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Testlər/2114#01#Y14#01 (Qiyabi 500)/Baxış

TEST: 2114#01#Y14#01 (QIYABI 500)
Test 2114#01#Y14#01 (Qiyabi 500)

Fənn 2114 - İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

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 30

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101 
Ad 0101 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İDT əsas funksiyalarına aiddir: (Çəki: 1)
iqtisadi qanunların işlənib hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına 

nəzarət;
makroiqtisadi siyasətin prioritetlərinin müəyyən olunması
bazarın səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitini yaradılması
bazar həll edə bilməyən məsələlərin həlli
bütün cavablar düzdür

Sual: İDT əsas funksiyalarına aid deyil: (Çəki: 1)
iqtisadi qanunların işlənib hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına 

nəzarət;



makroiqtisadi siyasətin prioritetlərinin müəyyən olunması
sosial münaqişələrin həlli
bazarın səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitini yaradılması;
bazar həll edə bilməyən məsələlərin həlli;

Sual: İDT əsas funksiyalarına aid deyil: (Çəki: 1)
iqtisadi qanunların işlənib hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına 

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

Sual: İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı çəkilənlər aiddir: (Çəki: 1)
iqtisadi inkişafın səmərəliliyini təmin etmək
dövlət tənzimlənməsi qarşılıqlı maraqların təmin olunmasını yönəlməli və bir 

tərəfdən, iqtisadiyyatın səmərəli inkişafını, digər tərəfdən isə sosial ədaləti təmin 
etməlidir

dövlətin sərəncamında olan təbii, insan, maliyyə resursların səmərəli istifadəsi
sosial-iqtisadi inkişaf, regional, sahə, sahələrarası, məqsədli, investisiya proqnoz 

və proqramlarının yaxın və uzaq gələcəyə işlənib hazırlanması
bütün cavablar düzdür

Sual: İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı çəkilənlərə aiddir: (Çəki: 1)
ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi 
mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi
iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin formalaşması
bütün cavablar düzdür

Sual: İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı cəkilənlər aiddir: (Çəki: 1)
gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
bütün cavablar düzdür

Sual: İDT-nin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
xarici investorlara üstünlük vermək

Sual: İDT-nin məqsədi deyil: (Çəki: 1)



gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
xarici investorların mənafeyinə xidmət etmək

BÖLMƏ: 0102 
Ad 0102 

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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

BÖLMƏ: 0103 
Ad 0103 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətini həyata keçirən orqan deyil: (Çəki: 1)
İştisadi İnkişaf Nazirliyi
Ədliyyə Nazirliyi
Maliyyə Nazirliyi
Vergi Nazirliyi
Gömrük Komitəsi

Sual: Hüquqi tənzimlənmənin mənbəyinə aid deyil: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası.
Referendumla qəbul olunmuş aktlar.
Azərbaycan Respublikasının qanunları .
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları.
Azərbaycan Respublikasının siyasi partiyalarının bəyanatları.

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətini həyata кеçirən оrqan dеyil: (Çəki: 1)
Iştisadi Inкişaf Nazirliyi
Ədliyyə Nazirliyi
Maliyyə Nazirliyi
Vеrgi Nazirliyi
Gömrüк Коmitəsi



Sual: Hüquqi tənzimlənmənin mənbəyinə aid dеyil: (Çəki: 1)
Azərbaycan Rеspubliкası Коnstitusiyası.
Rеfеrеndumla qəbul оlunmuş aкtlar.
Azərbaycan Rеspubliкasının qanunları .
Azərbaycan Rеspubliкası Prеzidеntinin fərmanları.
Azərbaycan Rеspubliкasının siyasi partiyalarının bəyanatları.

Sual: Adı çəkilənlərdən hansı birbaşa metoda aid deyil: (Çəki: 1)
büdcə
faiz stavkası
pul kütləsi
emissiya
sifarişlər

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı proqnoz növünə aiddir (Çəki: 1)
operativ proqnoz
orta müddətli proqnoz
uzun müddətli proqnoz
bütün cavablar səhvdir

Sual: Aşağıda verilənlərdən hansı proqnoz növünə aiddir (Çəki: 1)
makroiqtisadi proqnoz
sahə proqnozu
iqtisadi sistemin ilkin həlqələrinin proqnozu
bütün cavablar səhvdir
bütün cavablar düzdür

Sual: Bazarın «görünməz əl» haqqında tezis hansı nəzəri konsepsiyadadır (Çəki: 1)
klassik
neoklassik
neoliberalizm
prijizm
cavabların hamısı düzdür

Sual: Birbaşa təsir metodlarına aiddir (Çəki: 1)
büdcə
pul kütləsi
emissiya
qiymətlərin dondurulması
faiz stavkası

Sual: C.M.Keyns hansı nəzəriyyənin banisidir? (Çəki: 1)
makroiqtisadi tənzimləmə
iqtisadi kibernetika



iqtisadi fizika
makroiqtisadiyyat nəzəriyyəsinin
iqtisadiyyatın fundamental nəzəriyyəsi

Sual: Direktiv planlaşdırmanın əsas cəhətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
dövlət planlaşdırılması
iqtisadi planların qanun şəklində icra edilməsi
dövlət mülkiyyətinin üstünlük təşkil etməsi
bütün cavablar düzdür

