aiddir (Çəki: 1)

məşğulluğun təmin olunması
inflyasiyanın tənzimlənməsi
sosial müdafiəyə
regional siyasət
fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə 
aiddir (Çəki: 1)

fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi
inflyasiyanın tənzimlənməsi
sosial müdafiəyə
regional siyasət
məşğulluğun təmin olunması

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə 
aiddir (Çəki: 1)

pul tədavülünün təşkil olunması
ictimai əmtəələrin təklif olunması
mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
bütün cavablar düzdür
inflyasiyanın tənzimlənməsi

Sual: Keynsin modeli nə zaman yaranmışdır (Çəki: 1)
1930-1935-ci illər
1920-1925-ci illər
1930-1933-cü illər
1929-1933-cü illər böhranından sonra



1933-1935-ci illər

Sual: Keyns modeli nə vaxt yayılmışdır (Çəki: 1)
XX əsrin 50-60-cı illərində 
XIX əsrdə
XVII əsrdə
XVIII əsrdə
XXI əsrdə

Sual: Dövlət direjizmi kim tərəfindən irəli sürülmüşdür (Çəki: 1)
Keynsçilər tərəfindən
F.Peru
Skarrufi
Stafford
Şerman

Sual: Neoklassik sintez hansı modellərin istifadəsini nəzərdə tutur (Çəki: 1)
ardıcıl monetaristlər
Keyns və Monetar
ekletik keynsçilər
radikal keynsçilər
bütün cavablar düzdür
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Sual: C.Keynsin nəzəriyyəsinə görə investisiyalar yığımı üstələyir, əgər (Çəki: 1)
uzun müddət iqtisadiyyatda istehsal artıqlığı və işsizlik hökm sürərsə
istehsalın həcmi məhduddur
işsizliyin səviyyəsi sabitdir
işsizlik aşağı düşür
istehsal aşağı düşür

Sual: Texniki tənzimləməyə daxil olan elementlərə aid deyil: 1.Milli səviyyədə 
standartlaşma 2.reqlamentləşmə 3.akkreditasiya 4.könüllü sertifikatlaşma 
5.bəyannamələrin tətbiqi (Çəki: 1)

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



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

Sual: Uyğun gəlmənin qiymətləndirilməsinə aid deyil: (Çəki: 1)
Kateqoriyaların tətbiqi
akkreditasiya
reqlmentləşmə
xidmətlərin ekspertizası
mütləq səviyyədə sertifikatlaşma

Sual: İnstutların qarşılıqlı əlaqəsini qeyd edərkən adətən daha çox nəyə 
diqqətyetirilir? (Çəki: 1)

həmin instutların iqtisadi tənzimləmədə rolu
bazarın tənzimləmədə instutların tənzimləmə vasitələri
dövlətin müvafiq instutlara göstərdiyi təsir
dövlətin bazara göstərdiyi təsir
bazarın çatışmazlıqlarının həmin instutlarda müzakirəsi

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasəti reallaşdırmada bazar instutuna təsiri zamanı nəzərdə 
tutulan subyekt hansıdır? (Çəki: 1)

iqtisadi siyasətin reallaşması subyektləri
iqtisadi inkişaf
bazar instutuna təsir mexanizmləri
iqtisadi siyasətin istiqaməqləndirilməsi
dövlət tənzimləməsini məqsədi,tənzimləmə strategiyası

Sual: İqtisadçılar başlıca olaraq bazarın tənzimləmə aspektlərini nəzərdən keçirərkən 
daha çox hansı aspektə diqqətyetirilməsini vacib sayırlar? (Çəki: 1)

daxili tənzimləmə
iqtisadi tənzimləmə
özünütənzimləmə
xarici tənzimləmə
iqtisadi və sosial tənzimləmə

Sual: Qarşılıqlı təsirin təhlili hansı struktur komponentlərinə söykənir? 1.məqsədlər 
2.mexanizmlər 3.aspektlər 4.reallaşdırmanın yönəldilməsi 5.subyektlər (Çəki: 1)

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

Sual: Bazar instutunun dövlətlə qarşılıqlı təsirini xarakterizə edərkən bu instut dövlət 
instutu ilə müqayisədə, (Çəki: 1)



daha mötərəqqi struktura malikdir
daha dəqiq struktura malikdir
daha sadə struktura malikdir
daha çevik struktura malikdir
daha mütəhərrik struktura malikdir

Sual: Hansı ölkələrdə iqtisadi siyasət prezident tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin 
məcmusu kimi götürülür? 1.Almaniya 2.Rusiya 3.Yaponiya 4.Fransa 5.İngiltərə (Çəki: 
1)

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

Sual: İnstutsionalizmə görə dövlətin iqtisadi siyasəti özündə bu konsepsiyaları əks 
etdirir? (Çəki: 1)

sosial korrektə,gəlirlərin bölüşdürülməsi
sosial korrektə,gəlirlərin bölüşdürülməsi
məşğulluğun stimullaşdırılması,iqtisadi artımın saxlanılması
ictimai nemətlərin yaradılması
hüquqi bazanın təmini

Sual: Ordoliberalizm məkrəbinin mövqeyinə aid deyil: 1.məqsədlərin diaqnozu 
2.ictimai hərəkatlar 3.dövlətlərarası şuralarla mütəmadi danışıqlar 4.şəraitin 
proqnozlaşdırılması 5.fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbulu (Çəki: 1)

2,3,4,5
4,5
2,3,
4,5
1,3
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Sual: Strateji planlaşdırmanın mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
strateji planlaşdırmanın milli iqtisadiyyatın inkişafının prioritet istiqamətlərini 

müəyyən edir
operativ proqnozların hazırlanması



orta müddətli proqramların hazırlanması
uzun müddətli layihələrin hazırlanması
bütün cavablar səhvdir

Sual: Birbaşa təsir metodlarına aid deyil (Çəki: 1)
vergi
faiz stavkası
pul kütləsinin həcmi
emissiya 
subvensiya

Sual: Birbaşa təsir metodlarına aiddir (Çəki: 1)
pul kütləsinin tənzimlənməsi
kömrük tarifləri
qeyri-kömrük tarifləri
bütün cavablar səhvdir 
müqayisəli qiymətlər sistemi

Sual: Hansı dövlətin funksiyası deyil (Çəki: 1)
tənzimləyici funksiya
daxili funksiya
maliyyə yardımı etmək
sosial-iqtisadi funksiya
xarici funksiya

Sual: Dövlətin iqtisadi funksiyasına daxildir (Çəki: 1)
dövlət büdcəsini formalaşdırmaq
ümumi iqtiadi inkişaf proqramını hazırlamaq
prioritet sahələri stimullaşdırmaq
sahibkarlıq üçün əlverişi şərait yaratmaq
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlətin iqtisadi funksiyasına daxil deyildir (Çəki: 1)
dövlət büdcəsini formalaşdırmaq
prioritet sahələri stimullaşdırmaq
sahibkarlıq üçün əlverişi şərait yaratmaq
sosial müdafiə sistemi, səhiyyə və təhsilin inkişafı
ümumi iqtiadi inkişaf proqramını hazırlamaq

Sual: Dövlətin iqtisadi funksiyasının təsnifatında yoxdur (Çəki: 1)
bazar sisteminin səmərəli fəaliyyəti
ekologiyanın stabilləşməsi
rəqabətin qorunub saxlanması
gəlir və sərvətlərin yenidən bölgüsü



iqtisadiyyatın stabilləşməsi

Sual: İqtisadiyatın dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı problemi həll etmir (Çəki: 1)
əhali gəlirlərinin maksimumunun təyin olunmasını
dövlət büdcəsini formalaşdırır
ölkənin iqtisadi inkişaf proqramını hazırlayır
prioritet sahələrin inkişafını stimullaşdırır
sahibkarlığı dəstəkləyir 

Sual: Qarışıq iqtisadiyyat nədir (Çəki: 1)
kollektiv mülkiyyət
kooperativ mülkiyyətin olması
ölkədə həm dövlət, həm də xüsusi mülkiyyət formalarının mövcud olması
korporativ mülkiyyətin mövcudluğu
cavabların hamısı düzdür

Sual: İDT-nin əsas formalarına aid deyil (Çəki: 1)
dövlət sifarişlərini müəyyən etmək
sığortalama
indikativ planları tərtib etmək
sığorta sistemini həyata keçirmək
inkişafı proqnozlaşdırmaq

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyaları (Çəki: 1)
iqtisadi qərarların qəbulu üçün hüquqi bazanın yaradılması
iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi və resursların bölgüsü
makroiqtisadi və struktur tarazlığın saxlanması
vətəndaşların sosial müdafiəsinin və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi
bütün qeyd olunanlar

Sual: Transformasiya edilən iqtisadiyyatda dövlətin əsas funksiyaları (Çəki: 1)
sistemi formalaşdırma
sistemi təsdiqləmə
sistemi yenidən yaratma
hamısını

Sual: Dövlətin transformasiya olunan iqtisadiyyatda sistemi formalaşdıran 
funksiyalarına aiddir (Çəki: 1)

dövlətsizləşdirmə
inhisarsızlaşma və rəqabət mühitinin formalaşması
normativ-hüquqi bazanın formalaşması
bazar infrastrukturunun formalaşması
hamısı



Sual: Birbaşa tənzimləmə metodu deyil (Çəki: 1)
standartların hazırlanması
lisenziyaların verilməsi
açıq bazarda əməliyyatlar
xarici ticarətin lisenziyalaşdırılması
inhisar bazarının tənzimlənməsi

Sual: Proqramın prinsipinə aid deyil (Çəki: 1)
tarixililik
məqsədlilik
proqramlaşdırma
operativlik
müddətlilik

Sual: Proqnoz metoduna aid deyil (Çəki: 1)
indikativ
fərdi müsahibə
ssenarinin qurulması
zehni mərkəz
matris metodu

Sual: 145. Dövlət proqrammı təmin olunmalıdır: A) əmək resursları ilə B) maddi 
resurslar ilə C) maliyyə resursları ilə D) informasiya resursları ilə (Çəki: 1)

A.B
C, D
V, D.
A, B, C, D

Sual: İnzibati amirlik sisteminə xas deyil (Çəki: 1)
monetorium tətbiq etmək
resursların mobilliyi
kvota qoymaq
təhdid etmək
təsir etmək

Sual: İndikativ planlaşdırma direktiv-mərkəzi planlaşdırmadan fərqlənir: (Çəki: 1)
qanuni qüvvəyə malik deyil
iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətini və vəziyyətini xarakterizə edən və firmalar 

tərəfindən işlənib hazırlanmış parametrləri özündə əks etdirir
iqtisadiyyatın subyektləri üçün mütləq yerinə yerinə yetirilməsi 
tövsiyyə xarakterlidir
göstəriciləri təsdiq olunmur



Sual: 145. Aşağıda göstərilən amillərdən hansıları iqtisadi artımın 
proqnozlaşdırılmasında Kobb-Duqlas ikifaktorlu istehsal funksiyasında istifadə edilir? 
1. investisiyalar 2. maddi istehsal sferasında əmək məsrəfləri 3. dövlət xərcləri 4. 
istehsal fondları 5. pul təklifi (Çəki: 1)

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

Sual: Məqsədli proqramın işlənməsi texnologiyasına aid deyil (Çəki: 1)
Makroplanlar hazırlamaq
məqsədlər ağacını müəyyənləşdirmək
mövcud istehsal resurslarından tam və səmərəli istifadənin təmin edilməsi
tədbirlər sistemini əsaslandırmaq
resursları qiymətləndirmək

Sual: ölkənin aparıcı iqtisadi potensialının inkişafını və saxlanmasını təmin edən 
obyektlərə aid deyil: 1.oduncaq kömür istehsalı 2.boru-kəmər nəqliyyatı 3.qiymətli 
daşların emalı 4.neft və qaz hasilatı emalı 5.elektroenergetika (Çəki: 1)

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

Sual: Ölkənin aparıcı iqtisadi potensialını saxlanılması və inkişafını təmin edən 
obyektlərə aiddir: (Çəki: 1)

qiymətli daşların emalı
oduncaq kömür istehsalı
taxıl yetişdirilməsi
boru-kəmər nəqliyatı
ərzaqla təminatın yaxşılaşdırılması

Sual: Dövlət mülkiyyəti hansı qaydada təsnifləşdirilə bilməz? (Çəki: 1)
dövlət mülkiyyətinin növünə görə
sahə xüsusiyyətlərinə görə
ölçülmə xarakterinə görə
likvidlilik dərəcəsinə görə
mülkiyyətin rolunun artırılmasına görə

Sual: Digər mülkiyyətçilərdən fərqli olaraq dövlət öz mülkiyyətində olan obyektlərin 
idarə edilməsini sınaq metodlarına əsasən həyata keçirə bilməz: (Çəki: 1)

daxili
düşünülmüş



proqnozlaşdırılan
intuitiv
normativ

Sual: Dövlət mülkiyyətinin idarə edilməsi metodları müxtəlif olduğuna görə onların 
təkmilləşdirilməsi nəzərə alınmalıdır,bu metodlara aid deyil: (Çəki: 1)

inzibati
təşkilati-normativ
texniki-normativ
normativ-texniki
normativ hüquqi
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Sual: Proqramm proqnoz və planlardan fərqli edən əsas xüsusiyyətlərdən biri: (Çəki: 
1)

büdcədən və fondlardan maliyyələşdirilir
tədbirlər sistemini əhatə edir
planın yerinə yetirilməsinə xidmət edir
plan layihəsindən sonrakı mərhələni əks etdirir
cavablar düzdür 

Sual: Dövlətin transformasiya olunan iqtisadiyyatda sistemi yenidən yaratma 
funksiyalarına aiddir (Çəki: 1)

davamlı inkişafın şərtlərini yaratmaq
əhalinin həyat keyfiyyəti və səviyyəsinin artımını təmin etmək
dünyada ölkənin yerinin möhkəmləndirilməsi ilə ümummilli iqtisadi maraqların 

müdafiəsi və təmini
dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətin optimal nisbətlərinin təmini
hamısı

Sual: İndikativ planın xüsusiyyəti deyil (Çəki: 1)
məcburi yerinə yetirilməsi
tövsiyyə xarakterli olması
stimullaşdırıcı vəzifəni yerinə yetirməsi
güzəştli faiz stafkasının tətbiq edilməsi
bütün cavablar düzdür



Sual: Makroiqtisadi planlaşmada istifadə olunan əsas formalar (Çəki: 1)
strateji planlaşdırma
dövlət sifarişləri
indikativ planlaşdırma
proqnozlaşma və proqramlaşma
mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma

Sual: Dövlət sifarişi (Çəki: 1)
yerinə yetirilməsi məcburidir, müqavilə əsasında həyata keçirilir
resurslarla tam təmin olunur
istehlakçısı müəyyəndir
dövlət zəmanəti vardır
bütün cavablar düzdür

Sual: Proqnoz ssenariyaların qurulmasında daha geniş istifadə edilən təhlil aləti 
hansıdır? (Çəki: 1)

zehni hücum
kollektiv ekspert qiymətləndirilməsi
«məqsədlər ağacı»nın qurulması
ideyaların generasiyası
cavablar düzdür

Sual: Dövlətin idarəetmə funksiyasının bir hissəsi hansı baxımdan təyin olunur? 
(Çəki: 1)

rentabellik
məhsuldarlıq
gəlirlilik
reqlamentləşdirmə
likvidlilik

Sual: İdarəetmənin normativ funksiyasına hansı fondların formalaşması yolu ilə nail 
olunur? (Çəki: 1)

funksional
institusional
mərkəzləşdirilmiş
qeyri-mərkəzləşdirilmiş
normativ

Sual: Rəqabət strukturlarının formalaşması hesabına rəqabətqabiliyyətlilik 
potensialının yüksəldilməsi nəyin nəticəsidir? (Çəki: 1)

investisiya fəallığının
iqtisadi fəallığın
innovasiyon fəallığın
praktiki fəallığın



artan fəallığın
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Sual: Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur? a) balans metodundan. b) 
normativ metodundan. c) riyzi metodundan d) ststistik metoddan e) sintez 
metodundan (Çəki: 1)

a.b.c.e
b.c.d
d.c.b.a
b.c.d.e

Sual: . Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur? a) analiz metodundan. b) 
normativ metodundan. c) riyzi metodundan d) ststistik metoddan e) sintez 
metodundan (Çəki: 1)

analiz metodundan
normativ metodundan
riyzi metodundan
ststistik metoddan
balans metodundan

Sual: Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunmur? (Çəki: 1)
analiz metodundan
normativ metodundan
riyzi metodundan
ststistik metoddan
balans metodundan

Sual: Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunmur? (Çəki: 1)
sintez metodundan
ststistik metoddan
balans metodundan
normativ metodundan
riyzi metodundan

Sual: Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunmur? (Çəki: 1)
balans metodundan



normativ metodundan
riyzi metodundan
ekstropolyasiya metodundan
statistik metotdan

Sual: Planlaşdırmada hansı metotdan istifadə olunmur? (Çəki: 1)
balans metodundan
normativ metodundan
riyzi metodundan
ekspert metodundan
statistik metotdan

Sual: Planlaşdırmanın elmi səviyyəsinin yüksədilməsi səbəb olur. a) istehsalın 
mütərəqi strukturunun formalaşmasına. b) istehsalın intesivləşdirilməsinə. c) 
tarazlaşdırılmasına. d) proporsionllığa. e) təmərküzləşməsinə (Çəki: 1)

c.d.e
b.c.d.e
a.b.c.e
a.b.c.d
e.d.c.a

Sual: Planlaşdırmanın elmi səviyyəsinin yüksədilməsi səbəb olur. a) istehsalın 
mütərəqi strukturunun formalaşmasına. b) istehsalın intesivləşdirilməsinə. c) 
tarazlaşdırılmasına bə proporsionallığa. d) istehsalın təmərküzləşməsinə e) elmi-
texniki potensialın aptmasına. (Çəki: 1)

c.d.e
b.c.d.e
a.b.c.e
a.b.c.d
e.d.c.a

Sual: Planlaşdırmanın elmi səviyyəsinin yüksədilməsi səbəb olur. a) istehsalın 
mütərəqi strukturunun formalaşmasına. b) istehsalın intesivləşdirilməsinə. c) 
tarazlaşdırılmasına bə proporsionallığa. d) istehsalın təmərküzləşməsinə e) elmi-
texniki potensialın aptmasına (Çəki: 1)

c.d.e
b.c.d.e
a.b.c.e
a.b.c.d
e.d.c.a

Sual: Planın təkmilləşdirilməsi anlamını izah edin. a) məsrəflərin azaldılması. b) 
əhalinin tələbatının ödənilməsi. c) ETT-nəaliyyətlərindən səmərəli itifadə. d) istehsal 
güclərindən tam istifadə. e) istehsalın təmərküzləşməsini aparmaq (Çəki: 1)

a.b.c.d.e
b.c.d.e



d.c.b.a
e.d.c.a

Sual: Planın gərginliyi izah olunur (Çəki: 1)
planın optimallaşdırılması
plan intizamına əməl olunması
planın normativ sənədlərə uyğun olması
planın ehtiyat təminatının olmasıə
hamısıilə

Sual: Planın gərginliyi izah olunur. a) planın optimallaşdırılması. b) plan intizamına 
əməl olunması. c) planın normativ sənədlərə uyğun olması. d) planın ehtiyat 
təminatının olmasıə e) plan intizamına əməl oluması (Çəki: 1)

a.b.c.d
b.c.d.e
a.b.c.e
e.d.c.a.

Sual: Səhv cavabı tapın. Strateji planlaşdırma, plan və proqnozların tərtibi 
prosesindəki meto¬doloji sistemdə – strateji planlaşdırmanın məntiqi, prinsipləri, 
metodları vahid halda əhatələnmiş olur. Belə metodoloji yanaşma sistemi müasir 
strateji planlaşdırmanın təcrübəsində istifadə olunur və onun aşağdakı 
modifikasiyaları vardır: (Çəki: 1)

sistemə proqramlı yanaşma
sistemə multiplikasiyalı (müxtəlif üsullar - xırdalama) yanaşma
sistemə iqtisadi qənaət üsulu kimi yanaşma
sistemə dinamiki yanaşma
sistemə statiki yanaşma 

Sual: Strateji planlaşdırmanın neçə prinsipi var? (Çəki: 1)
2.
3.
5.
4.
6. 