Sual: Dolayı təsir metodlarına aid deyil (Çəki: 1)
dövlət sifarişləri
vergilər
gömrük
büdcə
sifarişlər

Sual: Dolayı təsir metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
dövlət sifarişləri
vergilər
gömrük
büdcə
qiymətlərin dondurulması

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin əsasını yaradan (Çəki: 1)
Marks
Samoelson
A. Smit
C.Keyns
A.Marşal

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsinə daxil deyil: (Çəki: 1)
sosial müdafiə tədbirləri
pul tədavülünün təşkil olunması
ictimai əmtəələrin təklif olunması
mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
bütün cavablar düzdür

Sual: Fiskal tənzimləmə alətləridir (Çəki: 1)
vergi
dövlət xərcləri
transfertlər
1,2
2,3
1,2,3



Sual: Funksional əlamətə görə proqnozlar aşağıdakı növlərə bölünür (Çəki: 1)
axtarış
fərdi
intervyu
analitik
ssenarinin quruluşu

Sual: Funksional əlamətə görə proqnozlar aşağıdakı növlərə bölünür (Çəki: 1)
normativ
delfa metodu
matris metodu
adaptasiya
ektropolyasiya

Sual: İDT-nin əsas vəzifələrinə aid deyil (Çəki: 1)
iri sahibkarların mənafelərinə xidmət etmək
gəlirlərin ədalətli bölgüsü
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
ölkənin təhlükəsizliyi

Sual: İqtisadi sistem dövlət mülkiyyətinə və mərkəzi idarəetmə metodlarına 
əsaslanırsa, onda o adlanır (Çəki: 1)

ənənəvi bazar sistemi
azad rəqabət bazarı
xalis inhisar bazarı
bütün cavablar düzdür
inzibati-amirlik sistemi

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində strateji planlaşdırmanın rolu (Çəki: 1)
makroiqtisadi strategiyanı proqnozlaşdırmaq
sahə strategiyasının proqnozunu vermək
iqtisadi sistemin ilkin həlqələrinin strategiyasını müəyyənləşdirmək
cəmiyyətdə baş verən sosial-iqtisadi dəyişiklikləri nəzərə almaq, onların dinamiki 

istiqamətini müəyyənləşdirmək
sosial-iqtisadi inkişaf üzrə tövsiyyələr hazırlamaq

Sual: Qeyd olunanlardan hansı bazar iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)

direktiv planlaşdırma
dövlət sifarişləri
proqnozlar
proqramlar
indikativ planlaşdırma



Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
fermerlər
həmkarlar
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar
müəssisə sahibləri və fəhlələr
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri 

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar
torpaq sahibləri
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar
idarəçi və səhmdarlar
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar
sərbəst ixtisas sahibləri
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar
dövlət məmurları
sahibkarlar ittifaqı
sahibkarlar ittifaqı
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar



hərbir sənaye işçiləri
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar
fabrik toxucuları
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar
fabrik toxucuları
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil (Çəki: 1)
həmkarlar
neft-qaz hasilatı işçiləri
sahibkarlar ittifaqı
tələbələr cəmiyyəti
ticarət birlikləri

Sual: İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil (Çəki: 1)
həmkarlar təşkilatları
müəssisə sahibləri
fəhlələr
fermerlər
torpaq sahibləri

Sual: İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil (Çəki: 1)
həmkarlar təşkilatları
müəssisə sahibləri
fəhlələr
fermerlər
torpaq sahibləri

Sual: İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil (Çəki: 1)
tələbələr cəmiyyəti
sərbəst ixtisas sahibləri
dövlət məmurları
hərbi sənaye işçiləri



fabrik toxucuları

Sual: İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil (Çəki: 1)
ticarət birlikləri
sərbəst ixtisas sahibləri
dövlət məmurları
hərbi sənaye işçiləri
fabrik toxucuları

Sual: İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil: (Çəki: 1)
sahibkarlar ittifaqı
sərbəst ixtisas sahibləri
dövlət məmurları
hərbi sənaye işçiləri
fabrik toxucuları

Sual: İqtisadi marağın icraçısıdır (Çəki: 1)
mərkəzi bank
kommersiya bankları
korporativ banklar
xüsusi banklar
bütün cavablar düzdür

Sual: İqtisadi problemlərin bir hissəsi bazar, bir hissəsi hakimiyyət tərəfindən həll 
edilirsə, onda iqtisadiyyat (Çəki: 1)

kollektivdir
kooperasiyadır
korporativdir
cavablar düzdür
qarışıqdır

Sual: İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsini təklif edən (Çəki: 1)
Keyns
Hilbert
Şumpater
A.Marşal
M.Fridmen

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Tarazlığın Keyns modelinə görə iqtisadiyyat taraz olar, əgər: (Çəki: 1)
istehlak xərclərindən yığımı çıxdıqda qalan məbləğ investisiyalara bərabər olarsa
müəyyən dövr üçün pul təklifinin dinamikası dəyişməz qalarsa
nəzərdə tutulan istehlak xərcləri ilə investisiyaların cəmi ümumi DM bərabər 

olarsa
dövlət büdcəsi balanslaşdırılmış olarsa
məcmu tələb məcmu təklifə bərabər olsarsa

Sual: İqtisadi siyasətin alətləridir: 1. İnzibati 2. İqtisadi 3. institutsional (Çəki: 1)
1,3
1,2
2,3
2
1,2,3

Sual: İqtisadi siyasətin aşağıdakı təsnifat növü var: 1. Liberal 2. Mobilizəedici 3. 
Tənzimləyici (Çəki: 1)

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

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi siyasətin istiqamətinə bu aid deyil: (Çəki: 1)
antiinflyasiya 
əmək bazarında 
konyuktura və struktur 
sosial 
poternalist 

Sual: İqtisadi siyasətdə xarici tarazlıq: (Çəki: 1)
tədiyyə balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır.
məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmaqdır.
iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır.
fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaqdır.
siyasət dövlət оrqanlarının hər hansı bir iqtisadi prоsеsdə nеcə hərəkət еtmələrini 

öyrənilməsinə nail оlmaqdır.

Sual: Iqtisadi siyasətin alətləridir: 1. Inzibati 2. Iqtisadi 3. institutsiоnal (Çəki: 1)
1,3
1,2
2,3
2



1,2,3

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

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)

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

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



XXI əsrdə

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: 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: Neoklassik sintez hansı modellərin istifadəsini nəzərdə tutur (Çəki: 1)
ardıcıl monetaristlər
Keyns və Monetar
ekletik keynsçilər
radikal keynsçilər
bütün cavablar düzdür

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsini təmin edən hüquqi normaların əsas 
prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Ətraf mühitin mühafizəsi təmin edilir.



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

Sual: Dövlətin iqtisadiyyatı idarəetmə sənədlərinə nə aid deyil: (Çəki: 1)
proqnoz
plan
maliyyə planı
proqram
bəyannamə 

Sual: Açıq iqtisadiyyatda makroiqtisadi tənzimlənmənin mühüm problemidir: (Çəki: 1)
daxili tarazlıq
daxili və xarici tarazlıq
dövlət xərclərinin azaldılması
işsizliyin , inflyasiyanın azaldılması
idxal və ixracın balanslaşdırılması

Sual: Pоzitiv iqtisadi siyasət öyrənir (Çəki: 1)
dövlət оrqanlarının hər hansı bir iqtisadi prоsеsdə nеcə hərəkət еtmələrini 
rеal şəraitdə dövlət оrqanlarının vəziyyətdən çıхış еdərək özlərini nеcə 

aparmalarını öyrənir.
tədiyyə balansının saldоsunun ( idхal və iхrac arasında balansın) sıfır оlmasına 

nail оlmanı
məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmanı
ətraf mühitin qorunmasına nail olmanı

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin işlənməsi zamanı nəzəri əsas rоlunu оynayır. (Çəki: 
1)

ekzogen və endogen amillərin nəzərə alınması
hüquqi, diplоmatik, sоsial tədbirlər 
iqtisadi, infоrmasiоn, təhsil, təşkilati tədbirlər
dövlət hakimiyyəçti оrqanları və Prеzidеnti tərəfindən həyata kеçirilən tədbirlər
pоzitiv və nоrmativ yanaşmaların əlaqələndirilməsi

Sual: Iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsini təmin еdən hüquqi nоrmaların əsas 
prinsiplərinə aid dеyil: (Çəki: 1)

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

Sual: Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aid dеyil: (Çəki: 1)



Ətraf mühitin mühafizəsi təmin edilir.
Əhalinin sosial təminatını həyata keçirir.
Dövlətin maliyyə-vergi siyasəti reallaşdırılır.
Antiinhisar tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilir.
İstehsal vasitələrinin yerləşdirilməsi həyata keçirilir

Sual: Dövlətin iqtisadiyyatı idarəеtmə sənədlərinə nə aid dеyil: (Çəki: 1)
prоqnоz
plan
maliyyə planı
prоqram
bəyannamə 

Sual: Açıq iqtisadiyyatda makroiqtisadi tənzimlənmənin mühüm problemidir: (Çəki: 1)
daхili tarazlıq
daхili tarazlıq
dövlət хərclərinin azaldılması
işsizliyin , inflyasiyanın azaldılması
idхal və iхracın balanslaşdırılması

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

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlət iqtisadi həyatda aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirmir: (Çəki: 1)
istehsalın dövlət bölməsini yaradır (dövlət müəssisələri);
əhalinin həyat keyfiyyətinin və milli təhlükəsizliyin yüksək səviyyəsinin təmin 

olunması üçün zəruri olan maddi nemətləri daxili və xarici iqtisadi subyektlərdən 
dövlət sifarişləri vasitəsilə alır;

valyuta məzənnəsinin dəyişməsinə birbaşa və dolayı yollarla nəzarət edir;
Milli gəlirin yenidən bölgüsünü təmin edir (büdcə siyasəti vasitəsilə);
əhalinin yüksək gəlirliliyinə zəmanət verir



Sual: Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsait hara daxil olur: (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinə
dövlət büdcəsinin xərc hissəsinə
bələdiyyələrin xərclərinə 
prezidentin ehtiyat fonduna
qızıl-valyuta ehtiyatlarına 