Sual: Səhv cavabı tapın. Strateji planlaşdırma idarəetmənin özəyi olduğu üçün 
idarəet¬mənin hansı prinsipini ona da aid etmək mümkündür: (Çəki: 1)

siyasətin üstünlüyü nəzərdə tutulmaqla iqtisadiyyatla siyasətin vəhdətliyi
müstəqillik və mərkəziyyətin vəhdətliyi
idarəetmə həllərinin elmi əsaslandırılması
ümumi və yerli (lokal) maraqların uzlaşdırılması
strateji planlaşdırma və planların kompleks proqnozlarının vahidliyi.



Sual: Səhv cavabı tapın. Idarəetmədə strateji planlaşdırmanın qeyd olunan ümumi 
prinsip¬lə¬rin¬dən başqa, strateji planlaşdırma özünə məxsus üç prinsipə 
əsas¬la¬nır: (Çəki: 1)

aparıcı həlqənin müəyyən edilməsi əsasında optimal mütənasib¬liklərin təmin 
olunması.

strateji planlaşdırma və planların kompleks proqnozlarının vahidliyi.
plan ların tərtibi prosesinin yerinə yetirilməsi imkanla¬rının və ona nəzarət 

edilməsinin vahidliyi.
proqramların tərtibi prosesinin yerinə yetirilməsi imkanla¬rının və ona nəzarət 

edilməsinin vahidliyi.
müstəqillik və mərkəziyyətin vəhdətliyi 

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisa¬di Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları 
yerinə yetirir: (Çəki: 1)

analitik
informativ
ekspert
məsləhətçi
təftiş 

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisa¬di Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları 
yerinə yetirir: (Çəki: 1)

dövlətin daxili iqtisadi siyasətinin müxtəlif aspektlərini əsaslandırmaq
dövlət büdcəsini proqnozlaşdırmaq
bələdiyyələr üzrə strateji plan layihələrini hazırlamaq
planların təşkilati-metodiki işinə rəhbərlik etmək
təşkilatlarla strateji planlaşdırma məsələləri üzrə beynəl¬xalq iqtisadi əlaqələri 

həyata keçirmək.

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisa¬di Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları 
yerinə yetirir: (Çəki: 1)

müvafiq sərəncamlar vermək
nəzarət etmək
yaxın ölkələrlə strateji planlaşdırma məsələləri üzrə beynəl¬xalq iqtisadi əlaqələri 

həyata keçirmək
yaxın ölkələrlə strateji tənzim¬etmə məsələləri üzrə beynəl¬xalq iqtisadi əlaqələri 

həyata keçirmək
dövlət büdcəsini maliyələşdirmək

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisa¬di Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları 
yerinə yetirir: (Çəki: 1)

uzaq ölkələrlə strateji planlaşdırma məsələləri üzrə beynəl¬xalq iqtisadi əlaqələri 
həyata keçirmək

uzaq ölkələrlə tənzim¬etmə məsələləri üzrə beynəl¬xalq iqtisadi əlaqələri həyata 
keçirmək

dövlət büdcəsini reallaşdırmaq
proqnozların təşkilati-metodiki işinə rəhbərlik etmək



müvafiq qərarlar vermək

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisa¬di Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları 
yerinə yetirir: (Çəki: 1)

bələdiyyələr üzrə strateji plan layihələrini hazırlamaq
bələdiyyələr üzrə proqnozlar tərtib etmək
proqnozların metodiki işinə rəhbərlik etmək
uzaq ölkələrlə tənzim¬etmə məsələləri üzrə beynəl¬xalq iqtisadi əlaqələri həyata 

keçirmək
rayonlar üzrə strateji plan layihələrini hazırlamaq

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə 
hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim etməkdir: (Çəki: 1)

ölkədə ayrı-ayrı sahələrin inkişafı ilə əhalinin maddi rifah halının yüksəldilməsi
xarici borclarının qaytarılması
mərkəzləşdirilmiş valyuta resurslarından səmərəli istifadə
xarici-iqtisadi əlaqələr üzrə qarşılıqlı idxal-ixrac müqavilə əməliyyatlarının 

layihələrinin hazırlanması
uzaq ölkələrlə tənzim¬etmə məsələləri üzrə beynəl¬xalq iqtisadi əlaqələri həyata 

keçirmək

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnsanların təbiətə planauyğun təsirinin ardıcıllğı necə olmalıdır? a) məşğulluq. 
b) əməkdaşlıq. c) planauyğunluq. d) planlılıq. e) müntəzəmlik. (Çəki: 1)

c.d.e
b.c.d.e
a.e.c.d
a.b.c.d
d.e.a.b

Sual: . Dövlət proqramı təmin olunmalıdır. a) əmək ehtiyatlarıilə. b) maddi ehtiyatlarla. 
c) maliyyə vəsaitlərilə. d) istehsal ğüclərilə. e) hamsıilə. (Çəki: 1)

b.c
c.d.e.a
b.c.d
b.c.a
a.b.c.d



Sual: Proqramın bu.növü yoxdur (Çəki: 1)
operativ
orta müddətli
imperativ
kompleks
məqsədli.

Sual: Proqramın bu.növü yoxdur (Çəki: 1)
operativ
indiqativ
reğional
kompleks
məqsədli

Sual: Proqramın bu.növü yoxdur (Çəki: 1)
operativ proqramlar
uzun müddətli proqramlar
reğional proqramlar
kompleks proqramlar
məqsədli proqramlar

Sual: Proqramı proqnozdan fərqləndirən xüsusiyyət (Çəki: 1)
rentabelli olması
büdcədən maliyələşməsilə
tövsiyyə xarakteri
variantlı olması
hamısıilə

Sual: Proqramı plandan fərqləndirən xüsusiyyət (Çəki: 1)
rentabelli olması
büdcədən maliyələşməsilə
tövsiyyə xarakteri
variantlı olması
hamısıilə

Sual: Proqram prinsipləpinə aid deyil (Çəki: 1)
məqsədyölülük
sistemlilik
tarixilik
resurs təminatı
prioritetlik



Sual: Proqram prinsipləpinə aiddir. a) məqsədyölülük. b) sistemlilik. c) tarixilik. d) 
resurs təminatı. e) prioritetlik. (Çəki: 1)

a.b.c.d
b.c.d.e
e.d.b.a
a.b.c.e

Sual: Proqramlr bölünür. a) obeklər üzrə. b) xüsusiyyətinə ğörə. c) fəalıyyət 
müddətinə ğörə. d) ərazi səviyyəsi üzrə. e) ayrı-ayrı sanələr üzrə. (Çəki: 1)

a.bc.d.e.
a.b.c.
b.c.d.e.
a.b.c.d.

Sual: Ayrı-ayrı obyektlər üzrə proqramlr üzrə proqramlar bölünür a) istiqamətlər üzrə. 
b) sahələr üzrə. c) dövlətlərarası. d) beynəlxalq. e) reğionlar üzrə (Çəki: 1)

a.b.c.d.e
a.b.c.d
a.b.c
b.c.d.e
c.d.e

Sual: Məqsədli proqramların tərtibinə başlanılmışdır (Çəki: 1)
1941-1945-ci illərdən
1950-1955-ci illərdən
1960-1965-ci illərdən
1970-1975 –ci illərdən
1980-1985- ci illərdən

Sual: Ayrı-ayrı obyektlər üzrə proqramlara daxil deyidir. (Çəki: 1)
istiqamətlər üzrə
sahələr üzrə
dövlətlərarası
beynəlxalq
reğionlar üzrə

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə 
hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim etməkdir: (Çəki: 1)

ölkənin regionlarında ayrı-ayrı sahələrin inkişafı ilə əhalinin maddi rifah halının 
yüksəldilməsi

xarici-iqtisadi əlaqələr üzrə qarşılıqlı idxal-ixrac razılaşma əməliyyatlarının 
layihələrinin hazırlanması

hökumət zəmanəti əsasında alınan kreditlərin əmtəə təminatı
pul dövriyyəsini təmin etmək
dövlət büdcəsini reallaşdırmaq



Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə 
hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim etməkdir: (Çəki: 1)

qiymətli kağızlar bazarını formalaşdırmaq
səhmdar cəmiyyətlərin kapitalının hərəkəti
özəlləşdirmə metodologiyası
inhisarsızlaşdırmanın inkişafı
bələdiyyələr üzrə strateji plan layihələrini hazırlamaq

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə 
hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim etməkdir: (Çəki: 1)

rəqabə¬tin inkişafı
dövlət əmlakının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi[yeni cavab]
bazar infrastrukturunun inkişafınının yeni formaları
sahələrarası problemlərin həlli üçün dövlət komissiyalarının yaradılması
proqnozların metodiki işinə rəhbərlik etmək

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə 
hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim etməkdir: (Çəki: 1)

bazar iqtisadiyyatının təşkilinin yeni formaları
sahələrarası problemlərin həlli üçün idarəçilik komissiyalarının yaradılması.
iqtisadi islahatların hüquqi təminatını təkmilləş¬dir¬mək
regionlararası problemlərin həlli üçün dövlət komissiyalarının yaradılması
yaxın ölkələrlə strateji tənzim¬etmə məsələləri üzrə beynəl¬xalq iqtisadi əlaqələri 

həyata keçirmək

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə 
hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim etməkdir: (Çəki: 1)

bazar infrastrukturunun inkişafınının yeni formaları
səhmdar cəmiyyətlərin kapitalının hərəkəti
iqtisadi islahatların normativ təminatını təkmilləş¬dir¬mək
regionlararası problemlərin həlli üçün idarəçilik komissiyalarının yaradılması
planların təşkilati-metodiki işinə rəhbərlik etmək

Sual: Səhv cavabı tapın Daxili iqtisadi siyasətin əsaslandırılması zamanı Iqtisadi 
Inki¬şaf Nazir¬liyi nəyin əsaslandırıl¬ma¬sında və formalaşdırıl¬masında bilavasitə 
iştirak edir? (Çəki: 1)

sosial-iqtisadi siyasətin
iqtisadiyyatın aparıcı sahə¬lərinin müəyyən edil¬məsinin
ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasının 
dövlətin struktur siyasətinin
dövlətin sənaye siyasətinin

Sual: Səhv cavabı tapın Daxili iqtisadi siyasətin əsaslandırılması zamanı Iqtisadi 
Inki¬şaf Nazir¬liyi nəyin əsaslandırıl¬ma¬sında və formalaşdırıl¬masında bilavasitə 
iştirak edir? (Çəki: 1)



xarici və daxili investisiyaların yerləşdiril¬mə¬sinin
regional iqtisadi siyasətin məh¬suldar qüvvələrin yerləşdiril¬məsinin
əhalinin maddi rifahının yaxşılaş¬dı¬rıl¬ması siyasətinin
inves¬tisiya aktivliyinin
iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının

Sual: Səhv cavabı tapın Ölkənin hökuməti Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinə aşağıdakı 
sərəncamverici hüquqları verir: (Çəki: 1)

mövcud qanunlara uyğun olaraq işlərə tarifləri qeydə almaq 
maddi-texniki ehtiyaclar üçün istehsalın struktu¬runu formalaşdırmaq
bələdiy¬yə tələbatı üçün istehsalın həcmini formalaşdırmaq
Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi ona ayrılmış vəsait çərçivəsində iqtisadiy¬yata aid ETI-

nin siyahısını müəyyən etmək
xarici və daxili investisiyaları yerləşdirmək

Sual: Səhv cavabı tapın Ölkənin hökuməti Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinə aşağıdakı 
sərəncamverici hüquqları verir: (Çəki: 1)

mövcud qanunlara uyğun olaraq xidmətlərə tarifləri qeydə almaq
dövlət ehtiyacı üçün istehsalın struktu¬runu formalaşdırmaq
maddi-texniki ehtiyaclar üçün istehsalın həcmini formalaşdırmaq
Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi ona ayrılmış vəsait çərçivəsində iqtisadiy¬yata aid ETI-

nin siyahısını müəyyən etmək üçün müvafiq mütəxəs¬sisləri cəlb etmək
regional iqtisadi siyasətin məh¬suldar qüvvələri yerləşdirmək 

Sual: Səhv cavabı tapın Ölkənin hökuməti Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinə aşağıdakı 
sərəncamverici hüquqları verir: (Çəki: 1)

mövcud qanunlara uyğun olaraq işlərə tarifləri təsdiq etmək
dövlət ehtiyatları üçün istehsalın struktu¬runu formalaşdırmaq
ölkənin təhlükəsizliyi üçün istehsalın struktu¬runu formalaşdırmaq
lizinq kompaniyalarının işinə lisenziyalar vermək
iqtisadiyyatın aparıcı sahə¬lərini müəyyən etmək

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Prоqnоz оbyeкtin хüsusiyyətini хaraкterizə edir (Çəki: 1)
кeyfiyyət parametrlərini
кəmiyyət parametrlərini
оbyeкtin dinamiкa və transfоrmasiyaya meylliliyini 



оbyeкtin кəmiyyət və кeyfiyyət parametrlərini
hec bir cavab düzgün deyil

Sual: Elmi öncəgörmənin hansı fоrmaları vardır (Çəki: 1)
hipоtez
hipоtez, prоqnоz
prоqnоz
plan
hipоtez, prоqnоz, plan

Sual: Hipоteza nəyə əsaslanır (Çəki: 1)
institusiya və elmi-nəzəri baхışlara 
institusiyaya
dialeкtiкa qanunauygunluqlarına
riyazi mоdelləşdirməyə
statistiк göstəricilərə

Sual: Proqnozlaşdırma özündə nəyi əks etdirir (Çəki: 1)
obyektin gələcək vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sisteminin hazırlanmasını
Obyektin gələcək inkişaf yollarının təhlilini
obyektin gələcək vəziyyətini, onun dinamika və inkişaf yollarının təsvirinə 

yönələn elmi əsaslandırılmış cəhdləri
Obyektin struktur elementlərinin aşkarlanmasını
Obyektin gələcək vəziyyətinə təsir edən amillərin aşkarlanması

Sual: Planlaşdırma (Çəki: 1)
İqtisadi sistemin qələcək vəziyyətinə nail olmaq üçün məqsəd və prioritetlərin, 

yolların , vasitələrin , vəsaitlərin, müəyyənləşdirilməsi prosesidir
İqtisadi sistemin gələcək vəziyyəti haqqında nəzəri əsaslandırılmış təsəvvürdür
Obyektiv gələcək vəziyyətinə nail olmaq üçün həyata keçirilən tədbirlər 

sistemidir,
Obyektin gələcək vəziyyətinin dərk olunması prosesidir
Obyektin qələcək vəziyyətini xaraterizə edən göstəricil 

Sual: Uzunmüddətli makroiqtisadi proqnozlaşdırmaya zərurəti nə şərtləndirir? (Çəki: 
1)

Sosiademoqratik tsikllər,texnoloji tsikllər, iqtisadi tsikllər, iri investisiya 
layihələrinin xərcini ödəməsinin uzunmüddətliliyi

Sosidemoqrafik, texnoloji tsikllər və enerji böhranları
İqtisadi böhranlar texnoloji dəyişmələr
İri investiya layihələrinin xərcinin ödəməsinin uzunmüddətliliyi və 

sosiodemoqrafik dəyişmələr
İqtisadiyyatdakı struktur dəyişmələri, işsizlik problemi

Sual: Genetik proqnozlaşdırma yanaşması nəyə əsaslanır (Çəki: 1)



Obyektin inkişaf tarixinin təhllilinə
Obyektin inkişafını şərtləndirən əsas amillərin müəyyən edilməsin6ə
Obyektin inkişaf qanunauyğunluqlurı və meyllərinin müəyyən edilməsinə
Obyektin inkişaf qanunauyğunluqları əsasında hipotezlərin formalaşmasına 

qanunauyğunluqları
Statistika, dinamika və sosiogenetika qanunauyğunluqları
İnkişaf proseslərinə məqsədyönlü təsirə

Sual: Normativ proqnozlaşdırma yanaşması nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
İctimai tələbatların dərki, məqsəd və resurs bazasının müəyyənləşməsi, 

məqsədyönlü təsirə
İqtisadi inkişaf meyllərin və inkişafa təsir edən amillərin müəyyən edilməsini
İnkişaf üçün zəruri olan resurs bazasının müəyyən edilməsinə
Texnoloji situasiyanın təhlilinə
İnkişaf tarixinin təhlilinə

Sual: Sosiogenetika qanunauyğunluqları nəyi aşkara çıxarmağa imkan yaradır? 
(Çəki: 1)

A) İqtisadi sistemin genotipinin irsiliyini
B) Mühitdəki dəyişmələrin təsiri ilə iqtisadi sistemdə baş verən dəyişmələri
V) iqtisadi sistemin kortəbii və məqsədyönlü seçimyönlü seçimləri
A,B
A,B,V

Sual: Makroproqnozlaşdırmanın metodoloji əsaslarını hansı nəzəri mənbələr təşkil 
edir. (Çəki: 1)

Tsikillər nəzəriyyəsi, sivilizasiyaların inkişafı nəzəriyyəsi 
Noosfer nəzəriyyəsi, balans metodu
Sivilizasiya inkişaf nəzəriyyəsi, noosfer nəzəriyy, balans metodiki, tsikllər 

nəzəriyyəsi
Balans metodu, tsikllər nəzəriyyəsi 
Sivilizasiya inkişaf nəzəriyyəsi, balans 

Sual: Sadalananlardan hansı proqnozlaşdırma metoda deyil (Çəki: 1)
Proqramm – məqsədli metod 
Mexaniki ekstrapolyasiya
Borametrik metod
Ekspert rəyləri
Ekonometrik metod

Sual: Mexaniki ekstropolyasiya metoduna görə… (Çəki: 1)
kəmiyyətindən proqnozlaşdırılan göstərici bu günkü göstəriciyə mütənasib 

dəyişmir
proqnozlaşdırılan göstərici ilə bu günkü göstərici arasında hər hansı korrelyasiya 

əlaqələri mövcud deyil



proqnozlaşdırılan vəziyyət məqsədyönlü təsirlə müəyyənləşir
proqnozlaşdıran vəziyyətlə mövcud vəziyyət arasında sinergetik əlaqələr var
proqnozlaşdıran vəziyyətlə mövcud arasındakı əlaqələr funksionaldır

Sual: Sabit ekstrapolyasiya metoduna görə: (Çəki: 1)
proqnozlaşdırılan vəziyyətin mövcud vəziyyətdən fərdi proporsianaldır
proqnozlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətdən fərqlənmir
proqnozlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətə nisbətən əks-proporsional dəyişir
proqnozlaşdırılan vəziyyətin mövcud vəziyyətdən fərqli müntəzəm xarakterdədir
proqnozlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətə nisbətən qeyri-müntəzəm dəyişir

Sual: Sadalananlardan hansı maкrоiqtisadi prоqnоzlaşdırmada ən cох istifadə edilən 
metоdlar hansılardır? (Çəki: 1)

eкstrapоlyasiya
barоmetriк metоdu, ssenari metоdu, eкstrapоlyasiya
eкоnоmetriк metоd, ssenari metоdu, delfi metоdu
eкstrapоlyasiya və mоrfоlоji metоd
barоmetriк metоd və «zehni hücum» metоdu

Sual: Regiоnаl inкişаf prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı hаnsı qrupp göstərijilərdən istifаdə 
edilmir? (Çəki: 1)

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

Sual: Səhv cavabı tapın. «Delfa» metodu neçə əsas xüsusiyyəti ilə səciyyələnir: 
(Çəki: 1)

2
3
5
4
6

Sual: Səhv cavabı tapın. «Delfa» metodu əsas xüsusiyyəti ilə səciyyələnir: (Çəki: 1)
ekspertin anonim olması
əvvəlki sorğuların nəticəsindən istifadə olunması
cavabların statistik qruplaşdırılması
ekspertin anonim olması bə cavabların statistik qruplaşdırılması
təkrar olunanlar birləşdirilir 