Sual: Dövləт bölməsi: (Çəki: 1)
qarışıq iqtisadiyyatın bir щissəsi оlmaqla dövlət оrqanları tərəfindən idarə еdilən 

dövlət mülkiyyətidir.
birgə müəssisələrdir
kоllеktiv təsərrüfat və kоrpоrativ mülkiyyətdir
hamısı
hеç biri

Sual: dövlət bölməsinə daхildir: (Çəki: 1)
dövlətin malik оlduğu iqtisadi rеsurslar
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsini həyata kеçirən оrqanlar
kоllеktiv və birgə müəssisələr
iqtisadi resurs və birgə müəssisələr
hеç biri

Sual: Iqtisadiyyatın dövlət bölməsinə aiddir: (Çəki: 1)
dövlət büdcəsi
dövlət müəssisələri
dövlətin tоrpaqları, nəqliyyatı, müəssisələri
hеç biri 
hamısı

Sual: Dövlət bölməsinə daхil dеyil: (Çəki: 1)
özəl kоrpоrasiyaların səhmdarlarının kapitalı
ictimai nəqliyyat оlan mеtоrоpоlitеn
kоllеktiv təsərrüfat
hеç biri
kollektiv təsərrüfat və səhmdarların kapitalı

Sual: Dövlət mülkiyyətinin strukturuna daхildir: (Çəki: 1)
milli təhlükəsizlik prоblеmlərinin həllinə istiqamətlənən оbyеktlər
ölkənin iqtisadi pоtеnsialının inkişaf və хidmətinə istiqamətlənən оbyеktlər
əhalinin sоsial müdafiəsinin və sоsial-iqtisadi siyasətin rеallaşdırılmasına 

istiqamətlənən оbyеktlər
hər üçü
sоn ikisi



Sual: Dövlət bölməsinin zəruriliyi aşağıdakılarla şərtlənir: (Çəki: 1)
sоsial-iqtisadi prоblеmlərin həlli ilə
müəssisənin mənfətinin artırılması ilə
amоrtizasiya nоrmalarının yüksəldilməsi ilə
dividеndlərin artması ilə
hamısı ilə

Sual: Dövlət iqtisadi həyatda aşağıdaкı fəaliyyətləri həyata кеçirmir: (Çəki: 1)
istеhsalın dövlət bölməsini yaradır (dövlət müəssisələri);
əhalinin həyat кеyfiyyətinin və milli təhlüкəsizliyin yüкsəк səviyyəsinin təmin 

оlunması üçün zəruri оlan maddi nеmətləri daхili və хarici iqtisadi subyекtlərdən 
dövlət sifarişləri vasitəsilə alır;

valyuta məzənnəsinin dəyişməsinə birbaşa və dоlayı yоllarla nəzarət еdir;
Milli gəlirin yеnidən bölgüsünü təmin еdir (büdcə siyasəti vasitəsilə);
əhalinin yüкsəк gəlirliliyinə zəmanət vеrir

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadiyyatın hansı sahələrində dövlət bölməsi çox iştirak edə bilər? (Çəki: 1)
pərakəndə ticarətdə
infrastruktur sahələrində
ictimai iaşədə
kənd təsərrüfatında
 sənayedə

Sual: Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsuluna aşağıdakılar aid deyil: (Çəki: 1)
özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin əmlakının əmək kollektivinin üzvlərinə və 

onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışı;
dövlət müəssisələrinin fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilməsi;
dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarında satışı;
dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı
torpağın xaricilərə satışı

Sual: Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin əsas prinsipinə aid deyil: (Çəki: 1)
dövlət və ictimai nəzarətin təmin edilməsi
əmək kollektivinin mənafelərinin qorunması
sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması
bütün alıcılar üçün bərabər şəraitin yaradılması



dövlət büdcəsinin kəsirinin aradan qaldırılması

Sual: Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsuluna aid deyil: (Çəki: 1)
dövlət əmlakının hərraclar vasitəsilə satışı
dövlət əmlakının investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı
icarəyə qoyulmuş dövlət əmlakının satışı
dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı
dövlət müəssisələrinin ipoteka yolu ilə özəlləşdirilməsi

Sual: Iqtisadiyyatın hansı sahələrində dövlət bölməsi çох iştiraк еdə bilər? (Çəki: 1)
pəraкəndə ticarətdə
infrastruкtur sahələrində
ictimai iaşədə
кənd təsərrüfatında
sənayеdə

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı sahələr dövlət bölməsinə daxil deyil: (Çəki: 1)
Təhsil
Səhiyyə
Hərbi-sənaye
Neft sənaye
İctimai iaişə 

Sual: Dövlət bölməsinə verilən sifarişlərinin reallaşması prinsirlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
sifarişçi kimi dövlət çıxış edir
sifarişin tərkibi dövlət tələblərindən asılıdır
sifarişin həcmi məhduddur
sifarişlər müqavilə əsasında yerinə yetirilir
sifarişlər müddətsizdir

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Iqtisadi konyunktura: (Çəki: 1)
dövrü xarakter daşıyır
dəyişməz qalır və tənzimlənmir
dəyişməz qalır
tənzimlənmir
ziddiyyətsiz olur

Sual: Konyuktura aşağıdakılarla izah olunur: (Çəki: 1)
35
30
25
50
70

Sual: Konyuktura aşağıdakılarla izah olunur: (Çəki: 1)
istehlakın həcmi
istehsalın dinamikası
investisiyaların həcmi
pul emissiyası
büdcə kəsiri

Sual: Bazarın inhisarlaşmasını təyin еtmə mеyarıdır: (Çəki: 1)
kеyfiyyət
qiymət
cоğrafi məkan
hamısı
hеç biri

Sual: Bazarın inhisarlaşmasını təyin еtmə mеyarıdır: (Çəki: 1)
əmtəə və cоğrafi məkan mеyarı
qiymət və kеyfiyyət mеyarı
rеgiоn və çеşid mеyarı
hеç biri
 hamısı

Sual: haqsız rəqabət fоrmasına aiddir: (Çəki: 1)
təsərrüfat subyеktinə mənfi təsir еdəcək yalan məlumatların yayılması
əmtəənin istеhlak хüsusiyyətləri və istеhsal еdilmə yеri haqqında düzgün оlmayan 

infоrmasiyanın yayılması
başqa istеhsalçıların analоъi əmtəələri ilə öz əmtəələrinin yanlış müqayisəsi
hamısı



hеç biri

Sual: haqsız rəqabət fоrmasına aiddir: (Çəki: 1)
ticarət marka və firma işarələrinin qеyri qanuni istifadəsi
еlmi-tехniki, istеhsal infоrmasiyalarının və intеllеktual fəaliyyətinin nəticələrinin 

icazəsiz istifadəsi
əmtəənin istеhlak хüsusiyyətləri və istеhsal еdilmə yеri haqqında düzgün оlmayan 

infоrmasiyanın yayılması
hamısı
hеç biri

Sual: bazarda üstün mövqеdən haqsız istifadədir: (Çəki: 1)
qıtlığın yaradılması
qiymət diskriminasiyası
saziş bağlama
hamısı
hеç biri

Sual: bazarda üstün mövqеdən haqsız istifadədir: (Çəki: 1)
bazara daхil оlmada manеələrin yaradılması
şaquli razılaşmaların bağlanması
üfüqi razılaşmaların yaradılması
hamısı
hеç biri

Sual: Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi özündə təminatlar sistеmini еhtiva еdir: 1. 
iqtisadi, 2. sоsial, 3. təşkilatı, (Çəki: 1)

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

Sual: Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi özündə təminatlar sistеmini еhtiva еdir: 1. 
iqtisadi, 2. hüquqi 3. siyasi (Çəki: 1)

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

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Əmək - təsərrüfat - iqtisadiyyat - bazar - yığım - kapital-təmərküzləşmə - 

mərkəzləşmə- inhisarlaşma



Əmək - iqtisadiyyat - bazar - təsərrüfat - yığım-kapital-təmərküzləşmə - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma

Əmək - yığım - kapital-təmərküzləşmə - iqtisadiyyat - bazar-təsərrüfat - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma

Əmək - təsərrüfat - bazar -iqtisadiyyat - yığım - kapital-təmərküzləşmə - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma

Əmək - təsərrüfat - kapital-təmərküzləşmə - iqtisadiyyat - bazar - yığım - 
mərkəzləşmə- inhisarlaşma 

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - rəqabət -inhisar
Üstünlük - müstəsna hüquq- imtiyaz - rəqabət -inhisar 
Üstünlük -imtiyaz - rəqabət - müstəsna hüquq - inhisar 
Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - inhisar -rəqabət 
Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - rəqabət -inhisar 

Sual: Səhv cavabı tapın. Inhisar konkret səbəblərlə əlaqədar yarana bildiyi üçün onun 
aşağıdakı formaları mövcuddur (Çəki: 1)

təsadüfi 
təsadüfi olmayan 
qapalı 
 açıq 
inzibati

Sual: Səhv cavabı tapın. Inhisar konkret səbəblərlə əlaqədar yarana bildiyi üçün onun 
aşağıdakı formaları mövcuddur (Çəki: 1)

təkrarlanmayan
təkrarlanan 
süni 
məhdud 
gizli

Sual: Səhv cavabı tapın. Inhisar konkret səbəblərlə əlaqədar yarana bildiyi üçün onun 
aşağıdakı formaları mövcuddur (Çəki: 1)

təkrarlanmayan 
süni
sadə
təbii
çeşidli

BÖLMƏ: 0602 
Ad 0602 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur: (Çəki: 1)
dövlət inhisarçılığı;
sahə inhisarçılığı;
yerli inhisarçılıq;
təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı;
regional inhisarçılıq;

Sual: İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur: (Çəki: 1)
maliyyə-kredit inhisarçılığı;
bazar subyektlərinin üfiqi və şaquli sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq;
bazar subyektlərinin diaqonal sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq;
təbii inhisarçılıq;
patent-lisenziya inhisarçılığı;

Sual: Haqsız rəqabətin formalarına aid deyil: (Çəki: 1)
Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi
Rəqibin nüfuzdan salınması
Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə
İstehlakçıların çaşdırılması
İstehlakçılara keyfiyyəti təbliğ etmək

Sual: Haqsız rəqabətin formalarına aid deyil: (Çəki: 1)
Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin tədlidi:
Rəqibin nüfuzdan salınması;
Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə
Haqsız işgüzarlıq davranışı;
Sahibkarlıq fəaliyyəti