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekstropolyasiyanın sadə üsuluna nə aid deyil (Çəki: 1)
Üki –



f 
Üi 
L 
Y-

Sual: Səhv cavabı tapın. Öz məqsədinə görə iqtisadi proqnozlaşdırma ayrılır: (Çəki: 
1)

makroiqtisadi səviyyədə
struktur proqnozları
sahələrarası proqnozları
regionlararası proqnozları
mikroiqtisadi səviyyədə 

Sual: Səhv cavabı tapın. Öz məqsədinə görə iqtisadi proqnozlaşdırma ayrılır: (Çəki: 
1)

xalq təsərrüfatı komplekslərinin proqnozlaşdırılması
sahə proqnozlaşdırma
regional proqnozlaşdırma
struktur proqnozları
kompleks proqnozlar

Sual: Səhv cavabı tapın. Əhatə etdiyi dövrə görə proqnozlar bölünürlər: (Çəki: 1)
cari, 
cəld, 
əməli 
qısa müddətli proqnozlar 
operativ

Sual: Səhv cavabı tapın. Əhatə etdiyi dövrə görə proqnozlar bölünürlər: (Çəki: 1)
orta müddətli proqnozlar 
daha uzun müddətli proqnozlar
əməli 
qısa müddətli proqnozlar
strateji proqnozlar 

Sual: Səhv cavabı tapın. Tədqiq olunan obyektin xarakterindən asılı olaraq 
proqnozların bölünməsi, təkrar-istehsal prosesinin müxtəlif aspektlərindən asılıdır. Bu 
əlamətlərinə görə aşağıdakı proqnozlar məlumdur: (Çəki: 1)

istehsal münasibətlərinin inkişafı.
sosial-iqtisadi tərəqqinin nəticələri.
elmi-texniki tərəqqinin nəticələri.
iqtisadi inkişaf.
vergi tutma



Sual: Səhv cavabı tapın. Tədqiq olunan obyektin xarakterindən asılı olaraq 
proqnozların bölünməsi, təkrar-istehsal prosesinin müxtəlif aspektlərindən asılıdır. Bu 
əlamətlərinə görə aşağıdakı proqnozlar məlumdur: (Çəki: 1)

əmək resurslarının təkrar istehsalı
məşğuliyyət.
təbii resurslardan səmərəli istifadə.
əsas fondların təkrar istehsalı
rentabelluk 

Sual: Səhv cavabı tapın. Tədqiq olunan obyektin xarakterindən asılı olaraq 
proqnozların bölünməsi, təkrar-istehsal prosesinin müxtəlif aspektlərindən asılıdır. Bu 
əlamətlərinə görə aşağıdakı proqnozlar məlumdur: (Çəki: 1)

əsaslı vəsait qoyuluşlarının təkrar istehsalı.
əhalinin həyat səviyyəsi
maliyyə münasibətləri
gəlir
əsas fondların yeniləşməsi 

Sual: Səhv cavabı tapın. Tədqiq olunan obyektin xarakterindən asılı olaraq 
proqnozların bölünməsi, təkrar-istehsal prosesinin müxtəlif aspektlərindən asılıdır. Bu 
əlamətlərinə görə aşağıdakı proqnozlar məlumdur: (Çəki: 1)

qiymət.
xarici-iqtisadi əlaqələr.
məşğuliyyət.
elmi-texniki tərəqqinin nəticələri
gömrük rüsumu 

Sual: Səhv cavabı tapın. Tədqiq olunan obyektin xarakterindən asılı olaraq 
proqnozların bölünməsi, təkrar-istehsal prosesinin müxtəlif aspektlərindən asılıdır. Bu 
əlamətlərinə görə aşağıdakı proqnozlar məlumdur: (Çəki: 1)

istehsal münasibətlərinin inkişafı.
xarici-iqtisadi əlaqələr.
təbii resurslardan səmərəli istifadə.
əsas fondların sıradan çıvması
maliyyə münasibətləri

Sual: Səhv cavabı tapın Hökumətin hazırladığı müvafiq plan sənədləri Dövlət büdcəsi 
ilə birlikdə Milli Məclisə təqdim edilir. Bütün bunlarla bərabər Milli Məclisə həmçinin 
aşağıdakılar da təqdim olunur: (Çəki: 1)

əvvəlki illərdə iqtisadi və sosial inkişafın yekunları
plan ili üçün iqtisadi-sosial inkişafın proqnozları
icmal maliyyə balansının layihəsi
əsas sosial-iqtisadi problemlərin siyahısı
orta müddətə ölkənin iqtisadi-sosial inkişaf konsepsiyası



Sual: Səhv cavabı tapın Hökumətin hazırladığı müvafiq plan sənədləri Dövlət büdcəsi 
ilə birlikdə Milli Məclisə təqdim edilir. Bütün bunlarla bərabər Milli Məclisə həmçinin 
aşağıdakılar da təqdim olunur: (Çəki: 1)

icmal maliyyə balansının layihəsi
məqsədli proqramların siyahısı
dövlət sektorunun inkişaf layihəsi
dövlət ehtiyacları üçün məhsulun həcmi
regional iqtisadi siyasət

Sual: Səhv cavabı tapın Iqtisadi təhlildə çoxlu sayda statistik metodlardan istifadə 
olunsa da, tənzimləməyə daha çox uyğun gələnlər aşağıdakılar sayılır: (Çəki: 1)

ekstropolyasiya metodu
iqtisadi qruplaşdırma metodu
indeks metodu
büdcə metodu
maliyyə metodu

Sual: Səhv cavabı tapın Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində istifadə olunan 
metodlarını ayırmaq olar: (Çəki: 1)

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

Sual: Səhv cavabı tapın Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində istifadə olunan 
metodlarını ayırmaq olar: (Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılması özündə nəyi əкs etdirir? (Çəki: 1)



ölкənin və təsərrüfat subyeкtlərin xarici iqtisadi əlaqələrdə iştiraкının optimal 
strategiya və taкtiкasını müəyyən etməк ücün dünya bazarının və ayrı0ayrı əmtəə 
bazarlarının кonкret proqnozlarının hazırlanmasını 

dünya bazarının inкişaf proqnozlarının hazırlanmasını
ayrı-ayrı ölкələrin ixrac və idxal proqnozlarının hazırlanmasının
beynəlxalq maliyyə bazarlarının inкişaf proqnozlarının hazırlanmasını 
beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrin proqnoz göstəricilərin hazırlanmasını

Sual: Xarici iqtisadi əlaqəlr proqnozlarını hansı əsas əlamətlər üzrə təsnifləşdirirlər? 
(Çəki: 1)

proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırıma müddəti, proqnozlaşdırma qurumu
proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddəti, proqnozlaşdırma metodu
proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddəti, proqnozun hazırlanma tarixi
proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddəti funкsional əlamət
proqnozlaşdırma metodu, proqnozlaşdırma müddəti funкsional əlamət

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələri proqn6ozlaşdırma obyeкtinə aid deyil (Çəki: 1)
istehsalın dünya, ölкə , sahə göstəriciləri
ixracın dünya, ölкə və sahə göstəriciləri
orta təhsilin, dünya ölкə və regional cöstəriciləri
valyuta кurslarının tərəddüd göstəriciləri

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin tədqiqat proqnozu hansı məsələlərin 
müəyyənləşməsini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

proqnozlaşdırılan obyeкtin gələcəк vəziyyətini 
proqnozlaşdırılan obyeкtin mümкün dəyişmələrini və bu dəyişmələrdən 

arzuolunnan
proqnozlaşdırılan obyeкtin gələcəк arzuolunan vəziyyətini
proqnozlaşdırılan obyeкtin gələcəк vəziyyətini şərtləndirən
proqnozlaşdıran obyeкtin arzuolunan vəziyyətinin reallaşması istiqamətlərini 

Sual: Xarici iqti əlaqələrin proqramm proqnozu sadaranlardan hansı nəzərdə tutmur? 
(Çəki: 1)

arzuolunan və zəruri nəticə əldə olunması vasitələrini
obyeкtin mümкün inкişaf ssenarilərinin reallaşma müddətinin
obyeкtin pessimist ssenari üzrə vəziyyətini reallaşdırma vasitələrini
proqnozlaşdırılan nəticələrin əldə olunmasına inam səviyyəsini
obyetin gələcəк inкişafı üzrə müxtəlif ssenarilərin hazırlanması

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin təşкilati proqnozu sadalananlardan hasını nəzərdə 
tutmur? (Çəki: 1)

müəyyənləşmiş məqsədlər ücün tələb olunan кadr resurslarını 
müəyyənləşdirməк

obyeкtin mümкün inкişaf ssenarilərin ücün tələb olunan maddi-texniкi resursları 
müəyyənləşdirməк



obyeкtin mümкün inкişaf ssenariləri ücün tələb olunan maliyyə resurslarını 
müəyyənləşdirməк

кontraкt texniкi-təşкilati tədbirləri müəyyənləşdirməк 
obyeкtin gələcəк4 vəziyyətinin mümкün dəyişmələrini aşкarlamaq

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılmasının normativ metodu (Çəki: 1)
öncədən müəyyənləşmiş gələcəк məqsədlərdən bu günə əкs ardıcıllığı 

məqsədlərə nail olmaq yolları, şərtlərə və vasitələrini müəyyənləşdirən əкs 
ardıcıllığı nəzərdə tutur

obyeкtin gələcəк inкişafının mümкün variantlarını aşкarlamağı nəzərdə tutur
obyeкtin arzuolunan vəziyyətini reallaşdırmaq vasitələrinin öncədən 

кonкretləşdirilməsini nəzərdə tutur
obyeкtin arzuolunan vəziyyətinə nail olmaq ücün tələb olunan maliyyə 

vəsaitələrinin həcminin öncədən müəyyənləşməsini nəzərdə tutur
obyeкtin arzuolunan vəziyyətinə nail olmaq ücün tələb olunan maddi-əməк 

resurslarının həcminin öncədən müəyyənləşməsini nəzərdə tutur.

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılmasında istifadə edilən istehsal 
proqnozları nəyi araşdırmır? (Çəki: 1)

yeni istehsal güclərinin istifadəyə verilməsini
höкümətlərin hər hansı məhsul istehsalını genişləndirməк yaxud artırmaq barədə 

qərarlarını
ehtiyat istehsal güclərinin mövculuğunu
iri кorporasiyaların istehsal planlarını
xaricdə müəssisələrin istehsal planlarını

Sual: Dünya əmtəə bazarının proqnozlaşdırılmasında istifadə edilən tələbatın 
proqnozlaşdırılmasında sadalanan göstəricilərdənr hansı istifadə edilmir? (Çəki: 1)

ABŞ və bəzi ölкələrin strateji məhsul ehtiyatları
müvafiq məhsulu istehlaк edən sahələrin inкişaf perspeкtivləri
istehlaкın gözlənilən həcmi
müvafiq məhsul üzrə xarici istehlaкcıların miqdarının dəyişməsi
xarici istpehlaкın həcminə idxalcı dövlətlərin höкuməti tərəfindən göstərilən təsir

Sual: Səhv cavabı tapın. Funksional əlamətlərinə görə proqnozlar neçə tipə ayrılırlar: 
(Çəki: 1)

2
3
5
4
6

Sual: Səhv cavabı tapın. Axtarış proqnozları nəyə əsaslanır. (Çəki: 1)
tədqiq olunan obyektin keçmişi üçün inkişaf təmayülünü izah etməyə
indiki dövrü üçün inkişaf təmayülünü izah etməyə əsaslanır
gələcək dövr üçün inkişaf təmayülünü izah etməyə əsaslanır. 



tədqiqat obyektinin gələcəkdə özünü necə aparmasını aşkarlamaqdır.
gələcək dövr üçün inkişaf təmayülünü səmərəliyini aşkarlamaqdır 

Sual: Səhv cavabı tapın. Proqnozların tipləşdirilməsinə müvafiq olaraq 
proqnozlaşdırma üsulları haqqında informasiyaların toplanması, informasiya 
mənbə¬yinin müəyyən edilməsi əhəmiyyətlidir. Bu əsas neçə mənbə hesabına 
həyata keçirilə bilər: (Çəki: 1)

2.
3.
5.
4.
6.

Sual: Səhv cavabı tapın. Proqnozların tipləşdirilməsinə müvafiq olaraq 
proqnozlaşdırma üsulları haqqında informasiyaların toplanması, informasiya 
mənbə¬yinin müəyyən edilməsi əhəmiyyətlidir. Bu əsas mənbə hesabına həyata 
keçirilə bilər: (Çəki: 1)

təcrübənin toplanması.
mövcud təmayülün ekstropoloyasiyası.
modelin qurulması 
təcrübənin toplanması və modelin qurulması 
modelin nəticələrinin təhlili 

Sual: Proqnozlaşdırma obyektinin informasiya mənbələrinə nəzərən onun neçə üsulu 
vardır: (Çəki: 1)

2.
3.
5.
4.
6.

Sual: Səhv cavabı tapın Normativ metodu sərbəst və digər metodlarla ümumilikdə 
fəaliyyət göstərə bilər. O, iq¬ti¬sa¬di-sosial məsələnin kəmiyyət və keyfiyyət tərəfini 
əks etdirir. Iqtisadiyyatın tənzimlən¬məsində çoxlu sayda müxtəlif norma və 
normativlərdən istifadə olunur. Həmin normativlərə aiddir: (Çəki: 1)

texniki-iqtisadi normativlər
iqtisadi normativlər 
sosial normativlər 
ekoloji normativlər 
metodoloji normativlər

Sual: Səhv cavabı tapın İqtisadi normativlərə nə aiddir? (Çəki: 1)
vergilər
maliyyə normativləri
büdcəyə ödə¬mələr
transferentlər



yaşayış minimumu

Sual: Səhv cavabı tapın İqtisadi normativlərə nə aiddir? (Çəki: 1)
büdcəyə ödə¬mələr
transferentlər
bank normativləri-uçot stavkası
məcburi ehtiyatların həcmi 
istehlak büdcəsi

Sual: Ekoloji normativlərə nə aiddir? (Çəki: 1)
atmosferə atılan zəhərləyici maddələrin həcmi
torpaqların çirklənməsi
havanın çirklənməsi
suyun çirklənməsi 
biosferin çirklənməsi

Sual: Yaponiyada məhsulların keyfiyyətinin standart¬la¬ra uyğun olması aşağıdakı 
ardıcıllığa əsaslanır; (Çəki: 1)

nəzarət əsasında keyfiyyətin təmin olunması
istehsal heyətinin idarə edilməsi vasitəsilə
yeni növ məhsullar istehsalı vasitəsilə keyfiyyətin təmin olunması
əmək haqqına nisbətən əmək məhsuldarlığının yüksək olması nəticəsində 

məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması
iqtisadiyyatın inkişafında vətəndaşlarin aktivliyini mükafatlan¬dır¬maq¬la, onların 

mülkiyyətləri üzərində sərt nəzarət qoyulmaması

Sual: T.Ozalın iqtisadi modelinin əsas şərtləri bunlardır: (Çəki: 1)
azad bazar iqtisadiyyatının genişləndirilməsi
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimumlaşdırılması
dövlət mülkiyyətində əsas strateji sahələrin saxlanılması 
dövlət mülkiyyətində əsas strateji sahələrin inkişaf etdirilməsi 
regional iqtisadi strateji sahələrin inkişaf etdirilməsi

Sual: T.Ozalın iqtisadi modelinin əsas şərtləri bunlardır: (Çəki: 1)
geri qalmış rayonlarda yeni istehsal sahələri yaradılması
xüsusi bölmənin inkişafı genişləndirilməsi
planlaşdırma sisteminin qəbul edilməsi
«qapalı iqtisadiyyatın» açıq iqtisadiyyatla əvəz edilməsi
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimumlaşdırılması
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Sual: Vergiqoyma obyektinin qanunla müəyyə edilməsi. (Çəki: 1)
vergi bazasi
vergi siyasəti.
vergi dərəcəsi
vergi sazişi.
hamısı.

Sual: Dövlətin fiskal siyasətinin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
büdcə gəlirlərinin və xərclərinin tənzimlənməsi
məcmu tələb və təklifin tənzimlənməsi
vergi dərəcələrinin tənzimlənməsi
vergi məhdudiyyətinin tənzimlənməsi
hamısı.

Sual: Vergilərin arması səbəb olur (Çəki: 1)
məcmu tələb və təklif azalır
məcmu təıəb və təklif artır.
məcmu tələb azalır.
 təklif azalır 
təklif artır.

Sual: Vergilərinazalması səbəb olur. (Çəki: 1)
məcmu tələb və təklif azalır
məcmu təıəb və təklif artır.
məcmu tələb azalır
təklif azalır 
təklif artır

Sual: Büdcə defisitinin azaldılması yolları (Çəki: 1)
əlabə vergilərin toplanması
dövlət müəssisələrinin mənfəəti
pul emisiyası
qızıl ehtiyatış
hamısı.

Sual: Dövlətin fiskal siyasətinin hansı tipləri fərqləndirilir? (Çəki: 1)
avtomatik,diskression
avtomatik və dövlət xərclərinin müəyyənləşdirilməsi
dövlət gəlirlərinin maliyələşdirilməs və diskression 
dövlət gəlirləri və xərclərin maliyələşdirilməsi



hamısı.

Sual: Vergi dərəcəsi və vergi daxilolmalrı hansı əyri ilə göstərilə bilər? (Çəki: 1)
Engel
Lorens.
Laffer
Valras
Filips.

Sual: . Ölkədə pul tədavülünün təşkili formaları (Çəki: 1)
pul bazarı
pul bazası
pul kütləsi
pul sistemi
pul vahidi.

Sual: Nəğd və nəğdsiz formada olan pul vəsaitlərinin məcmu (Çəki: 1)
pul sistemi
pul aqreqatı.ş
pul kütləsi
pul təklifi
pul bazarı.

Sual: Pulun tədavüldən çıxarılması adlanır (Çəki: 1)
devalvasiya
remissiya.
defilyasiya
nulifikasiya.
revalvasiya

Sual: Emissi bankının buraxdığı kağız pullar (Çəki: 1)
cek.
veksel.
banknot
order
səhm

Sual: Tədavüldəki pulun ümumi pul kütləsinə olan nisbətı (Çəki: 1)
pul akselatoru
pul multiplikatoru
pul likvidi
pul kütləsinin azaldılması
pul təklifi multiplikatoru



Sual: Pul kütləsinin tərkibinə daxil deyildir (Çəki: 1)
kağız pullar
səhmlər
istiqrazlar.
metal pullar.

Sual: Maliyyə vastəsiçisi kimi mənfəət götürən orqanlar hansılardır? (Çəki: 1)
maliyyə orqanları
birjalar.
banklar.
hərraclar
hamısı.

Sual: Pula tələb və təklifə təsir göstərən pul-kredit siyasətinin subyekti: (Çəki: 1)
Maliyyə Nazitliyi
Mərkəzi Bank
Vergilər Nazirliyi.
Nazirlər Kabineti.
hamısı.

Sual: Kredit mənbəyinə aid deyildir. (Çəki: 1)
amortizasiya fondu
büdcə vəsaitləri
müəssisələrin vəsaitləri
ənalinin əmanətləri
hamısı.

Sual: Kredit forması deyildir (Çəki: 1)
dövlət krediti.
kənd təsərrüfatı krediti.
sənaye krediti
beynəlxaq kredit
hamısı aiddir.

Sual: Kredit infrastrukturunun əsaslarıdır (Çəki: 1)
banknsistemi
maliyyə sistemi
vergi sistemi.
pul sistemi.
hamıs

Sual: Fərdi gəlir vergisi kimlərdən tutulur? (Çəki: 1)
hüquqi şəxslərdən



fiziki şəxslərdən
mqəssisə rəhbərinin gəlirindən
korporasiyaların gəlirindən.
hamısından.

Sual: Səhv cavabi tapin. Vergilər hansı əsas funksiyanı yerinə yetirir? (Çəki: 1)
dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi 
fiskal siyasət
müxtəlif sosial qruplar arasındakı qeyri-bərabərsizliyi təmin etmək üçün sosial 

tarazlığı tənzimləmək
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək
vergi deklarasiyasına nəzarət 

Sual: Səhv cavabi tapin. Başlıca problem respublikada həyata keçirilən pul-kredit 
siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. Bunun üçün edilməlidir: (Çəki: 1)

mövcud sosial-iqtisadi vəziyyəti nəzərə alaraq pul-kredit siyasətinin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə nəzərdə tutulan tədbirlər sisteminin ardıcıl 
olaraq həyata keçirilməsi

dövlətin pul-kredit siyasətinin məşğulluğun təmin olunma¬sına 
istiqamətləndirilməsi

manatın stabilliyini qorumaqla, milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin 
möhkəmləndirilməsi

manatın stabilliyini qoruması
dövlətin pul-kredit siyasətinin iqtisadi artımın təmin olunma¬sına 

istiqamətləndirilməsi 

Sual: Təcrübədə dövlət borclarının idarə edilməsinin neçə formasından istifadə 
olunur: (Çəki: 1)

2.
3.
5.
4.
6.

Sual: Səhv cavabi tapin. Təcrübədə dövlət borclarının idarə edilməsinin bu 
formasından istifadə olunur: (Çəki: 1)

könüllü bazar krediti 
məcburi bazar krediti 
mərkəzi bankın krediti 
maliyyə nazirliyinə krediti
zəmanətlənmiş dövlət krediti 

Sual: Dövlətin pul-kredit siyasəti, sisteminin həyata keçirilməsi metodları nüçə 
əsasında aparılır. (Çəki: 1)

2.
3.



5.
4.
6.

Sual: Pul-kredit siyasətinin neçə ümumi metodu var? (Çəki: 1)
2.
3.
5.
4.
6.

Sual: Ilk kağız pul neçənci əsrdə meydana gəlmişdir. (Çəki: 1)
XI 
X 
XII 
IIV 
IIIV
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Sual: Sosial gəlir vergisinə aiddir (Çəki: 1)
fiziki şəxslərin gəlirlərindən vergilər
hüquqi şəxslərin gəlirlərindən vergilər
əhalinin əmək haqqından vergilər
müəssisə rəhbərinnin gəlirindən vergilər
hamısı aiddir

Sual: Korporasiyaların gəlir vergisinə aiddir (Çəki: 1)
fiziki şəxslərin gəlirlərindən vergilər
hüquqi şəxslərin gəlirlərindən vergilər
əhalinin əmək haqqından vergilər.
xidmətə görə vergilər
hamısı aiddir.

Sual: Xidmət və əmtəələrə görə gəlir vergisinə aid deyildir. (Çəki: 1)
kömrük tarifləri
aksizlə



əhalinin əmək haqqından vergilər.
əlavə dəyər vergisi
hamısı aiddir

Sual: Xidmət və əmtəələrə görə gəlir vergisinə aid deyildir. (Çəki: 1)
kömrük tarifləri
aksizlər
fiziki şəxsin gəlirindən vergilər
əlavə dəyər vergisi
hamısı aiddir.

Sual: .Xidmət və əmtəələrə görə gəlir vergisinə aid deyildir. (Çəki: 1)
kömrük tarifləri
aksizlər
hüquqi şəxsin gəlirindən vergilər
əlavə dəyər vergisi.
hamısı aiddir

Sual: Vergiyə cəlb olunma prinsipi deyildir (Çəki: 1)
vergi stavkası gılirə uyğun olmalıdır
vergi vaxtıda ödənilməlidir
vergi mərkəziyyət prisipinə əsaslanmalıdır
elastik olmalıdır
hamısı deyidir

Sual: Qanuçuluqla müəyyn edilən vergi güzəştləri. a) obyektin vergiyə minimum cəlb 
olunması. b) cəlb olunan məbləğdən bəzi elementləri çıxarılması c) aşağı vergi 
stavkasının qoyulması. d) verginin stabilləşməsi. e) verginin kreditləşməsi. 1.(hamısı) 
(Çəki: 1)

(a.b.c.).
(abcd).
(abce)
(bcde)

Sual: Verginin funksiyaları. a) fiskal siyasəti həyata keçirmək. b) sosial tarazlığı 
tənzimləmək. c) dövlət tənzimləməsini həyata keçirmək. d) proqnoz istiqamətlərini 
müəyyələşdirmək. e) sosial proqpamları istiqamətləndirmək (Çəki: 1)

abd
bcd
cde
abc
bce



Sual: Pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsinin ümumimmetoduna daxildir: a) 
diskont siyasət. b) açıq bazarda əməliyyatlar. c) bank ehtiyatlarına məcburi 
normaların qoyulması. d) nəzarət paketinin saxlanılması. e) hamısı. (Çəki: 1)

abd
bcd
abc
abcd

Sual: Monqol istilası zmanı Azərbaycanda kağız pulun buraxılması hansı dövrdə 
olmuşdur. (Çəki: 1)

1234-ci ildə
1243-cü ildə
1268-ci ildə 
1294-cü ildə
1328-ci ildə

Sual: Əməliyyatlar üçün pula təabat hesablanır (Çəki: 1)
MV:PQ
M= P:Q
m= 1/ hPY
m= 1/ hPY+f(r)

Sual: Əməliyyatlar və yığım üçün pula təabat hesablanır (Çəki: 1)
MV:PQ
M= P:Q
m= 1/ hPY
m= 1/ hPY+f(r)

Sual: Bank əməliyyatına daxil deyildir (Çəki: 1)
passiv əməliyyatlar
aktiv əməliyyatlar
bank xidmətləri
köçürmə əməliyyatları
xüsusi əməliyyatlar.

Sual: . Bank əməliyyatına daxil deyildir: (Çəki: 1)
passiv əməliyyatlar
aktiv əməliyyatlar
bank xidmətləri
etibarlılıq əməliyyatları.
xüsusi əməliyyatlar

Sual: Bank xidmətlərinə daxil deyildir (Çəki: 1)
inkassa



akreditivlər
depozitlər
köçürmə əməliyyatları.
etibarlılıq əməliyyatları

Sual: Qızıl standartı neçəci ildə harada qəbul edilmişdir. (Çəki: 1)
1890-cı il Şerman qanunu
1914-cü il Kleyton qanunu
1914-cü il Bretton-Vuds qanunu
1924-cü ildə sabiq SSRİ-də
1934-cü il Sinqapur

Sual: Qızılın dollara dəyişdirilməsi imkanı mədudlaşdırılmışdır. (Çəki: 1)
1950
1971.
1992.
2012 .
məhdudlaşdırılmamışdır

Sual: Valyuta dönərliyinin hansı formaları vardır (Çəki: 1)
hissəvi dönərlik
tam dönərlik
dönərli olmayan
hamısı.

Sual: Vergiyə cəlb olunma proseslərində vergi güzəştlərindən istifadə olunur. Bu 
güzəştlər dövlət qanunçuluğu əsasında müəyyən olunur və onlar aşağıdakılardır: 
(Çəki: 1)

vergi obyektinin vergiyə minimum cəlb olunması
vergiyə cəlb olunan məbləğdən bəzi elementlərin çıxılması (məsələn, elmə 

gedən xərclərin çıxılması)
vergidən bəzi kateqoriya şəxslərin azad edilməsi
aşağı vergi stavkasının qoyulması
Verginin kreditləşməsi (vergi tutulması vaxtı uzadılır).

Sual: Pul-kredit siyasətinin ümumi metodlarına nəzər yetirək: (Çəki: 1)
diskont siyasəti
diskont siyasəti və açıq bazarda əməliyyatlar 
açıq bazarda əməliyyatlar
bank ehtiyatlarına məcburi normaların qoyulması
bank ehtiyastlarının uçota alınması

Sual: Ilk kağız pul harada meydana gəlmişdir (Çəki: 1)
Çində 



Hindistanda
Babilistanda
Viziantiyada
Misirdə

Sual: Ilk kağız pullari həmin dövrədə necə adlandırmışlar. (Çəki: 1)
«uçan pullar» 
«qaçan pullar» 
«yatan pullar» 
«çapan pullar» 
«saçan pullar» 

Sual: Azərbaycanda ilk kağız pul buraxılmasına nə vaxt cəhd edilmişdir? (Çəki: 1)
1294
1394
1295
1494
1299 

Sual: Azərbaycanda ilk kağız pul necə adlanmışdir? (Çəki: 1)
«çav»
«daş»
«göl»
«qaş»
«su»

Sual: Amerikada ilk kağız pulnə vaxt buraxılıb? (Çəki: 1)
1690
1790
1590
1699
1795

Sual: Fransada ilk kağız pulnə vaxt buraxılıb?, (Çəki: 1)
1726
1620
1730
1440
1756

Sual: Rusiyada ilk kağız pulnə vaxt buraxılıb? (Çəki: 1)
1769
1726
1690



1440
1756

Sual: Ümumi pul kütləsinə olan tələbat (alqı-satqı tələbatı) nəğdsiz hesablaşmalar 
faiz stavkasından funksional asılı olacaq hesablandığı düstura nə aid deyil (Çəki: 1)

md
h
P
Y
s

Sual: Ümumi pul kütləsinə olan tələbat (alqı-satqı tələbatı) nəğdsiz hesablaşmalar 
faiz stavkasından funksional asılı olacaq hesablandığı düstura nə aid deyil (Çəki: 1)

r
f
h
P
L

Sual: Kredit qaytarmaq şərti ilə müəyyən gəlirlə (faizlə) verilən vəsait¬dir. Onun neçə 
əsas mənbəyi vardır: (Çəki: 1)

3.
5.
6.
4.
7.
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Sual: Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və 
«təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün: (Çəki: 1)

dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi
əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması
sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
dövlət sahibkarlığın genişlənməsi



Sual: Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və 
«təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün (Çəki: 1)

dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi
əhali əmanətlərindən istifadə
sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
dövlət sahibkarlığın genişlənməsi

Sual: Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və 
«təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün: (Çəki: 1)

dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi
əhali əmanətlərindən istifadə
sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi

Sual: Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və 
«təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün (Çəki: 1)

dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi
əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması
sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsii

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti neçə istiqamətdə aparılır (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi



Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
əhali əmanətlərindən istifadə

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
hərbi sənayenin konversiyası
əhali əmanətlərinin stimullaşdırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi.
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil. (Çəki: 1)



hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil. (Çəki: 1)
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
hərbi sənayenin konversiyası
Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi.
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi.
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
budcə kəsirinin ləğv edilməsi



vergi sistemində islahatlar 
hərbi sənayenin konversiyası
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
özəlləşdirmə

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
özəlləşdirmə 

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması.
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
özəlləşdirmə

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
özəlləşdirmə

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
hərbi sənayenin konversiyası
özəlləşdirmə 

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi



əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri.

Sual: Fransada qiymətlərin tam liberallaşması neçənci ildə başa çatmışdır (Çəki: 1)
1986
1976
1985
1983
1978

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1977-ci 1997-ci il ərzində 20 ilə 

aparılmışdır. 
Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1977-ci 1987-ci il ərzində 10 ilə 

aparılmışdır. 
Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1987-ci 1997-ci il ərzində 10 ilə 

aparılmışdır
Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1967-ci 1997-ci il ərzində 30 ilə 

aparılmışdır
Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1967-ci 1987-ci il ərzində 20 ilə 

aparılmışdır. 

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1976-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir. 
Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1976-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir. 
Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1966-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir. 
Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1986-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir. 
Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1956-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir. 

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ 

vardır ki, istənilən məhsula 6 ay ərzində tənzimedici qiymətlər tətbiq etsin.
Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ 

vardır ki, istənilən məhsula 1 il ərzində tənzimedici qiymətlər tətbiq etsin.
Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ 

vardır ki, istənilən məhsula 9 ay ərzində tənzimedici qiymətlər tətbiq etsin.
Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ 

vardır ki, istənilən məhsula 4 ay ərzində tənzimedici qiymətlər tətbiq etsin
Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ 

vardır ki, istənilən məhsula 3 ay ərzində tənzimedici qiymətlər tətbiq etsin.



Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tərtib edilərkən o, kənd 

təsərrüfatı nazirliyi ilə razılaşdırılır. Qoyulan qiymət rəsmi qaydada nəşr olunur.
Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tərtib edilərkən o, kənd 

təsərrüfatı və yeyinti nazirliyi ilə razılaşdırılır. Qoyulan qiymət rəsmi qaydada nəşr 
olunur.

Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tərtib edilərkən o, kənd 
təsərrüfatı nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi ilə razılaşdırılır. Qoyulan qiymət rəsmi 
qaydada nəşr olunur.

Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tərtib edilərkən o, kənd 
təsərrüfatı nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi, yeyinti nazirliyi ilə razılaşdırılır. Qoyulan 
qiymət rəsmi qaydada nəşr olunur.

Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tənzimlənməsi kənd təsərrüfatı 
nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi, yeyinti nazirliyi ilə razılaşdırılır.. Qoyulan qiymət 
rəsmi qaydada nəşr olunur.

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Paritet 

Komissiyası məşğul olur. 
Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Paritet Sistem 

məşğul olur. 
Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Paritet 

Koordinasiya şöbəsi məşğul olur. 
Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Paritet şöbə 

məşğul olur. 
Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Tarif Şurası 

məşğul olur. 

Sual: Paritet Komissiya neçənci ildən başlayaraq öz funksiyaları yerinə yetirir? (Çəki: 
1)

1964
1965
1966
1970
1971

Sual: Paritet Komissiyanın funksiyalarına nə aid deyil? (Çəki: 1)
yeni məhsulların yenilik əlamətləri yoxlanılır 
yeni məhsulların yeni qiymətin qoyulması imkanı müəyyən edilir
ölkə daxilindəki məhsulla idxal məhsullarının qiymətləri arasındakı fərqlənmə 

yoxlanılır 
daxili ticarətdə məhsulların qiymət fərqinə nəzarət edilir ki, ticarət ədalətli olsun
yeni məhsullara yeni qiymətlərə nəzarət edilir 

Sual: Paritet Komissiyanın funksiyalarına nə aid deyil? (Çəki: 1)



ölkə daxilindəki məhsulla idxal məhsullarının qiymətləri arasındakı fərqin normal 
olmasına çalışılır

tariflər onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
mehmanxana təsərrüfatı xidmətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində 

nəzarət edilir
ağ çörək qiymətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
ictimai iaşə xidmətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir

Sual: Paritet Komissiya funksiyaları? (Çəki: 1)
tariflər onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
mehmanxana təsərrüfatı xidmətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində 

nəzarət edilir
çörək məhsullarının, qiymətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində 

nəzarət edilir.
toxuculuq məhsullarının və s. qiymətləri onlara aid qanunlara uyğun olması 

üzərində nəzarət edilir
inhisar məhsullarının qiymətlərinin deklarasiya edilməsi

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin 

bununla belə qiymətlərin sərbəst formalaşması dövlətin müstəqim və qeyri-
müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə dövlət 
bölməsi daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət 
üzərində saxlayırlar.

Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin 
bununla belə qiymətlərin sərbəst formalaşması dövlətin müstəqim və qeyri-
müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə xüsusi 
bölmə daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət üzərində 
saxlayırlar.

Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin 
bununla belə qiymətlərin sərbəst formalaşması inhisarların müstəqim və qeyri-
müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə dövlət 
bölməsi daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət 
üzərində saxlayırlar.

Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin 
bununla belə qiymətlərin sərbəst formalaşması inhisarların müstəqim və qeyri-
müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə xüsusi 
bölmə daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət üzərində 
saxlayırlar.

Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin 
bununla belə qiymətlərin tənzimlənməsi dövlətin müstəqim və qeyri-müstəqim 
tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə dövlət bölməsi daha 
yüksək xüsusi çəkiyə malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət üzərində saxlayırlar.

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 17 adda məhsul üzərində 

dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti ticarətçilər tərəfindən 
yüksəldilə bilməz. 



Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 29 adda məhsul üzərində 
dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti ticarətçilər tərəfindən 
yüksəldilə bilməz. 

Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 39 adda məhsul üzərində 
dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti ticarətçilər tərəfindən 
yüksəldilə bilməz

Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 15 adda məhsul üzərində 
dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti ticarətçilər tərəfindən 
yüksəldilə bilməz

Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 33 adda məhsul üzərində 
dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti ticarətçilər tərəfindən 
yüksəldilə bilməz

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 42

Maksimal faiz 42

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri. 

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
hərbi sənayenin konversiyası
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi



budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
müsadirə tipli pul islahatının aparılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
müsadirə tipli pul islahatının aparılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
pul məhdudiyyətliliyi
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
müsadirə tipli pul islahatının aparılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
hərbi sənayenin konversiyası
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
vergi sistemində islahatlar 
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
müsadirə tipli pul islahatının aparılması. 

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
tədiyə balansının effektliyinin artırılması
budcə kəsirinin ləğv edilməsi
vergi sistemində islahatlar 
hərbi sənayenin konversiyası
müsadirə tipli pul islahatının aparılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə



əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
əhali əmanətlərindən istifadə

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
əhali əmanətlərinin stimullaşdırılması

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri



dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil. (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
müsadirə tipli pul islahatının aparılması.
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
pul məhdudiyyətliliyi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
pul məhdudiyyətliliyi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil. (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
budcə kəsirinin ləğv edilməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
vergi sistemində islahatlar 

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi.

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
müsadirə tipli pul islahatının aparılması.
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
pul məhdudiyyətliliyi.



Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
pul məhdudiyyətliliyi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
budcə kəsirinin ləğv edilməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
budcə kəsirinin ləğv edilməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
vergi sistemində islahatlar 

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
vergi sistemində islahatlar 

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi

Sual: Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil (Çəki: 1)



ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
özəlləşdirmə
müsadirə tipli pul islahatının aparılması
vergi sisteminin səmərələşdirilməsi

Sual: Venesuelada dövlət qiymətlərə daha nə vasitəsilə təsir göstərir? (Çəki: 1)
minimum əmək haqqla 
valyuta siyasətilə
sosil yardımla
amortizasiya siyasətilə
maliyyə siyasətilə

Sual: Mərkəzi bank və Qiymətə nəzarət idarəsi inflyasiya artımı haqqında məlumat 
toplayaraq, neçə ildən bir minimum əmək haqqını indeksləşdirir? (Çəki: 1)

2.
3.
5.
4.
1.

Sual: Venesuelada istehlak məhsullarının neçə faizi dövlət tərəfindən tənzim olunur? 
(Çəki: 1)

20 
30 
27 
40 
15

Sual: Qiymətin tənzimlənməsinin hüquqi əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
ölkə prezidentinin fərmanı 
ölkə prezidentinin sərəncamı
nazirlər kabinetinin qərarı
parlamentin qanunu
nazirlər kabinetinin əmri

Sual: Qiymətin tənzimlənməsinin hüquqi əsası nə adlanır? (Çəki: 1)
bazar tənzimlənməsi kodeksi 
bazar tənzimlənməsi qanunu 
bazar tənzimlənməsi nizamnaməsi 
bazar tənzimlənməsi əsasnaməsi
bazar tənzimlənməsi normativləri 



Sual: Qiymətin tənzimlənməsinin hüquqi əsasına görə tənzimlənən məhsullar neçə 
qrupa ayrılır (Çəki: 1)

2.
3
5
4.
6.

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri 

əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti tənzimləmə funksiyası məhduddur. 
Qiymətlər istehsalçılar tərəfindən xərclərə uyğun qoyulur. 

Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri 
əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti tənzimləmə funksiyası qeyri-
məhduddur. Qiymətlər istehsalçılar tərəfindən xərclərə uyğun qoyulur. 

Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri 
əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti tənzimləmə funksiyası məhduddur. 
Qiymətlər istehlakçılar tərəfindən xərclərə uyğun qoyulur. 

Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri 
əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti tənzimləmə funksiyası qeyri-
məhduddur.. Qiymətlər istehlakçılar tərəfindən xərclərə uyğun qoyulur. 

Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri 
əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti tənzimləmə funksiyası qeyri-
məhduddur. Qiymətlər istehsalçılar tərəfindən gəlirlərə uyğun qoyulur. 

Sual: Danimarkada dövlət tərə¬findən müəyyənləşdirilən və təsdiq edilən qiymətlər 
ümumi qiymət sisteminin neçə %-ni təşkil edir. (Çəki: 1)

5.
7.
8.
4.
6.

Sual: Almaniyada dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin xüsusi çəkisi neçə %-ni 
təşkil edir. (Çəki: 1)

10.
20.
25.
40.
50.

Sual: Almaniyada qiyməti tənzimləyən dövlət orqanı hansıdır? (Çəki: 1)
Kral dekreti ilə müəyyən olunmuş Iqtisadiyyat Nazirliyinin Ali Şurasıdır
Kral dekreti ilə müəyyən olunmuş Iqtisadiyyat Nazirliyinin Tarif Şurasıdır 
Kral dekreti ilə müəyyən olunmuş Nazirlər Kabinetinin Ali Şurasıdır
Iqtisadiyyat Nazirliyinin Baş qiymət idarəsidir
Kral dekreti ilə müəyyən olunmuş Qiymət Komitəsidir



Sual: Səhv cavabi tapin. Almaniyada qiymətin tənzimlənməsinin dövlət mexanizmi 
aşağıdakı formalara malikdir: (Çəki: 1)

Icazə verilən qiymətlər və xəbərdar edici qiymətlər
Xəbərdar edici qiymətlər
Yerli qiymətlər
Zəmanət edici qiymətlər
Icazə verilən qiymətlər və xəbərdar edici qiymətlər

Sual: Almaniyada xəbərdar edici qiymətlər Ali Şuraya neçə ay əvvəl xəbərdarlıq 
ediləndən sonra yüksəldilir (Çəki: 1)

1.
2
3.
4.
5.

Sual: Səhv cavabi tapin. Almaniyada yerli qiymətlər yerli orqanlar tərəfindən 
yüksəldilə bilər. Bu zaman yerli komissiyalar aşağıdakı elementləri nəzərə alırlar: 
(Çəki: 1)

Qiyməti yüksəldiləsi məhsulun tam şərh olunması
Qiyməti yüksəldiləsi xidmətin tam şərh olunması.
Məhsulun istehsal xərclərinin strukturu haqqında tam məlumat
Məhsulun reallaşdırma qaydası.
Məhsulun reallaşdırma şərtləri

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür: (Çəki: 1)

plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi
xətləndirmə
tənzimləmə
informasiyaların toplanması
proqramlaşdırma 



Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür: (Çəki: 1)

plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi
xətləndirmə
tənzimləmə
informasiyaların toplanması
stimullaşdırma

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür (Çəki: 1)

informasiyaların işlənməsi
xətləndirmə
tənzimləmə
informasiyaların toplanması
malyyələşdirmə

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür (Çəki: 1)

plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi
informasiyaların işlənməsi
tənzimləmə
informasiyaların toplanması
proqramlaşdırma

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür: (Çəki: 1)

plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi
xətləndirmə
informasiyaların işlənməsi
normativ-hüquqi aktların tərtibatı
stimullaşdırma 

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür: (Çəki: 1)

normativ-hüquqi aktların tərtibatı;
xarici iqtisadi mövqeyin müəyyənləşməsi
təşkilatı və idarəedici
nəzarətedici
stimullaşdırma



Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür (Çəki: 1)

normativ-hüquqi aktların tərtibatı
xarici iqtisadi mövqeyin müəyyənləşməsi
təşkilatı və idarəedici
nəzarətedici
malyyələşdirmə

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür: (Çəki: 1)

normativ-hüquqi aktların tərtibatı
xarici iqtisadi mövqeyin müəyyənləşməsi
təşkilatı və idarəedici;
nəzarətedici.
proqramlaşdırma

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür: (Çəki: 1)

normativ-hüquqi aktların tərtibatı
xarici iqtisadi mövqeyin müəyyənləşməsi
təşkilatı və idarəedici
nəzarətedici
stimullaşdırma

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu 
oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı 
funksiyaları götürür: (Çəki: 1)

plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi
xətləndirmə
təşkilatı və idarəedici
nəzarətedici.
stimullaşdırma

Sual: Səhf cavabı tapın. Son nəticədə ETT sahəsində dövlətin siyasəti bir neçə 
aparıcı sahələrin və problemlərin həllinin seçilməsi nəticəsində formalaşır; (Çəki: 1)

 dövlət resurslarının aparıcı sahələri nəzərə alınmaqla bölünməsi
 ETT işlərinin elmi mərkəzlərdə aparılması
 xüsusi bölmədə ETT nəticələrinin stimullaşdırılması (vergilərlə
 iqtisadiyyatın bütün sahələrində innovasiya (yeniləşdirmə) mühitinin 

formalaş¬dırılması
 dövlət resurslarının aparıcı sahələri nəzərə alınmaqla artırılması



Sual: Səhf cavabı tapın. Son nəticədə ETT sahəsində dövlətin siyasəti bir neçə 
aparıcı sahələrin və problemlərin həllinin seçilməsi nəticəsində formalaşır (Çəki: 1)

 dövlət resurslarının aparıcı sahələri nəzərə alınmaqla bölünməsi
 ETT işlərinin elmi mərkəzlərdə aparılması]
xüsusi bölmədə ETT nəticələrinin stimullaşdırılması (vergilərlə).
iqtisadiyyatın bütün sahələrində innovasiya (yeniləşdirmə) mühitinin 

stimullaş¬dırılması
kadrların hazırlanması strategiyası. 

Sual: ETT-nin dolayı yolla stimullaşdırılması əhatə edir: (Çəki: 1)
Əsas kapitalın aktiv hissəsinə nəzərən ümumi investisiyanın həcmindən güzəştli 

vergilər qoyulması
Korporasiyanın, birliyin, assosiasiyaların investisiyaya yönəldilən gəlirindən 

vergiləri azaldılması
Elmi – tədqiqat və tikinti-konstruktor işləri üzrə avadanlıqların amortizasiyalarının 

müddətini azaldılması.
Ali təhsil sistemində və maliyyə sistemi üçün vergi stimullaşdırılmasını həyata 

keçirmək
Müəyyən müddətlərdə elmi-texniki tərəqqiyə təsir edən bazar mexanizmi ilə 

dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlənmə forma və metodlarının optimal uyğunlaşdırılması.

Sual: Səhv cavabı tapın. Konyukturanın tənzimlənməsində istifadə olunur. (Çəki: 1)
vergi
kredit 
xarici iqtisadi əlaqələr 
amortizasiya 
dövlətin birbaşa təsiri mexanizmlərindən istifadə olunur. 

Sual: Səhv cavabı tapın. Vergi tənzimlənməsinin mexanizmlərinə aiddir: (Çəki: 1)
vergidən azadetmə
vergi güzəştləri.
vergi krediti.
subsidialar.
dotasiyalar

Sual: Səhv cavabı tapın. Vergi tənzimlənməsinin mexanizmlərinə aiddir: (Çəki: 1)
subvensiyalar.
kredit güzəştləri 
vergi güzəştləri
vergi krediti.
maliyyə güzəştləri.

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlətin xarici iqtisadi əlaqələrdə tənzimləmə vasitələrinə və 
birbaşa təsiri mexanizmlərinə aiddir: (Çəki: 1)

ixracın stimullaşdırılması
idxalın məhdudlaşdırılması



daimi tətbiq edilənlər (anti-inhisar tədbirləri).
idxalın stimullaşdırılması
fövqəladə hallarda tətbiq olunanlar (qiymətlərin dondurulması).

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: ETT-nin dolayı yolla stimullaşdırılması əhatə edir: (Çəki: 1)
Kompaniyalara, kooperativ yolu ilə ETT işləri aparmaq imkanı vermək
Xırda ETT işlərinin bələdiyyə idarə və nazirliklərdə aparılmasının normativ 

maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək
Riskli «Vençurne» sığorta kompaniyalarında yardım fondlarının yaradılmasına 

icazə vermək.
Müəlliflik, patent hüququ vermək
Elm və elmi-texniki fəaliyyətin sahələrarası koordinasiyasının aparılması

Sual: ETT-nin dolayı yolla stimullaşdırılması əhatə edir (Çəki: 1)
ETT üçün xüsusi firma və universitetlər açmaq
ETT-nin madd texniki bazasını möhkəmləndirmək
Kompaniyalara, kooperativ yolu ilə ETT işləri aparmaq imkanı vermək
Ali təhsil sistemində və maliyyə sistemi üçün vergi stimullaşdırılmasını həyata 

keçirmək
Mövcud bazar şəraitində elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə təşkilatlarının təşkilati-

hüquqi strukturunun yaradılması və yeniləşdirilməsi.

Sual: .Yaponiyada ETT sahəsində vahid həlqədə birləşə neçə sistem fəaliyyət 
göstərir: (Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Səhv cavab tapın. Yaponiyada ETT sahəsində vahid həlqədə birləşən sistem 
fəaliyyət göstərir (Çəki: 1)

ömürlük muzdla işləmək.
kadr rotasiyası
reputasiya sistemi (ad, şöhrət, etibar
iş yerində hazırlıq



normativ-hüquqi işlər

Sual: Səhv cavab tapın. Yaponiyada ETT sahəsində vahid həlqədə birləşən sistem 
fəaliyyət göstərir. (Çəki: 1)

ömürlük muzdla işləmək
kadr rotasiyası.
əmək haqqı sistemi.
iş yerində hazırlıq
təşkilatıi – idarəetmə işlər

Sual: Inkişaf etmiş ölkələrdə ETT siyasətinin reallaşdırılması mexanizmi neçə blok 
üzrə nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Inkişaf etmiş ölkələrdə ETT siyasətinin reallaşdırılması mexanizmi hansı 
blokları nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

normativ-hüquqi
təşkilatıi – idarəetmə
iqtisadi.
bazar.
əmək haqqı sistemi

Sual: Inkişaf etmiş ölkələrdə ETT siyasətinin reallaşdırılması mexanizmi hansı 
blokları nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)

normativ-hüquqi
təşkilatıi – idarəetmə
iqtisadi.
bazar
kadr rotasiyası

Sual: Səhv cavabı tapın.Təşkilati-idarəetmə bloku, elmi-texniki fəaliyyətin 
zəmanətli¬yini təmin edir, dövlət orqanlarının aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyətini 
müəyyən edir; (Çəki: 1)

Mövcud bazar şəraitində elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə təşkilatlarının təşkilati-
hüquqi strukturunun yaradılması və yeniləşdirilməsi

Elmi-texniki və texnologiyaların prioritet istiqamətlərinin seçilməsi, tədqiq edilməsi 
və təhlili

Elm və elmi-texniki fəaliyyətin sahələrarası koordinasiyasının aparılması
Elm və elmi-texniki proqramların, layihələrin tərtibi və reallaşdırılması
Elmi yaradıcılıqda büdcədənkənar fondların iştirakını təmin etmək



Sual: Səhv cavabı tapın.Təşkilati-idarəetmə bloku, elmi-texniki fəaliyyətin 
zəmanətli¬yini təmin edir, dövlət orqanlarının aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyətini 
müəyyən edir; (Çəki: 1)

Müəyyən müddətlərdə elmi-texniki tərəqqiyə təsir edən bazar mexanizmi ilə 
dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlənmə forma və metodlarının optimal uyğunlaşdırılması.

Elmi-texniki tərəqqinin regionlararası və sahələrarası inteqrasiyasını aparmaq.
Elm və elmi-texniki fəaliyyətin sahələrarası koordinasiyasının aparılması
Elm və elmi-texniki proqramların, layihələrin tərtibi və reallaşdırılması
Innovasiya sahibkarlığını bütün iqtisadi vasitələrlə dəstəkləmək və onlara 

güzəştlər etmək.

Sual: Səhv cavabı tapın.Təşkilati-idarəetmə bloku, elmi-texniki fəaliyyətin 
zəmanətli¬yini təmin edir, dövlət orqanlarının aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyətini 
müəyyən edir (Çəki: 1)

Müəyyən müddətlərdə elmi-texniki tərəqqiyə təsir edən bazar mexanizmi ilə 
dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlənmə forma və metodlarının optimal uyğunlaşdırılması.

Elmi-texniki tərəqqinin regionlararası və sahələrarası inteqrasiyasını aparmaq.
Mövcud bazar şəraitində elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə təşkilatlarının təşkilati-

hüquqi strukturunun yaradılması və yeniləşdirilməsi
Elmi-texniki və texnologiyaların prioritet istiqamətlərinin seçilməsi, tədqiq edilməsi 

və təhlili.
Elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi blok, elmi-texniki tərəqqinin inkişafının iqtisadi 
rıçaqlarını əhatə edir ki, bura da daxil etmək olar: (Çəki: 1)

Elm və elmi-texniki fəaliyyət göstərən subyektlərdən vergilərin yığılması
Innovasiya sahibkarlığını bütün iqtisadi vasitələrlə dəstəkləmək və onlara 

güzəştlər etmək
Elmi-texniki fəaliyyət subyektləri üçün xüsusi gömrük rejimi yaratmaq
Elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi
Elmi-texniki tərəqqinin regionlararası və sahələrarası inteqrasiyasını aparmaq

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi blok, elmi-texniki tərəqqinin inkişafının iqtisadi 
rıçaqlarını əhatə edir ki, bura da daxil etmək olar: (Çəki: 1)

Elmi yaradıcılıqda büdcədənkənar fondların iştirakını təmin etmək
Elm və elmi-texniki tərəqqinin inkişafına kredit verən banklar üçün zəmanət 

vermək.
Elmi-texniki fəaliyyət subyektləri üçün xüsusi gömrük rejimi yaratmaq
Elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi
Elmi-texniki tərəqqiyə təsir edən bazar mexanizmi ilə dövlətin iqtisadiyyatı 

tənzimlənmə forma və metodlarının optimal uyğunlaşdırılması. 

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 8

Maksimal faiz 8



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Polipoliya - Oliqapoliya -Duopoliya -Monopoliya
Polipoliya - Monopoliya- Oliqapoliya -Duopoliya 
Polipoliya - Oliqapoliya - Monopoliya -Duopoliya 
Polipoliya - Duopoliya -Oliqapoliya - Monopoliya
Polipoliya - Duopoliya -Monopoliya -Oliqapoliya

Sual: Kurno modelində bazarda neçə firma iştirak edir? (Çəki: 1)
2
3
5
4
6

Sual: Kurno modelinin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1)
bazarda ancaq iki firma iştirak edir
hər bir firma qərar qəbul edərkən rəqibinin istehsalını sabit hesab edir.
hər bir firma qərar qəbul edərkən rəqibinin qiymətini sabit hesab edir
hər bir firma qərar qəbul edərkən rəqibinin istehsalını və qiymətini sabit hesab 

edir
bazarda ancaq üc firma iştirak edir

Sual: Dünya iqtisad elmi inhisarın neçə növünü səciyyələndirmişdir (Çəki: 1)
3
5
6
4
7

Sual: Səhv cavabı tapın. Dünya iqtisad elmində səciyyələndirmiş inhisar növləri: 
(Çəki: 1)

istehsal və kapitalın mərkəzləşdirilməsi və təmərküzləşməsi
texnoloji oliqapoliya formasıdır
inhisar növü məhsulun differensasiyasıdır
müasir elmi-texniki tərəqqinin inkişafında aparıcı rol oynayan müəssisələrin 

birliyidir
məhsul istehsalını inhisarlaşdıran müəssisə mövcudluğu

Sual: Səhv cavabı tapın. Dünya iqtisad elmində səciyyələndirmiş inhisar növləri: 
(Çəki: 1)



istehsal və kapitalın mərkəzləşdirilməsi və təmərküzləşməsi
inhisarın beşinci növü təbii dövlət inhisarıdır
inhisar növü məhsulun differensasiyasıdır
müasir elmi-texniki tərəqqinin inkişafında aparıcı rol oynayan müəssisələrin 

birliyidir
məhsul istehsalını inhisarlaşdıran təşkilatların mövcudluğu

Sual: Səhv cavabı tapın. Dünya iqtisad elmində səciyyələndirmiş inhisar növləri: 
(Çəki: 1)

inhisarın beşinci növü təbii dövlət inhisarıdır
inhisarın altıncı növü dövlət inzibati amiranəlik idarəetmə sisteminin olmasıdır
inhisar növü məhsulun differensasiyasıdır
müasir elmi-texniki tərəqqinin inkişafında aparıcı rol oynayan müəssisələrin 

birliyidir
istehsal və istehlak qapanır. 

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət inzibati amiranəlik idarəetmə sistemi inhisarının bu 
növü digərlərindən aşağıdakılarla fərqlənir: (Çəki: 1)

inhisarın bu növü tez totalitarlaşır 
bazarı tamamilə örtür
istehsalı qapayır
istehlakı qapayır
inhisar növü məhsulun differensasiyasıdır

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət inzibati amiranəlik idarəetmə sistemi inhisarının bu 
növü digərlərindən aşağıdakılarla fərqlənir: (Çəki: 1)

inhisarın bu növü tez totalitarlaşır 
bazarı tamamilə örtür
yüksək səviyyədə bazarı inhisarlaşdırır
dövlət inhisarına xüsusi daxili struktur verir 
inhisar növü məhsulun differensasiyasıdır

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət inzibati amiranəlik idarəetmə sistemi inhisarının bu 
növü digərlərindən aşağıdakılarla fərqlənir (Çəki: 1)

inhisarın bu növü tez totalitarlaşır 
bazarı tamamilə örtür



istehsalı qapayır.
istehlakı qapayır
istehsal və kapital mərkəzləşir və təmərküzləşir

Sual: Inzibati amiranəlik inhisarının bizim əvvəlki iqtisadiyyatı¬mız¬da¬kı strukturu 
baxımdan o neçə özül üzərində qurul¬u¬b? (Çəki: 1)

2
3
5
4
6

Sual: Inzibati amiranəlik inhisarının bizim əvvəlki iqtisadiyyatı¬mız¬da¬kı strukturu 
baxımdan o neçə özül üzərində qurul¬u¬b? (Çəki: 1)

2
3
5
4
6

Sual: Inzibati amiranəlik inhisarının bizim əvvəlki iqtisadiyyatı¬mız¬da¬kı strukturu 
baxımdan özülünə nə aid deyil? (Çəki: 1)

iqtisadiyyatda dövlət bölməsinin hökmranlığı
sahə nazirlikləri (iri nəhənglərin) olması
məhsul istehsalını inhisarlaşdıran müəssisə mövcudluğu.
məhsul istehsalını inhisarlaşdıran təşkilatların mövcudluğu.
inhisar növü məhsulun differensiallığı. 