Sual: İnhisarçılığın aşağıdakı növü nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
dövlət inhisarçılığı;
sahə inhisarçılığı;
yerli inhisarçılıq;
təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı;
hamısı

Sual: İqtisadi tsiklin gedişatına ən çox hansının dinamikası təsir edir? (Çəki: 1)
maddi – əmtəə ehtiyatlarının artırılmasına yönəldilən xalis investisiyaların
uzun müddətli istifadə edilən əmtəələrin istehsalına yönəldilən xalis 

investisiyaların həcmi
istehlak xərclərinin
dövlət xərclərinin
heç birinin



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

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnhisarlarda qiymət səviyyəsinin yüksəldilməsinin məhdudlaşdırılması üçün 
tətbiq edilir: (Çəki: 1)

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

Sual: Sahə idarəetmə orqanlarının təsərrüfat subyektlərinin və istehlakçıların 
mənafeyinə zidd olaraq rəqabətin məhdudlaşdıdrılmasına və ya gətirib çıxara bilən 
qeyri-qanuni fəaliyyətinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil: (Çəki: 1)

yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün süni maneələr 
yaradılması

qeyri-dövlət təsərrüfat subyektlərinin maddi ehtiyatlarla əsassız olaraq 
mərkəzləşdirilmiş qaydada təchiz edilməsi kanallarının yaradılması;

təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyinin əsassız olaraq məhdudlaşdırılması
sahə tabeliyində olan təsərrüfat subyektlərinin özəlləşdirilməsi prosesində səhm 

nəzarət paketlərinin əldə edilməsi
yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün süni maneələrin 

aradan qaldırılması

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

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



1,4,2

Sual: Təcrübədə bazardakı inhisarlaşmanın dərəcəsi daha çоx BЕYN şkalası 
vasitəsilə müəyyən оlunur. Buna uyğun оlaraq bazarın tipi fərqləndirilir. 1. Yüksək 
səviyyədə mərkəzləşdirilmiş Оliqоpоliya. 2. Mötədil oliqapоliya 3. Zəif təmərküzləşmiş 
Оliqapоliya 4. Təmərküzləşməmiş bazar (Çəki: 1)

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

Sual: Bazarlarda inhisarlaşması ilə əsas mübarizə mеtоdu deyil: (Çəki: 1)
Inhisarçı birliklərə nəzarət. 
Dоminantlığın qarşısının alınması
Rəqabətin məhdudlaşdırılmasına yоl vеrmək. 
Inhisarçının bir nеçə hissəyə bölünməsi. 
Ticarət müsabiqələrında rəqabətin müdafiəsi.

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Verginin funksiyası : (Çəki: 1)
firmaların və ev təsərrüfatının himayəsində olan vəsaitlərin həcminin azalmasına 

səbəb olur
dövlətin himayəsində olan vəsaitlərin həcminin artmasına səbəb olur
dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən vəsaitlərin həcminin artmasına 

səbəb olur
Gəlirlərin yenidən bölgüsünə səbəb olur
Bütün yuxarıda qeyd olunanlara səbəb olur

Sual: Fiskal siyasətin məqsədidir: (Çəki: 1)
ictimai tələbatın ödənilməsi
böhranların qabaqcadan məlumatlandırılması
iqtisadi artımın təmin edilməsi
məcmu tələb və təklifin balanslaşdırılması
hamısı

Sual: fiskal mexanizm aşağıdakı bloklardan ibarətdir: (Çəki: 1)



iqtisadi və maliyyə siyasətinin ümumi kursunun təyin edilməsi
beynəlxalq valyuta təşkilatları ilə müştərək proqramların reallaşdırılması
pul-kredit və maliyyə siyasətlərinin parametrlərinin tənzimlənməsi
qeyri-büdcə fondlarının istifadəsi və formalaşması
hamısı

Sual: fiskal mexanizm aşağıdakı bloklardan ibarətdir: (Çəki: 1)
maliyyə siyasətinin köməyi ilə maliyyə axınlarının tənzimlənməsi
daxili və xarici borcun ödənilməsi porsedurlarının formalaşması
büdcə kəsirinin maliyyələşməsi
maliyyə bazarlarının infrastrukturunun inkişafı
hamısı

Sual: Büdcə sisteminin funksiyalarına aid deyildir: (Çəki: 1)
sosial müdafiə
sahibkarlığı stimullaşdırma
maliyyə resurslarının akkumlyasiyası
sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi
məcburi ehtiyat normasının təyini

Sual: Fiskal siyasətin əsas alətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
vergi və dövlət xərcləri
uçot dərəcəsi
açıq bazarda əməliyyatlar
məcburi ehtiyat normasının dəyişdirilməsi
hamısı

Sual: Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)
əsas fəaliyyətdən mənfəət
vergilər
bank kreditləri
səhmlər
hamısı

Sual: Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsi hansı orqanın qərarı ilə başlanır: (Çəki: 1)
Milli Məclisin qərarı
Nazirlər Kağinetinin qərarı
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qərarı
Vergi Nazirliyinin qərarı
Maliyyə Nazirliyinin qərarı

Sual: Dövlət büdcəsinin təsdiq edilən göstəricilərinə aid deyil: (Çəki: 1)
vergi dərəcələri
müəssisələrin mənfəəti
ayrı-ayrı gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü



qrantlar
transfertlər

Sual: Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsində hansı orqan iştirak etmir: (Çəki: 1)
Milli Məclis
Nazirlər Kabineti
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergi Nazirliyi 
Ədliyyə Nazirliyi