Sual: . Səhv cavabı tapın. Bunlar arasındakı kəskin təzad faktının özü, iqtisadi 
islahatın aparılması zamanı səhvlərin buraxılmasını aşkar edir. Bu vəziyyəti 
düzəltmək üçün müxtəlif tənzimləmə forma və metodlarından istifadə oluna bilər: 
(Çəki: 1)

inzibati-amiranəlik sisteminə qayıdılması.
inhisarsızlaşmanı sürətləndirmək
bir məhsul isteh¬sal¬çısının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq
iqtisadi rıçaqlardan geniş istifadə etmək
inhisar növü məhsulun differensallaşdırmaq

Sual: Səhv cavabı tapın. Bunlar arasındakı kəskin təzad faktının özü, iqtisadi 
islahatın aparılması zamanı səhvlərin buraxılmasını aşkar edir. Bu vəziyyəti 
düzəltmək üçün müxtəlif tənzimləmə forma və metodlarından istifadə oluna bilər: 
(Çəki: 1)

heç nə dəyişmədən gücə qarşı güc tətbiq etmək
is¬teh¬lak və tələb sahəsində qeyri-dövlət inhisar strukturları yarat¬maq
inhisarsızlaşmanı sürətləndirmək
bir məhsul isteh¬sal¬çısının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq



inhisar növü məhsulun differensallaşdırmaq

Sual: Səhv cavabı tapın. Bunlar arasındakı kəskin təzad faktının özü, iqtisadi 
islahatın aparılması zamanı səhvlərin buraxılmasını aşkar edir. Bu vəziyyəti 
düzəltmək üçün müxtəlif tənzimləmə forma və metodlarından istifadə oluna bilər: 
(Çəki: 1)

inzibati-amiranəlik sisteminə qayıdılması
inhisarsızlaşmanı sürətləndirmək
bir məhsul isteh¬sal¬çısının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq
iqtisadi rıçaqlardan geniş istifadə etmək
dövlət demonopolizasiyası həyata keçirmək

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin yaşayış mühitinin yaxşılaşdırılması və 
təbii resursların qorunması istiqamətinə nə aid deyil? (Çəki: 1)

istehsal proseslərində zərərli halların qarşısının alınması
istehlak proseslərində zərərli halların qarşısının alınması
landşaftın (relyefin) qorunması
biosferanın genetik müxtəlifliyinin qorunması
bərpa oluna bilən resursların qorunması

Sual: Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin idarəetmə və monitorinq istiqamətinə 
nə aid deyil? (Çəki: 1)

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

Sual: Səhv cavabı tapın. Müasir cəmiyyətin marağı resursların sadəcə idarə olunması 
deyil, ondan istifadənin optimallığındadır. Cəmiyyət və təbiətin birgə fəaliyyətinin 
optimal olması üçün aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmalıdır (Çəki: 1)

təbii resursların coğrafi yerləşməsinin hesablanması
təbii resursların kəmiyyətcə yerləşməsinin hesablanması
təbii resursların təkrar istehsal qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi
resursların təsərrüfat fəaliyyətinə cəlb olunması 
təbii resursların kəmiyyətcə yerləşməsinin hesablanması



Sual: Səhv cavabı tapın. Müasir cəmiyyətin marağı resursların sadəcə idarə olunması 
deyil, ondan istifadənin optimallığındadır. Cəmiyyət və təbiətin birgə fəaliyyətinin 
optimal olması üçün aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmalıdır (Çəki: 1)

resursların səmərəli növbəliliyinin müəyyənləşdirilməsi
təbii resurslardan kompleks istifadənin proqnozlaşdırılması 
təbii resurslardan səmərəli istifadənin proqnozlaşdırılması
resursların məkanca səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi
resursların təsərrüfat fəaliyyətinə cəlb olunmasının proqnozlaşdırılması

Sual: Səhv cavabı tapın. Müasir cəmiyyətin marağı resursların sadəcə idarə olunması 
deyil, ondan istifadənin optimallığındadır. Cəmiyyət və təbiətin birgə fəaliyyətinin 
optimal olması üçün aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmalıdır: (Çəki: 1)

resursların səmərəli növbəliliyinin müəyyənləşdirilməsi
təbii resurslardan kompleks istifadənin proqnozlaşdırılması
insanların yaşayış, istirahət və işləməyi üçün lazımi şəraitin yaradılması
resursların məkanca səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi
təbii resursların mühafizəsi və səmərəli istifadəsinin strateji planlaşdırılması

Sual: Səhv cavabı tapın. Müasir cəmiyyətin marağı resursların sadəcə idarə olunması 
deyil, ondan istifadənin optimallığındadır. Cəmiyyət və təbiətin birgə fəaliyyətinin 
optimal olması üçün prinsiplərin reallaşdırılması üçün praktiki olaraq problemlər 
mövcuddur: (Çəki: 1)

təbii resursların mühafizəsi 
təbii resursların səmərəli istifadəsinin strateji planlaşdırılması
təbii resursların idarəolunmasının təşkil edilməsi 
resursa qənaət
resursların məkanca səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi

Sual: Səhv cavabı tapın. Müasir cəmiyyətin marağı resursların sadəcə idarə olunması 
deyil, ondan istifadənin optimallığındadır. Cəmiyyət və təbiətin birgə fəaliyyətinin 
optimal olması üçün prinsiplərin reallaşdırılması üçün praktiki olaraq problemlər 
mövcuddur (Çəki: 1)

texnika yaradılması sahələrinin inkişafı
texnologiyaların yaradılması sahələrinin inkişafı 
texnika yaradılması elminin inkişafı
texnologiyaların yaradılması elminin inkişafı 
texnologiyaların istifadəsinin səmərəli növbəliliyinin müəyyənləşdirilməsi

Sual: Səhv cavabı tapın. Azərbaycan Respublikasında ekoloji situasiya, bazar 
iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq daha kəskin vəziyyət almışdır. Bunu aşağıdakı 
faktlar sübut edir (Çəki: 1)

Respublikada Qəbələ radiolakasiya stansiyasının mövcudluğu
Ekoloji cəhətdən sərfəli olmayan zonanın genişlənməsi
Ermənistan Respublikasının ədalətsiz ərazi iddiası nəticəsində əhalinin məcburi 

miqrasiyası ilə əlaqədar olaraq ölüm əmsalı xeyli yüksəlmişdir



Ölkədə iqtisadiyyatın əsaslı surətdə transformasiyaya uğraması nəticəsində 
texnogen vəziyyət gərginləşmişdir

Xəzər dənizinə axan çayların sahil boyu yaşayış sahələrinin basması

Sual: Səhv cavabı tapın. Azərbaycan Respublikasında ekoloji situasiya, bazar 
iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq daha kəskin vəziyyət almışdır. Bunu aşağıdakı 
faktlar sübut edir: (Çəki: 1)

Ətraf mühitin (atmosferin) çirklənməsi daha da artmışdır
Ermənistan Respublikasının ədalətsiz ərazi iddiası nəticəsində əhalinin məcburi 

miqrasiyası ilə əlaqədar olaraq ölüm əmsalı xeyli yüksəlmişdir
Ölkədə iqtisadiyyatın əsaslı surətdə transformasiyaya uğraması nəticəsində 

texnogen vəziyyət gərginləşmişdir
Daxili bazarın əsasən idxal hesabına ödənilməsi ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə 

mənfi təsir göstərmişdir
Ölkədə ekoloji təhlükəsizliyin maddi nemətlərin azalması qanunu¬na tabe 

olmamışdir

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekoloji təhlükəsizlik ictimai dəyərlərə malik olub neçə 
xüsusiyyətlərə malikdir? (Çəki: 1)

2
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Sual: . Səhv cavabı tapın. Ekoloji təhlükəsizlik ictimai dəyərlərə malik olub aşağıdakı 
xüsusiyyətlərə malikdir? (Çəki: 1)

superüstünlük – onu hərbi təhlükəsizliklə eyniləşdirmək olar
ictimai xarakterli olması
ekoloji təhlükəsizliyin digər sosioloji dəyərlərlə əlaqəsi
ekoloji təhlükəsizliyin qeyri müəyyənliyi
ekoloji təhlükəsizliyin məkanlığı

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekoloji təhlükəsizlik ictimai dəyərlərə malik olub aşağıdakı 
xüsusiyyətlərə malikdir? (Çəki: 1)

ictimai xarakterli olması
ekoloji təhlükəsizliyin digər sosioloji dəyərlərlə əlaqəsi
ekoloji təhlükəsizliyin maddi nemətlərin azalması qanunu¬na tabe olmaması
sistem xarakterli – yəni ekoloji təhlükəsizlik bir sahə yox, bütünlükdə cəmiyyətin 

fəaliyyəti ilə şərtlənir
ekoloji təhlükəsizlik obyektinin modelliyi 

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində proqnozlaşdırma təmayülünü 
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı prinsiplərin tələblərinə əməl olunmalıdır; (Çəki: 1)

ekoloji təhlükəsizliyin prioritet sahəsi müəyyənləşdirilərkən ilk əvvəl insanların 
sağlamlığı nəzərdə tutulmalıdır



ekoloji təhlükəsizlik böhranından çıxmaq üçün daha az xərc nəzərdə tutulmalıdır
ekoloji pisləşməyə yol verilməməlidir
bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sisteminin aşkarlanması
ekoloji yükün mümkün həddə qədər nəzərdə tutulan səviyyəsinin aşkarlanması

BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində proqnozlaşdırma təmayülünü 
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı prinsiplərin tələblərinə əməl olunmalıdır (Çəki: 1)

ekoloji təhlükəsizliyin prioritet sahəsi müəyyənləşdirilərkən ilk əvvəl insanların 
sağlamlığı nəzərdə tutulmalıdır

ekoloji strategiyanın formalaşmasında bələdiyyə orqan¬la¬rının rolunun 
məhdudlaşdırılmaması

ekoloji pisləşməyə yol verilməməlidir
bütün maraqları nəzərə alaraq təhlükəsizlik sisteminin aşkarlanması
mühitdə zərərli maddələrin müəyyən həddə konsentrasiyasınln aşkarlanması

Sual: Ekoloji təmiz məhsul «e» hərifi ilə hansı dövlətdə nişanlanır? (Çəki: 1)
Yaponiyada
ABŞ 
Almaniyada 
Skandinaviya ölkələrində 
Avropa birliyi ölkələrində 

Sual: Ekoloji təmiz məhsul yer kürəsi fonunda «+» işarəsi ilə hansı dövlətdə 
nişanlanır? (Çəki: 1)

Yaponiyada
ABŞ 
Almaniyada
Skandinaviya ölkələrində 
Avropa birliyi ölkələrində 

Sual: Ekoloji təmiz məhsul «ekologiyanın mavi pərisi» sözü ilə hansı dövlətdə 
nişanlanır? (Çəki: 1)

Yaponiyada 
ABŞ
Almaniyada
Skandinaviya ölkələrində 



Avropa birliyi ölkələrində 

Sual: Ekoloji təmiz məhsul «cizgilənmiş dairə» ilə hansı dövlətdə nişanlanır? (Çəki: 1)
Yaponiyada 
ABŞ 
Almaniyada
Skandinaviya ölkələrində 
Avropa birliyi ölkələrində 

Sual: Ekoloji təmiz məhsul «ES» hərfləri ilə hansı dövlətdə nişanlanır? (Çəki: 1)
Yaponiyada
ABŞ
Skandinaviya ölkələrində 
Avropa birliyi ölkələrində 
Almaniyada

Sual: Ekoloji təmiz məhsul «ETP» ilə hansı dövlətdə nişanlanır? (Çəki: 1)
Yaponiyada 
ABŞ
Almaniyada 
Skandinaviya ölkələrində 
Rusiyada

Sual: Monitorinq – insanların təsərrüfat fəaliyyəti (antropogen) ilə əlaqədar olaraq 
təbii mühitdə baş verən dəyişikliklərə nəzarət və müşahidə sistemidir.Monitorinq 
sistemində necə istiqamət fərqləndirilir (Çəki: 1)
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Sual: Səhv cavabı tapın. Monitorinq – insanların təsərrüfat fəaliyyəti (antropogen) ilə 
əlaqədar olaraq təbii mühitdə baş verən dəyişikliklərə nəzarət və müşahidə 
sistemidir.Monitorinq sistemində istiqamət fərqləndirilir: (Çəki: 1)

Bioekoloji monitorinq
Geoekoloji monitorinq
Meoekoloji monitorinqi
Biosfera monitorinqi
Geoekoloji və biosfera monitorinqi

Sual: Səhv cavabı tapın. Monitoriq aşağıdakı qaydaların reallaşdırılması yolu ilə 
həyata keçirilir (Çəki: 1)

müşahidə obyektinin müəyyən edilməsi
müşahidə olunmuş obyektin tədqiq edilməsi



müşahidə obyekti üçün informasiya modelinin tərtib edilməsi
ölçülərin müəyyən edilməsi 
mühitdə zərərli maddələrin müəyyən həddə toplanması,konsentrasiyası

Sual: Səhv cavabı tapın. Monitoriq aşağıdakı qaydaların reallaşdırılması yolu ilə 
həyata keçirilir: (Çəki: 1)

ölçülərin proqnozlaşdırılması
obyektin informasiya modelinin identifikasiyası
müşahidə olunmuş obyektin tədqiq edilməsi
informasiyalarının tələb edənlər üçün əlverişli vəziyyətdə təqdim olunması
ekoloji yükün mümkün həddə qədər nəzərdə tutulan səviyyənin 

proqnozlaşdırılması

Sual: Səhv cavabı tapın. Ölkədə antropogen (təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar) 
çirklənmə üzrə monitorinq dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Buna isə 
Azərbaycan Respublikası Ekologiya Mərkəzi rəhbərlik edir. Vahid Dövlət Ekoloji 
Monitorinq sisteminə aşağıdakı dövlət orqanları daxil edilə bilər (VDEMS): (Çəki: 1)

Ekologiya nazirliyi;
Monitorinq (ətraf mühitin) və hidrometeoroloji xidmət idarəsi
Yer resursları və yer quruluşu üzrə dövlət komitəsi.
Meşə təsərrüfatına xidmət idarəsi
Sənaye və energetika nazirliyi

Sual: Səhv cavabı tapın. Ölkədə antropogen (təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar) 
çirklənmə üzrə monitorinq dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Buna isə 
Azərbaycan Respublikası Ekologiya Mərkəzi rəhbərlik edir. Vahid Dövlət Ekoloji 
Monitorinq sisteminə aşağıdakı dövlət orqanları daxil edilə bilər (VDEMS): (Çəki: 1)

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Geodeziya və kartoqrafiya (xəritə) xidməti idarəsi
Dağ – mədən sənaye nəzarəti xidməti idarəsi
Səhiyyə Nazirliyi
Dövlət baytarlıq xidməti idarəsi

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Səhv cavabı tapın. Sosial infrastruktura əsasən aşağıdakılar daxil edilir (Çəki: 
1)

ticarət



ictimai iaşə
əhaliyə səhiyyə xidməti
əhalinin təhsil sistemi
incəsənət

Sual: Səhv cavabı tapın. Sosial infrastruktura əsasən aşağıdakılar daxil edilir (Çəki: 
1)

mənzil
kommunal təsərrüfatı.
sərnişin nəqliyyatı
rabitə
mədəniyyət

Sual: Səhv cavabı tapın. Sosial infrastruktura əsasən aşağıdakılar daxil edilir: (Çəki: 
1)

əhaliyə səhiyyə xidməti
kommunal təsərrüfatı
sərnişin nəqliyyatı
məişət xidməti sahələri
mədəniyyət və incəsənət

Sual: Təhsil sosial infrastrukturuna daha neçə sahə daxildir (Çəki: 1)
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Sual: Səhv cavabı tapın. Təhsil sosial infrastrukturuna daxil olan mədəniyyət və 
incəsənət sahələrin inkişafı aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: (Çəki: 1)

əhalinin daha çox hissəsinin bu sahələrin xidməti ilə əhatələnməsi
bu sahələrin xidmətinin yaxşılaşdırılması
mədəniyyət və incəsənət sahələrinin respublika ərazisində daha səmərəli 

yerləşdirilməsi
şəhərlə kənd arasındakı fərqin aradan götürülməsi üçün mədəniyyət və 

incəsənət sahələrindən daha geniş istifadə olunması.
mədəniyyət və incəsənət sahələrinin respublika ərazisində çalışan işçilərin sosial 

bazasının gücləndirilməsi 

Sual: Məişət xidməti sahələrinin özü neçə qrup müəssisələri əhatə edir (Çəki: 1)
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Sual: Səhv cavabı tapın. Məişət xidməti sahələrinin özü bu qrup müəssisələri əhatə 
edir. (Çəki: 1)

yeni istehlak dəyərləri yaradan sahələr
əvvəl yaradılmış istehlak dəyərlərinin saxlanılması ilə məşğul olan sahələr
əvvəl yaradılmış istehlak dəyərlərinin bərpası ilə məşğul olan sahələr
istehlak dəyərlərinin yaradılması ilə əlaqədar olmayan sahələr
istehlak dəyərlərinin istifadəsi ilə əlaqədar olan sahələr

Sual: Səhv cavabı tapın. Ümumi təsnifata görə məişət xidməti sahələrinə 
aşağıdakılar aid edilir: (Çəki: 1)

fərdi ayaqqabı tikişi müəssisələri
fərdi ayaqqabı təmiri müəssisələri.
paltarların fərdi tikilişi.
toxuculuq məmulatları istehsalı müəssisələri
məsləhət xidməti

Sual: Səhv cavabı tapın. Ümumi təsnifata görə məişət xidməti sahələrinə 
aşağıdakılar aid edilir: (Çəki: 1)

radio, televizor, apparat, qurğu, soyuducu, kondisioner, və s. məişət maşınlarının 
təmiri

nəqliyyatların texniki təmiri
mebellərin istehsalı 
mebellərin təmiri.
diaqnostika mərkəzləri

Sual: Praktiki olaraq sosial yönümlü məsələlərin həlli üçün proqram tərtib olunmalıdır. 
Həmin proqramda islahatların keçirilməsinin strateji məqsədləri və sosial yönümü 
istiqamətləri öz əksini tapmalıdır: (Çəki: 1)

pensiya təminatı
əhalinin sosial müdafiə sistemi
uşaqların sosial müdafiə sistemi
gənclərin sosial müdafiə sistemi
əhalinin maddi mühafizəsinə zəmanət sistemi 

Sual: Praktiki olaraq sosial yönümlü məsələlərin həlli üçün proqram tərtib olunmalıdır. 
Həmin proqramda islahatların keçirilməsinin strateji məqsədləri və sosial yönümü 
istiqamətləri öz əksini tapmalıdır: (Çəki: 1)

 qadınların sosial müdafiə sistemi 
ailələrin sosial müdafiə sistemi
sosial sfera sahələri
əhalinin maddi mühafizəsinə zəmanət verir
əlillərin sosial müdafiə sistemi 

Sual: Sosial münasibət insanların bir-biri ilə əlaqəsi prosesində yaranır və müxtəlif 
formada ola bilər: (Çəki: 1)



sosial qruplar arasında
millətlər arasında
sosial qrup daxilində
millətlər daxilində
sosial azlıqlar arasında

Sual: Sosial münasibət insanların bir-biri ilə əlaqəsi prosesində yaranır və müxtəlif 
formada ola bilər: (Çəki: 1)

ailələr daxilində
ailə daxilində
millətlər arasında
sosial qrup daxilində
sosial təbəqələr arasında 

Sual: Cəmiyyətin inkişafı üçün isə iqtisadi və sosial siyasətlər arasında dialektik 
vəhdət mövcuddur. Bu isə öz konkret ifadəsini aşağıdakılarda tapır: (Çəki: 1)

iqtisadi siyasət öz son nəticəsində insanların maddi həyat səviyyəsinin durmadan 
yüksəlməsinə xidmət edir

iqtisadi siyasət öz son nəticəsində insanların mənəvi həyat səviyyəsinin 
durmadan yüksəlməsinə xidmət edir

sosial siyasət isə insanların maddi nemətlərə olan tələbatını dolğun ödəmək 
əsasında əhalinin müxtəlif sosial tələbatını ödəmək məqsədini daşıyır

iqtisadi siyasət öz son nəticəsində insanların maddi və mənəvi həyat səviyyəsinin 
durmadan yüksəlməsinə xidmət edir

sosial siyasət isə insanların maddi nemətlərə olan tələbatını dolğun ödəmək 
əsasında əhalinin müxtəlif sosial qruplar arasında uyğunluğu ödəmək məqsədini 
daşıyır.

Sual: Sosial siyasətini tam reallaşması üçün aşağıdakı prinsiplərə əməl olunması 
məqsədə uyğundur. (Çəki: 1)

insanların iqtisadi sərbəstliyi hüququnun tanınması
sahibkarların hüququnun tanınması
muzdlu əməyin hüququnun tanınması
həmkarların hüququnun tanınması
əhali məşğulluğunun effektli təmin olunması

Sual: Sosial siyasətini tam reallaşması üçün aşağıdakı prinsiplərə əməl olunması 
məqsədə uyğundur (Çəki: 1)

bazarın tənzimedici roluna etibar edilməsi (tələb)
bazar oyunlarının seçilməsində dövlətin rolu
oyun qaydalarına əməl olunmasında
sosial iqtisadi həyatın tənzimlənməsində dövlətin rolu
sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi

Sual: Sosial siyasətini tam reallaşması üçün aşağıdakı prinsiplərə əməl olunması 
məqsədə uyğundur. (Çəki: 1)



bazarın tənzimedici roluna etibar edilməsi (təklif)
əmək qabiliyyətini itirmiş əhaliyə dövlət qayğısının gücləndirilməs.
az təminatlı əhaliyə dövlət qayğısının gücləndirilməsi
əmək qabiliyyətsizlərə kömək məqsədi ilə əmək qabiliyyətlərinin daha çox 

yüklənməsi
sosial infrastrukturunun əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması 

Sual: Sosial siyasətini tam reallaşması üçün aşağıdakı prinsiplərə əməl olunması 
məqsədə uyğundur. (Çəki: 1)

dövlətin ictimai həyatında işçilərin iştirakı.
istehsalın idarə olunmasında işçilərin iştirakı. 
bazarın tənzimedici roluna etibar edilməsi (qiymət)
bazarın tənzimedici roluna etibar edilməsi (rəqabət)
əhalinin həyat səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə getdikcə yaxşılaşdırılması

Sual: Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin strategiyası və taktikasında 
aşağıdakılar nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)

əhalinin həyat səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə getdikcə yaxşılaşdırılması
əhali məşğulluğunun effektli təmin olunması
ölkədə konstitusiya hüququna əməl olunması
sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi
az təminatlı əhaliyə dövlət qayğısının gücləndirilməsi

Sual: Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin strategiyası və taktikasında 
aşağıdakılar nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)

ölkədə konstitusiya hüququna əməl olunması
sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi
ölkədə demokratik situasiyanın normallaşdırılması
sosial infrastrukturunun əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması
əmək qabiliyyətini itirmiş əhaliyə dövlət qayğısının gücləndirilməsi 

Sual: Sosial siyasətinin strategiyası və taktikası məqsədlərinə nail olmaq üçün 
aşağıdakı zəruri şəraitin olması məqsədə uyğundur: (Çəki: 1)

insanların əmək aktivliyinin yüksəldilməsi¬niın əsas amilli kimi, əhalinin pul 
gəlirlərinin onun əmək fəaliyyətindən asılılığının təmin olun¬ması

vergi qanunçuluğuna əsasən gəlirlərin ədalətli bölgüsünün həyata keçirilməsi
investisiya fəaliyyətinin sosial proqramların həyata keçirilməsinə 

istiqamətlənməsi
düşünülmüş məşğulluq siyasətinin aparılması bir tərəfdən işsizliyin azaldılması
sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi

Sual: Sosial siyasətinin strategiyası və taktikası məqsədlərinə nail olmaq üçün 
aşağıdakı zəruri şəraitin olması məqsədə uyğundur: (Çəki: 1)

artıq işçi qüvvəsinin yaranmasına maneçilik törədilməsi
aztəminatlılara istiqamətlənən vəsaitin ünvanlılığının güclənməsi



ailələr üçün dəyərli həyat səviyyəsinin yaradılması
qadınlar üçün dəyərli həyat səviyyəsinin yaradılması
əhali məşğulluğunun effektli təmin olunması

BÖLMƏ: 1203
Ad 1203

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Səhv cavabı tapın. Ümumi təsnifata görə məişət xidməti sahələrinə 
aşağıdakılar aid edilir: (Çəki: 1)

kimyəvi təmizləmə 
kimyəvi rəngləmə
camaşirxanalar.
mənzillərin tikilməsi 
mənzillərin saışı

Sual: Səhv cavabı tapın. Ümumi təsnifata görə məişət xidməti sahələrinə 
aşağıdakılar aid edilir: (Çəki: 1)

mənzillərin təmiri
foto-atellər
hamam 
saunalar
sanatoriyalar

Sual: Səhv cavabı tapın. Ümumi təsnifata görə məişət xidməti sahələrinə 
aşağıdakılar aid edilir: (Çəki: 1)

mənzillərin təmiri
kirayə məntəqələri
nəqliyyat xidmətləri
bərbərxanalar
paltarların fərdi tikilişi

Sual: Azərbaycan Respublikası dövlətinin məişət xidməti sahələrinin inkişafının 
tənzim olunmasındakı siyasəti, yaxın dövrə həmin sahələr qarşısında qoyulan 
vəzifələrdə ifadə olunmuşdur (Çəki: 1)

əhalini daha keyfiyyətli xidmətlərlə təmin etmək
xidmət mədəniyyətini yüksəltmək
kənd rayonların məişət xidmətinə olan tələbatını ödəmək.
təzə mənimsənilən rayonların məişət xidmətinə olan tələbatını ödəmək
istehsal sahələrinin işçilərinin məişət xidmətinə olan tələbatını ödəmək



Sual: Azərbaycan Respublikası dövlətinin məişət xidməti sahələrinin inkişafının 
tənzim olunmasındakı siyasəti, yaxın dövrə həmin sahələr qarşısında qoyulan 
vəzifələrdə ifadə olunmuşdur. (Çəki: 1)

xidmət strukturunu təkmilləşdirmək
xidmət sahələrini ərazi üzrə daha səmərəli yerləşdirmək
əhalini daha keyfiyyətli xidmətlərlə təmin etmək, 
xidmət mədəniyyətini yüksəltmək.
təzə istehsal sahələrinin məişət xidmətinə olan tələbatını ödəmək

Sual: Mənzil xidməti əhalidə olan yaşayış sahələrini və dövlət sərəncamında olan 
xüsusi mənzilləri əhatə edir. Kommunal xidməti sahələri isə aşağıdakıları əhatə edir: 
(Çəki: 1)

şəhər su kəmərləri və su axarları
şəhər nəqliyyatı
enerji təsərrüfatı
sair sahələr ( yaşıllaşdırma, sanitar-gigiyena).
mədəniyyət sahəsi

Sual: Əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsində dövlət siyasəti əsasən özündə 
aşağıdakıları əks etdirir. (Çəki: 1)

ölkədə yaşayan bütün əhali rahat mənzillə təmin olunmalıdır
mənzil tikintisi keyfiyyətli tələblərinə uyğun aparılmalıdır
mənzil tikintisi sanitar-gigiyena tələblərinə uyğun aparılmalıdır
mənzil tikintisi kompleks olmalıdır
müəyyən yaşayış massivi zəruri istehsal sferaları ilə birlikdə inşa edilməlidir

Sual: Mənzil fonduna tələbat əhalinin sayına görə aşağıdakı düsturla hesablanır. 
(Çəki: 1)

Mt= (Əs x Sn)- Mf+MS
Mu= (Əs x Sn)- Mu+MS
Mt= (Ətx Sn)- Mf+Mt
Mt= (Əs x Su)- Mf+MS
Mn= (Əs x Sn)- MnMS

Sual: Səhv cavabı tapın. Mənzil fonduna tələbat əhalinin sayına görə hesablanır. 
düstura aiddir. (Çəki: 1)

Mt 
Əs
Sn
Mf
Mu 

Sual: Sosial siyasətinin strategiyası və taktikası məqsədlərinə nail olmaq üçün 
aşağıdakı zəruri şəraitin olması məqsədə uyğundur: (Çəki: 1)



gənclər üçün dəyərli həyat səviyyəsinin yaradılması
sosial sığortanın rolunun yüksəldilməsi
sosial infrastruktura sahələrinin stabil maliyyələşdirilməsi
istehsaln inkişafının stimullaşdı¬rıl¬ma¬sı¬nın əsas amilli kimi, əhalinin pul 

gəlirlərinin onun əmək fəaliyyətindən asılılığının təmin olun¬ması
əhalinin həyat səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə getdikcə yaxşılaşdırılması

Sual: Dövlətin sosial siyasətində bir sıra mühüm istiqamətlər nəzərdə tululur ki, 
onlarında əsasında cəmiyyətdə gedən sosial proseslərin tənzimlənməsi həyata 
keçirilir; (Çəki: 1)

ailələrin şəxsi istehlakı siyasəti
ailələrin gəlirlərin bölgüsü siyasəti 
ictimai sosial tələbata dair siyasət
əhali qüvvəsinin təkrar istehsalına dair siyasət
sosial infrastruktura sahələrinin stabil maliyyələşdirilməsinə dair siyasət

Sual: Dövlətin sosial siyasətində bir sıra mühüm istiqamətlər nəzərdə tululur ki, 
onlarında əsasında cəmiyyətdə gedən sosial proseslərin tənzimlənməsi həyata 
keçirilir; (Çəki: 1)

işçi qüvvəsinin təkrar istehsalına dair siyasət
cəmiyyətdə «az təminatlı əhali qrupunun» dəstəklənməsi siyasəti
sosial infraustruktura sahələrinin inkişafına dair siyasət 
ictimai sosial tələbata dair siyasət
sosial sığortaya dair siyasət 

Sual: Ailənin şəxsi istehlakı və gəliri haqqındakı siyasətinin əsas məzmunu nə əhatə 
edir? (Çəki: 1)

əməyin stimullaşdı¬rılmasını
gəlirlərin əməklə ölçülməsini
təminatlı əmək haqqı sistemini
əmək haqqının əsassız yük¬səldilməsinin qarşısının alınmasını
sosial sığorta sistemini 

Sual: Ailənin şəxsi istehlakı və gəliri haqqındakı siyasətinin əsas məzmunu nə əhatə 
edir? (Çəki: 1)

gəlirlərin əməklə ölçülməsini
təminatlı əmək haqqı sistemini
əmək haqqının minimum səviyyəsinin təmin olunmasını
muzdlu əməyin qarantını 
əhali qüvvəsinin təkrar istehsalının təmin olunmasını 

Sual: Idarəetmə obyekti kimi – öz üzərində idarəetmə təsirini hiss edən sosial 
institutlar, təşkilatlar, fərdlər və s. sayılır.Idarəetmənin funksiyaları onun mahiyyətini 
açıqlayır. Qəbul olunmuş həmin funksiyalar bunlardır: (Çəki: 1)

idarəetmə qərarlarının hazırlanması
idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi



idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsinin təşkili.
qərarların yerinə yetirilməsinin stimullaşdırılması 
qərarların yerinə yetirilməsinin maliyyələşdirilməsi 

Sual: Idarəetmə obyekti kimi – öz üzərində idarəetmə təsirini hiss edən sosial 
institutlar, təşkilatlar, fərdlər və s. sayılır.Idarəetmənin funksiyaları onun mahiyyətini 
açıqlayır. Qəbul olunmuş həmin funksiyalar bunlardır: (Çəki: 1)

qərarların yerinə yetirilməsinin motivləşdirilməsi
qərarların yerinə yetirilməsinin uçotu
qərarların yerinə yetirilməsinin təhlili
qərarların yerinə yetirilməsinin tənzimlənməsi
qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət 

Sual: Sosial infrastruktura sahələrinin inkişafı siyasəti özündə kompleks tədbirlər 
sistemini əhatə edir (Çəki: 1)

humanitar sferanın dövlət tərəfindən tam dəstəklənməsi
bələdiyyə məqsədli proqramların üstün sahələrinin müəyyən edilməsi
bələdiyyə məqsədli proqramlara vəsaitlərin ayrılması
təhsil proqramlarının həyata keçirilməsi
istehlak qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq təqaüdlərin 

indeksləşdirilməsi 

Sual: Sosial infrastruktura sahələrinin inkişafı siyasəti özündə kompleks tədbirlər 
sistemini əhatə edir (Çəki: 1)

səhiyyə proqramlarının həyata keçirilməsi
təhsilin maddi-texniki bazasının daha da möhkəm¬ləndirilməsi
səhiyyənin maddi-texniki bazasının daha da möhkəm¬ləndirilməsi
mənzil-kommunal təsərrüfatının inkişafı
qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət

Sual: Az təminatlı əhali qrupunun dəstəklənməsi siyasəti nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
təqaüdçülərin yaşayış minimumu həddində təminatı
istehlak qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq təqaüdlərin 

indeksləşdirilməsi
hər bir işçinin əməyi müqabilində təqaüdlərin hesablan¬ması üçün əmək 

haqqının müasir səviyyəsinin müəyyən edilməsi
qeyri-dövlət təqaüd fondlarının yaradılması
dövlət təqaüd fondlarının maliyyələşdirmə mənbəələrinin müəyyən edilməsi 

Sual: Az təminatlı əhali qrupunun dəstəklənməsi siyasəti nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
ailə və uşaqlara sosial xidmətlər
qoca və əlillərin müdafiəsi 
sosial yardımların verilməsi
təqaüdlərin verilməsi 
qeyri-dövlət təqaüd fondlarına nəzarət



Sual: Az təminatlı əhali qrupunun dəstəklənməsi siyasəti nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
ailə və uşaqlara sosial xidmətlər
qoca və əlillərin müdafiəsi 
konpensasiyaların verilməsi
vətəndaşların dəstəklənmsi
ictimai sosial tələbata dair siyasət

Sual: Az təminatlı əhali qrupunun dəstəklənməsi siyasəti nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
ailə və uşaqlara sosial xidmətlər
qoca və əlillərin müdafiəsi 
sosial yardımların verilməsi
təqaüdlərin verilməsi 
ailələr üçün dəyərli həyat səviyyəsinin yaradılması

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Səhv cavabı tapmaq. Xarici iqtisadi münasibətlərin dövlət tənzimlənməsində 
aşağı¬dakı məsələlər daha da təkmilləşdirilməlidir (Çəki: 1)

ixrac münasibətlərdə iştirak edən subyektlər üzrə vətəndaşlıq qanunçuluğu 
təkmilləşdirilməlidir 

xarici ölkələrlə beynəlxalq arbitraj qanunçu¬luqların təkmilləşdirilməsi
xarici ölkələrlə digər qanunçu¬luqların təkmilləşdirilməsi.
idxal münasibətlərdə iştirak edən subyektlər üzrə vətəndaşlıq qanunçuluğu 

təkmilləşdirilməsi
müxtəlif maniələrin məhdudlaşmasının qar¬şısı¬nın alınması üçün qeyri-standart 

tariflərin tətbiq edilməsi. 

Sual: Səhv cavabı tapmaq. Proteksionizm – müxtəlif tədbirlərlə milli iqtisadiyyatın 
rəqabətdən qorunması və xarici ölkələrin müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması üzrə 
dövlət siyasətidir. Bunun üçün müxtəlif tədbirlərdən istifadə olunur (Çəki: 1)

xarici məhsullara yüksək gömrük tarifi qoyulması
müxtəlif maniələrin məhdudlaşmasının qar¬şısı¬nın alınması üçün qeyri-standart 

tariflərin tətbiq edilməsi. 
lisenziyaların məhdudlaşmasının qar¬şısı¬nın alınması üçün qeyri-standart 

tariflərin tətbiq edilməsi.
xarici məhsullara ölkənin milli xüsusiyyətinin, səhiyyəyə digər texniki 

normativlərin uyğun olması tələbinin qoyulması



idxal münasibətlərdə iştirak edən subyektlər üzrə vətəndaşlıq qanunçuluğub 
tətbiq edilməsi

Sual: Səhv cavabı tapmaq. Xarici ticarət əlaqələrini səciyyələndirən müxtəlif 
göstəricələr siste¬min¬¬dən istifadə edilir ki, onlar da aşağıdakılardır: (Çəki: 1)

idxal mallarının dəyəri 
ixrac mallarının dəyəri 
idxal mallarının fiziki həcmi
ixrac mallarının fiziki həcmi 
gömrük tarifi

Sual: Səhv cavabı tapmaq. Xarici ticarət əlaqələrini səciyyələndirən müxtəlif 
göstəricələr siste¬min¬¬dən istifadə edilir ki, onlar da aşağıdakılardır: (Çəki: 1)

ticarət balansı
ixrac kvotası
malların strukturu 
malların coğrafi bölgüsü
qeyri-standart tariflər 

Sual: Səhv cavabı tapmaq. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən bütün 
ölkələr aktiv surətdə ixracın stimullaşdırılması ilə məşğul olurlar. Bununla onlar bir 
neçə məqsədə nail ola bilərlər. (Çəki: 1)

hər hansı bir ölkə ixracı genişləndirməklə malların ölkə xaricinə yeridilməsinə nail 
olur 

milli iqtisadiyyatını genişləndirmək imkanı yaradır
ixrac təmayüllü istiqaməti dinamikləşdirir 
ixraca yeni keyfiyyət elementləri daxil edir.
xarici məhsullara ölkənin milli texniki normativlərin uyğun olması tələbini qoyur.

Sual: Səhv cavabı tapmaq. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən bütün 
ölkələr aktiv surətdə ixracın stimullaşdırılması ilə məşğul olurlar. Bununla onlar bir 
neçə məqsədə nail ola bilərlər. (Çəki: 1)

ixracın genişləndirilməsi istehsalı da demonopoliza¬siyalaşdırır
öz mallarını diqtə edən dövlət inhisarçını yox edir
öz mallarını diqtə edən digər inhisarçını yox edir. 
milli iqtisadiyyatını genişləndirmək imkanı yaradır.
ikitərəfli müqavilələr bağlayır

Sual: Səhv cavabı tapmaq. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən bütün 
ölkələr aktiv surətdə ixracın stimullaşdırılması ilə məşğul olurlar. Bununla onlar bir 
neçə məqsədə nail ola bilərlər (Çəki: 1)

ixrac təmayüllü istiqaməti dinamikləşdirir
öz mallarını diqtə edən dövlət inhisarçını yox edir
öz mallarını diqtə edən digər inhisarçını yox edir. 
milli iqtisadiyyatını genişləndirmək imkanı yaradır
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr bağlayır



Sual: Ixracın stimullaşdırılması metodları müxtəlifdir. Dövlət ixracı stimullaşdırmaq 
üçün aşağıdakı tədbirlərdən istifadə edir : (Çəki: 1)

ixracla məşğul olan müəssisələrə güzəştli vergilər tətbid edir
ixrac kreditlərinin zəmanətlərini öz üzərinə götürür.
ikitərəfli müqavilələr bağlayır.
dövlətarası ticarət maraqlarının nizamlanması tədbirlərini həyata keçirir
milli iqtisadiyyatını genişləndirmək imkanı yaradır

Sual: Tükənməyən resurslar nə aid deyil? (Çəki: 1)
geotermik enerji
qabarma enerjisi
çəkilmə nerjisi
nüvə enerjisi 
termodinamik enerji

Sual: Səhv cavabı tapın. Təbii mühitin mühafizəsi və istehsalın ekologiyalaşdırılması 
tədbirləri nəzərə alınmalıdır. (Çəki: 1)

nadir təbii sistemlərin qorunması.
əntiq təbii sistemlərin qorunması.
əvəziolmayan təbii sistemlərin qorunması.
bərpası mümkün olmayan təbii sistemlərin qorunması.
torpaq istifadəçilərinin fəaliyyətindən asılı olaraq təbii sistemlərin qorunması.

Sual: Səhv cavabı tapın. Təbii mühitin mühafizəsi və istehsalın ekologiyalaşdırılması 
tədbirləri nəzərə alınmalıdır. (Çəki: 1)

iqtisadi dövriyyəyə daxil olan uzun müddətli resursların (metal) dəfələrlə istifadə 
olunması.

iqtisadi dövriyyəyə daxil olan uzun müddətli resursların (şüşə və s.) dəfələrlə 
istifadə olunması

tez bərpa olunan resursların bioloji deformasiyaya uğramadan istifadə olunması 
(bioloji resurslar və s.).

cəmiyyətə ziyan gətirən halların aradan qaldırılmasına dair tədbirlərin həyata 
keçirilməsi ilə təbiətdən istifadə olunması.

təbiətdən istifadə sistemlərinin bir hissəsini (mədən sənayesi), iqtisadi prosesin 
ilkini təşkil edərək ümumi iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının şərtləndirilməsini:

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Bərpa olunmayan, məhdud və idxal materiallarının bərpa olunan yerli xammalla 

əvəz edilməsi iqtisadi inkişafın mühüm problemlərindəndir. Bu gələcək üçün 
müəyyən resursların saxlanılmasına imkan yaradır.

Bərpa olunan, məhdud və idxal materiallarının bərpa olunan yerli xammalla əvəz 
edilməsi iqtisadi inkişafın mühüm problemlərindəndir. Bu gələcək üçün müəyyən 
resursların saxlanılmasına imkan yaradır.



Bərpa olunan, qeyri-məhdud və idxal materiallarının bərpa olunan yerli xammalla 
əvəz edilməsi iqtisadi inkişafın mühüm problemlərindəndir. Bu gələcək üçün 
müəyyən resursların saxlanılmasına imkan yaradır.

Bərpa olunan, qeyri-məhdud və ixrac materiallarının bərpa olunan xarici 
xammalla əvəz edilməsi iqtisadi inkişafın mühüm problemlərindəndir. Bu gələcək 
üçün müəyyən resursların saxlanılmasına imkan yaradır.

Bərpa olunmayan, qeyri-məhdud və idxal materiallarının bərpa olunan yerli 
xammalla əvəz edilməsi iqtisadi inkişafın mühüm problemlərindəndir. Bu gələcək 
üçün müəyyən resursların saxlanılmasına imkan yaradır.

Sual: Səhv cavabı tapın. Respublikada təbii resurslardan istifadə proqramı, proqnozu 
və strategiyasının hazırlanması aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1)

 su resursları
atmosfer 
hava
yer resursu
fauna

Sual: Səhv cavabı tapın. Respublikada təbii resurslardan istifadə proqramı, proqnozu 
və strategiyasının hazırlanması aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1)

balıq ehtiyatı
mineral resurslar
qoruqlar
milli parklar
bitki ehtiyatı

Sual: Səhv cavabı tapın. Yaxşı və münbit torpaqların məhdudluğu, ondan səmərəli 
istifadə olunması problemini yaradır. Bu problem aşağıdakı istiqamətlərdə həll olunur: 
(Çəki: 1)

torpaq istifadəçilərinin fəaliyyətindən asılı olaraq, torpaqların səmərəli 
bölüşdürülməsi;

kənd təsərrüfatı torpaqlarının məhsuldarlığının artırılmasını stimullaşdırmaq;
torpaqların erroziyaya uğramasının qarşısının alınması;
torpaqların duzlaşmasının qarşısının alınması;
torpaqların çay su basmalarının qarşısının alınması;

Sual: Səhv cavabı tapın. Yaxşı və münbit torpaqların məhdudluğu, ondan səmərəli 
istifadə olunması problemini yaradır. Bu problem aşağıdakı istiqamətlərdə həll olunur: 
(Çəki: 1)

torpaqların bataqlıqlaşmasının qarşısının alınması;
kənd təsərrüfatı torpaqlarının istifadə təyinatından başqa sərfinin qarşısının 

alınması;
bataqlıqların qurudulması dövriyyəyə əlavə torpaq sahələri cəlb etmək.
dağlıq yerlərin təmizlənməsi dövriyyəyə əlavə torpaq sahələri cəlb etmək.
bioloji metodlarla ziyanvericilərlə mübarizə yolla dövriyyəyə əlavə torpaq sahələri 

cəlb etmək.



Sual: Səhv cavabı tapın. Torpaqdan səmərəli istifadə olunması məsələlərinə aid 
proqram və proqnozların tərtibi prosesində aşağıdakı göstəricilərdən istifadə olunur: 
(Çəki: 1)

kənd təsərrüfatına yararlı torpaq göstərilməklə, ümumi torpaq fondu (torpaq 
fondu balansı);

su altında qalmış sahələr göstərilməklə, onların yararlı hala salınması tədbirləri;
bataqlıqlaşmış sahələr göstərilməklə, onların yararlı hala salınması tədbirləri;
duzlaşmış sahələr göstərilməklə, onların yararlı hala salınması tədbirləri;
meşə fondununa aid sahələri göstərilməklə, torpaq balans hesabı.

Sual: Səhv cavabı tapın. Torpaqdan səmərəli istifadə olunması məsələlərinə aid 
proqram və proqnozların tərtibi prosesində aşağıdakı göstəricilərdən istifadə olunur: 
(Çəki: 1)

erroziyaya uğramış torpaqların ümumi torpaq fondunda xüsusi çəkisi 
erroziyanın qarşısının alınması tədbirləri;
rekutvasiya ediləsi torpaqların ümumi torpaq fondunda xüsusi çəkisi;
bioloji metodlarla ziyanvericilərlə mübarizə aparılan torpaq sahələri
kənd təsərrüfatı torpaqlarının istifadə təyinatından başqa sərf edilən torpaq 

sahələri

Sual: Səhv cavabı tapın. Meşə resurslarından səmərəli istifadə olunması üçün balans 
hesablamalarından istifadə olunur: (Çəki: 1)

meşə fondunun balans hesabı.
ümumi meşə məhsulunun balans hesabı.
ümumi meşə effektivliyinin balans hesabı
meşə fondunun və ümumi meşə effektivliyinin balans hesabı.
yeni salınan meşə sahələrinin balans hesabı.

Sual: Səhv cavabı tapın. Balıq ehtiyatının təkrar istehsalı və qorunması, balıq 
ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar nəyi əhatə edir. (Çəki: 1)

balıq vətəgələrini
balıq kombinatlarını
balıq yetişdirmə sututarlarını 
balıq vətəgələrini və balıq yetişdirmə sututarlarını
balıq zavodlarını və anbarlarını

Sual: Mineral xammal – metal və qeyri-metal tərkibli faydalı qazıntıları əhatə edən 
anlayışdır. Mineral xammal resursu hər il üçün nəzərə alınır. Bu zaman: (Çəki: 1)

balans ehtiyatı ekoloji ehtiyatın bir hissəsi olub, tələbatı ödəyən ehtiyatdır
balansaltı ehtiyatlar – geoloji ehtiyatın müəyyən səbəbdən istifadə olunmayan 

hissəsidir
balansaltı ehtiyatlar ayrı-ayrılıqda hesablanmalıdır
balans ehtiyatı kəşfiyyat xarakterindən asılı olaraq bölünürlər 
balans ehtiyatı tam yararlı olmayan ehtiyatdır;



Sual: Səhv cavabı tapın. Balans ehtiyatı kəşfiyyat xarakterindən asılı olaraq 
bölünürlər. (Çəki: 1)

A1 – istismar üçün
A2 – sənaye müəssisələrinin tikilməsinin layihələşdirilməsi üçün
B – kateqoriyalı – əsaslı tikintinin layihələşdirilməsi üçün
C1 – gələcəkdə kəşf olunaraq sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsi üçün
C2 – proqram üçün

Sual: Material resurslarının hesablanması əsasında hər il onların balans hesabı 
aparılır. Konkret material resurslarının balans hesablanması onun tələbatına 
əsaslanaraq müəyyən edilir. Balans hesablanması düsturuna nə aid deyil? (Çəki: 1)

K1 – faydalı qazıntılarının çıxarılması əmsalı
K2 – yenidən dəyişdirilmə əmsalıdır.
M- yerin təkində olan faydalı qazıntıların bütün plan ehtiyatı
O – illər üzrə təminat
R – faydalı qazıntılara milli iqtisadiyyatın orta illik tələbatı

BÖLMƏ: 1303
Ad 1303

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Səhv cavabı tapmaq «Milli romb» determinant sistemini müəyyən edir ki, onlar 
da ölkənin rəqabət üstünlüyü üçün əlverişli və əlverişsiz mühit yaradırlar. Bu 
determinantlar bunlardır: (Çəki: 1)

amillər parametrləri 
firmanın strategiyası
firmanın rəqabətçisi
firmanın strukturu
amillərin effektivliyi

Sual: Səhv cavabı tapmaq «Milli romb» determinant sistemini müəyyən edir ki, onlar 
da ölkənin rəqabət üstünlüyü üçün əlverişli və əlverişsiz mühit yaradırlar. Bu 
determinantlar bunlardır (Çəki: 1)

tələb parametnləri
tələbatın həcmi
tələbatın inkişafı
tələbatın diferen¬sasiyası
tələbin strukturu



Sual: Səhv cavabı tapmaq «Milli romb» determinant sistemini müəyyən edir ki, onlar 
da ölkənin rəqabət üstünlüyü üçün əlverişli və əlverişsiz mühit yaradırlar. Bu 
determinantlar bunlardır: (Çəki: 1)

alıcıların tələb¬karlığı
ekzogen sahələr
dəstəklənən sahələr
tələbatın inkişafı
tələbatın difersifikasiyası 

Sual: Səhv cavabı tapmaq Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrini 
əsasını təşkil edən xarici ticarət strategiyasını aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar: 
(Çəki: 1)

respublikanın ixrac potensialının formalaşması 
respublikanın ixrac potensialının inkişafı
ixracın strukturunun dəyişdirilməsi
bonus sisteminin hazır məhsul ixracının mükafatlandırılması
ixracla məşğul olan müəssisələrə güzəştli vergilər tətbiq edilməsi

Sual: Səhv cavabı tapmaq Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrini 
əsasını təşkil edən xarici ticarət strategiyasını aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar: 
(Çəki: 1)

respublika müəssisələrinn rəqabət qabiliyyətinin artırıl¬ması
texniki modelləşdirmə üçün investisiyaların cəlb olunması;
daxili bazarın idxal nəzarətinin güclən¬dirilməsi
daxili bazarın ixrac nəzarətinin güclən¬dirilməsi
ixrac kreditlərinin zəmanətlərini öz üzərinə götürülməsi

Sual: Səhv cavabı tapmaq. Proteksionizm – müxtəlif tədbirlərlə milli iqtisadiyyatın 
rəqabətdən qorunması və xarici ölkələrin müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması üzrə 
dövlət siyasətidir. Bunun üçün müxtəlif tədbirlərdən istifadə olunur: (Çəki: 1)

xarici məhsullara yüksək gömrük tarifi qoyulması
xarici məhsullara ölkənin milli xüsusiyyətinin uyğun olması tələbinin qoyulması
xarici məhsullara ölkənin mill səhiyyəyəsinə uyğun olması tələbinin qoyulması
xarici məhsullara ölkənin mill texniki normativlərin uyğun olması tələbinin 

qoyulması
lisenziyaların məhdudlaşmasının üçün qeyri-standart tariflərin tətbiq edilməsi

Sual: Təkrar xammalla təmin olunmanın hesablandığı düsturuna nə aid deyil? (Çəki: 
1)

M- yerin təkində olan faydalı qazıntıların bütün plan ehtiyatı
O – illər üzrə təminat
K4 – təkrar xammaldan istifadə əmsalıdır.
D – sair mənbələrdən çıxarılan fəaydalı qazıntının miqdarıdır
K0 – faydalı qazıntılarının çıxarılması əmsalı



Sual: Səhv cavabı tapın. Beləliklə, dövlətin ekoloji siyasətinə, ətraf mühitin qorunması 
və təbii resurslardan səmərəli istifadə olunmasıının tənzimlənməsi tədbirlərinə aiddir: 
(Çəki: 1)

yerüstü sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması
yeraltı sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması
istehsal tullantılarından səmərəli istifadə olunması
günəş enerjisindən istifadə olunması
nadir təbii sistemlərin qorunması

Sual: Səhv cavabı tapın. Beləliklə, dövlətin ekoloji siyasətinə, ətraf mühitin qorunması 
və təbii resurslardan səmərəli istifadə olunmasıının tənzimlənməsi tədbirlərinə aiddir: 
(Çəki: 1)

külək enerjisindən istifadə olunması
təbii hadisələrdən istifadə olunması.
geotermik resurslarından istifadə olunması.
nüvə enerjisindən istifadə olunması.
kənd təsərrüfatı torpaqlarının məhsuldarlığının artırılması

Sual: Səhv cavabı tapın. Ətraf mühitin mühafizhəsinin sənaye və səhiyyə üsuluba 
aiddir. (Çəki: 1)

emal üçün ayrılmış xammalın hazırlanması 
xammalın müxtəlif maddələrdən təmizlənməsi
son məhsulun alınması üsulunun dəyişdirilməsi
tullantıların təmizlənməsinin səmərəli üsulunun tapıl¬ması
istehsal tullantılarından səmərəli istifadə olunması

Sual: Səhv cavabı tapın. Ətraf mühitin mühafizhəsinin sənaye və səhiyyə üsuluba 
aiddir. (Çəki: 1)

xammalın aqreqat vəziyyətinin dəyişdirilməsi
texnologiyanın təkmilləşdirilməsi 
daha mütərəqqisinin tətbiq edilməsi
əlavə məhsulun alınması üçün əlavə istehsal texnolo¬giyasının yaradılması
təkrar xammaldan istifadə texnolo¬giyasının tətbiqi

Sual: Səhv cavabı tapın. Ümumi formada təbiətin mühafizəsi tədbirlərinin 
səmərəli¬li¬yinin ölçülməsi aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: (Çəki: 1)

əgər qoyulmuş vəsait müəyyən iqtisadi bölmədə mənfəət ve¬rirsə təbiəti 
mühafizə xərclərinin effekti – təbiətin çirklən¬diril¬məsinin qarşısının alınması 
nəticəsinin səmərəliliyini əks etdirir.

təbiəti mühafizə tədbirlərinin effektliliyi dəqiq regional xarakter daşıyır. çünki bu 
tədbirlərin həyata keçirilməsi bütün regionalların ərazisini əhatə edir.

təbiəti mühafizə tədbirlərinin effekti metrik (ölçülən) xarakter daşımır. 
təbiəti mühafizə tədbirlərinin effekti insanların sağlamlığında, istirahətində, 

xəstələnmələrinin sayının azalmasında ifadə olunur.
cəmiyyətə ziyan gətirən halların aradan qaldırılmasına dair tədbirlərin həyata 

keçirilməsi ilə təbiətdən istifadə olunur.



Sual: Təbiəti mühafizə tədbirlərinin effektinin ölçülməsi neçə üsulla aparılır? (Çəki: 1)
2.
3.
5.
4.
6

Sual: Səhv cavabı tapın. Iqtisadi effekt nəyi bildirir? (Çəki: 1)
canlı əməyin itkisinin azalmasını əks etdirir
keçmiş əməyin itkisinin azalmasını əks etdirir
əməyə ona qənaət edilməsini əks etdirir
tədbirin həyata keçirilməsi nəticələrinin xərc¬lərə olan nisbətini əks etdirir
canlı və keçmiş əməyin itkisinin azalmasını əks etdirir.

Sual: Təbiəti mühafizə tədbirlərinin effektliyinin hesablanması düsturuna nə aid deyil? 
(Çəki: 1)

Ki – obyektlərin tikilməsinə qoyulan vəsait
En – kapital qoyuluşunun normativ effektliyi (əvvəl 0,12 indi 0,16)
Cn – həmin tədbirlərin həyata keçirilməsinin illik istismar xərci 
Эij i – növ tədbirinin keçirilməsi nəticəsində j – obyektində itginin azalmasını
Мт – faydalı qazıntılarının çıxarılması əmsalı

Sual: Səhv cavabı tapın. Bioekoloji istiqamət nəyi əhatə edir? (Çəki: 1)
insanların sağlamlığına təsir edən təbii mühitə nəzarəti əhatə edir.
insanların sağlamlığına təsir edən təbii mühitə müşahidəni əhatə edir.
həyat fəa¬liyyətinə təsir edən təbii mühitə nəzarəti əhatə edir.
həyat fəa¬liyyətinə təsir edən təbii mühitə müşahidəni əhatə edir.
insanların sağlamlığına təsir edən ətraf mühitin qlobal dəyişikliklərinin 

müşahidəsini əhatə edir.

Sual: Səhv cavabı tapın. Geoekoloji istiqamət əsas göstəriciləri nədir? (Çəki: 1)
atmosfer haqqında informasiyalardan iba¬rətdir.
hidrosfera haqqında informasiyalardan iba¬rətdir
litosfera haqqında informasiyalardan iba¬rətdir.
biosfera haqqında informasiyalardan iba¬rətdir.
miosfera haqqında informasiyalardan iba¬rətdir.

BÖLMƏ: 1402
Ad 1402

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət qarşısında daim iqtisadi sistemi tənzimləyən qanun 
və qaydaların qəbul edilməsi məsuliyyəti durur. Bu qaydalara aşağıdakıları misal 
göstərmək olar: (Çəki: 1)

iiqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsinin ümumi qaydalarının hüquqi təyini;
rəqabət mühitinin formalaşması;
dövlət bölməsinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydalarına dair müvafiq 

qanunvericilik aktlarının qəbulu.
iqtisadi fəaliyyət subyektləri arasında bazar xarakterli münasibətlərin olması; 
xüsusi mülkiyyətin hüquqi müdafiəsi 

Sual: Səhv cavabı tapın. Dövlət qarşısında daim iqtisadi sistemi tənzimləyən qanun 
və qaydaların qəbul edilməsi məsuliyyəti durur. Bu qaydalara aşağıdakıları misal 
göstərmək olar: (Çəki: 1)

iqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsinin ümumi qaydalarının hüquqi təyini;
xüsusi mülkiyyətin hüquqi müdafiəsi 
rəqabət mühitinin formalaşması;
dövlət bölməsinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi prosedurlarına dair müvafiq 

qanunvericilik aktlarının qəbulu
antiböhran və quruluş istiqamətlərinə təsir göstərmək

Sual: Səhv cavabı tapın. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsində dövlətin vəzifələri 
bunlar sayıla bilər: (Çəki: 1)

Xüsusi kapitalın təkrar istehsalına sərfəli mühit yaratmaq; əmək, vergi, ticarət 
qanunları tərtibinə dövlətin gücünü mərkəzləşdirmək, gömrük siyasətini hazırlamaq; 
pulun dəyanətliliyini təmin etmək; xammal və infrastruktur obyektlərini tikmək və 
almaq.

Antiböhran və quruluş istiqamətlərinə təsir göstərmək
məşğulluğa təsir göstərmək
qiymətinə təsir göstərmək
xüsusi mülkiyyətin hüquqi müdafiəsi 

Sual: Səhv cavabı tapın. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsində dövlətin vəzifələri 
bunlar sayıla bilər: (Çəki: 1)

iqtisadiyyatın tənzimlənməsində pul – kredit vasitələrinin təsiri üzrə 
ekspeimentlər aparmaq

iqtisadiyyatın tənzimlənməsində büdcə vasitələrinin təsiri üzrə ekspeimentlər 
aparmaq.

sahə regional orta müddətli proqramlar həyata keçirmək. 
tənzimləmə vasitələrinin birgəliyi prosesini tədqiq etmək
rəqabət mühitini formalaşdırmaq

Sual: Səhv cavabı tapın. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsində dövlətin vəzifələri 
bunlar sayıla bilər: (Çəki: 1)

tənzimləmə vasitələrinin birgəliyi prosesinin effektliyini müəyyən etmək



tənzimləmə vasitələrinin qarşılıqlı əvəz oluna bilmə prosesini tədqiq etmək
tənzimləmə vasitələrinin qarşılıqlı əvəz oluna bilmə prosesinin effektliyini 

müəyyən etmək
orta müddətli proqramlarla, uzun müddətli dövlət proqramlarının uzlaşdırılması
tənzimləmə vasitələrinin bərpa oluna bilmə prosesini tədqiq etmək,

Sual: Səhv cavabı tapın. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsində dövlətin vəzifələri 
bunlar sayıla bilər: (Çəki: 1)

orta müddətli proqramların, uzun müddətli dövlət proqramlarının inkişaf 
təmayüllərinin seçilməsi və s.

inteqrasiya çərçivəsində ümum dövlət proqramlarını, dövlətlərarası proqamlarla 
uyğunlaşdırmaq

Avropa Birliyi (ES) çərçivəsində milli proqramların hazırlanmasına səy göstərmək
tənzimləmə vasitələrinin qarşılıqlı əvəz oluna bilmə prosesinin effektliyini 

müəyyən etmək.
sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırımaq