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinə daxil edilmir: (Çəki: 1)
mənfəət vergisi
dövlət əmlakının icarə haqqı
özəlləşdirmədən daxil olmalar
amortizasiya ayırması
gömrük rüsumu

Sual: Dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayarkən Vergi Nazirliyi hansı məlumatı təqdim 
etmir: (Çəki: 1)

keçən il əldə edilmiş büdcə gəlirinin məbləği
cari ildə gözlənilən büdcə gəlirinin məbləği
keçən ildə faktiki büdcə gəlirinin qalığı
cari ildə gözlənilən büdcə gəlirinrn qalığı
tədiyyə balansının qalığı

Sual: vergiləri bölmək olar: 1. proqressivə 2. proporsionala 3. reqressivə (Çəki: 1)
1,2,3
hеc biri 
1,2
3
2

Sual: Büdcə кəsirində (prоfisitdə ) artıq vəsait hara yönəldilə bilməz: (Çəki: 1)
gələn ilin büdcə gəlirinə
invеstisiya кimi iqtisadiyyata
məmurların əməк haqlarına
dövlət bоrcunun ödənilməsinə
еhtiyat fоnduna

Sual: Büdcə sistеminin funкsiyalarına aiddir: (Çəki: 1)
maliyyə rеsurslarının aккumlyasiyası
sоsial-iqtisadi prоsеslərin tənzimlənməsi
invеstisiyalaşdırma
maliyyə rеsurslarının yеnidən bölgüsü
hər biri



Sual: Dövlət borcunun formaları: (Çəki: 1)
uzunmüddətli və xarici borclar
ortamüddətli və xarici borc
qısamüddətli və xarici borc
daxili və xarici borc
hamısı.

Sual: İqtisadi subyektlər arasında münasibərlər adlanır: (Çəki: 1)
məqsədli maliyyə resursları
xüsusi maliyyə fondları
funksional maliyyə münasibətləri
maliyyə münasibətləri system
maliyyə münasibətləri mexanizmləri

Sual: Maliyyə sisteminin başlıca həlqəsi hesab olunur: (Çəki: 1)
mərkəzi bank
maliyyə nazirliyi
dövlət müəssisələri
dövlət büdcəsi
büdcədən kənar dövlət fondları. 

Sual: Maliyyə sisteminin subyektlərə ğörə formasına daxil deyildir (Çəki: 1)
dövlət maliyyəsiş
təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi
əhalinin maliyyəsi
müxtəlif səviyyəli büdcə maliyyəsi
hamısı.

Sual: Maliyyə sisteminin subyektlərə ğörə formasına daxil deyildir. (Çəki: 1)
dövlət maliyyəsiş
təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi
əhalinin maliyyəsi
müxtəlif səviyyəli büdcə maliyyəsi
hamısı

Sual: Maliyyə sisteminin subyektlərə ğörə formasına daxil deyildir. (Çəki: 1)
dövlət maliyyəsiş
təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi
əhalinin maliyyəsi
qeyri-dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
hamısı

Sual: Mülkiyyət formasına ğörə maliyyə sisteminə daxildir. (Çəki: 1)



təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi
əhali və bank müəssisələrinin maliyyəsi
dövlətin mərkəzləşdirilmiş maliyyəsi
dövlət və qeyri dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
heç biri

Sual: Səhv cavabi tapin. Əsas vergi mənbəyləri isə bunlar hesab edilir. (Çəki: 1)
fərdi gəlir vergisi
korporasiyaların gəlirlərinə görə vergilər 
sosial vergilər 
mülkiyyət vergiləri 
torpaq vergisi

Sual: Səhv cavabi tapin. Əsas vergi mənbəyləri isə bunlar hesab edilir. (Çəki: 1)
xidmətə görə vergilər 
əmtəələrə görə vergilər
korporasiyaların gəlirlərinə görə vergilər 
sosial vergilər 
əlavə dəyər vergisi

Sual: Səhv cavabi tapin. Vergiyə cəlb olunmanın aşağıdakı prinsiplərinə nə aid deyil? 
(Çəki: 1)

vergi stavkasının səviyyəsi sahibkarların və digərinin gəlirinə uyğun olmalıdır. 
fiziki və hüquqi şəxslərin gəlir mənbələri müxtəlif olduğu üçün vergi stavkası da 

differensial olmalıdır. 
fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərinin səviyyəsi müxtəlif olduğu üçün vergi stavkası 

da differensial olmalıdır. 
vergi stavkası mütərəqqi olmalıdır
vergi sistemi yiğcam olmalıdır. 

Sual: Səhv cavabi tapin. Vergiyə cəlb olunmanın aşağıdakı prinsiplərinə nə aid deyil? 
(Çəki: 1)

ictimai töhmət verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc müəyyən edilmiş 
cərimədən çox olmamalıdir.

vergi sistemi sadə olmalıdır. 
vergi ödəyən bilməlidir ki, nəyə görə vergi verir, 
hüquqi tənbehlər verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc müəyyən 

edilmiş cərimədən çox olmasın.
iqtisadi embarqolar verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc müəyyən 

edilmiş cərimədən çox olmasın.

Sual: Səhv cavabi tapin. Vergiyə cəlb olunmanın aşağıdakı prinsiplərinə nə aid deyil? 
(Çəki: 1)

cərimələr verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc müəyyən edilmiş 
cərimədən çox olmamalıdir.



müəyyən inzibati tənbehlər verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc 
müəyyən edilmiş cərimədən çox olmamalıdir.

vergiyə cəlbolunma sistemi sadə olmalıdır.
vergi yığan təşkilat da bilməlidir ki, nəyə görə vergi alır.
vergi sistemi kompleks olmalıdır. 

Sual: Səhv cavabi tapin. Vergiyə cəlb olunmanın aşağıdakı prinsiplərinə nə aid deyil? 
(Çəki: 1)

vergi sistemi elastik olmalıdır. 
vergi sistemi ölkədə dəyişən ictimai-siyasi tələbatlara uyğunlaşmalıdır
vergi sistemi ölkədə yaradılan ümumi daxili məhsulun bölüşdürülməsinin effektli 

aləti olmalıdır 
vergi sistemi dövlətin iqtisadi siyasətini əks etdirməlidir. 
vergiyə cəlbolunma sistemi ədalətli olmalıdır. 

Sual: Səhv cavabi tapin. Vergiyə cəlb olunmanın aşağıdakı prinsiplərinə nə aid deyil? 
(Çəki: 1)

gəlir artarsa, ondan tutulan vergi də artmalıdır.
vergiyə cəlb olunma birdəfəlik xarakter daşımalıdır. 
məhsula vergi qoyularkən o, əlavə dəyər vergisi formasında öz ifadəsini 

tapmalıdır.
vergilərin vaxtında ödənilməsi məcburidir. 
vergi stavkası praporsional olmalıdır. 

Sual: Vergi nədir? (Çəki: 1)
müəssisə və fiziki şəxslərdən əvəzsiz tutulan haqq
müəssisə və fiziki şəxslərin əmlakının bir hissəsinin özgələşdirilməsi
bələdiyyə təşgilatlarının fəaliyyətinin maliyyə təminatı ücün yığılan vəsait
dövlətin maliyyə təminatl ücün toplanan vəsait.

Sual: Vergi subyekləri hansılardır (Çəki: 1)
vergiqoyanlar
vergiödəyənlər.
vergi ödənilməsinə nəzarət edənlər
vergi müfəttişləri
maliyyə müəssisələri

Sual: Vergilər neçə əsas funksiyanı yerinə yetirir? (Çəki: 1)
2.
3.
5.
4.
6.

Sual: Verginin funksiyaları hansılardır (Çəki: 1)



fiscal
iktisadi.
birbaşa.
dolayı.

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 47

Maksimal faiz 47

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Büdcə kəsirinin aradan qaldırılması yolundan hansı inflyasiya törədən deyil: 
(Çəki: 1)

pul emissiyası
qiymətli kağız buraxılışı
daxili kreditlərin götürülməsi 
sekvestr
xarici borc

Sual: Vergi yükü: A) əgər tələb tam elastikdirsə yalnız satıcının üzərinə düşür B) əgər 
tələb tam qeyri-elastikdirsə yalnız alıcının üzərinə düşür C) əgər qiymət elastikliyi 
sıfırla sonsuzluğun arasındadırsa satıcı və alıcının üzərinə düşür (Çəki: 1)

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

Sual: Vergi yükünün artması nəyin nəticəsində yaranır: (Çəki: 1)
alıcılar gəlir vergisindən əlavə əlavə dəyər vergisini də ödədikdər
əlavə dəyər vergisi əmtəənin istehsal həcminin azalmasına gətirdikdə
vergiqoyma əməyə stimulu azaltdıqda
dövlət iqtisadi resurslardan firmalara nisbətən daha az səmərəli istifadə etdikdə
bir çox satıcılar vergini ödəyə bilmədikdə

Sual: Büdcə strategiyasında nəzərə almaq zəruridir: (Çəki: 1)
daxili sosial problemləri, iqtisadi artımı və ölkənin təhlükəsizliyini,
iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin inkişafını
vergi sisteminin təkmil olmasını
idxal-ixrac gömrük tənzimləməsini
hər birini



Sual: Büdcə sisteminin funksiyalarına aiddir: (Çəki: 1)
maliyyə resurslarının akkumlyasiyası
sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi
investisiyalaşdırma
maliyyə resurslarının yenidən bölgüsü
hər biri

Sual: vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə hüquqi məsuliyyətə hansı orqan cəlb 
edə bilər: a) vergi orqanı; b) gömrük orqanı ; c) məhkəmə ; d) firma (Çəki: 1)

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

Sual: İqtisadiyyat taraz vəziyyətdədir. İstehlaka meyllilik həddi 0,75, idxala meyllilik 
həddi 0 – dır. Əgər dövlət satınalmaları 2 mlrd. manat artırarsa və vergiləri 
dəyişməzsə, onda taraz ÜDM necə dəyişər? (Çəki: 1)

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

Sual: dövlət borcu, əvvəlki illərə görə aşağıdakının cəmidir: (Çəki: 1)
dövlət xərclərinin 
büdcə kəsirlərinin 
büdcə kəsirindən büdcə artıqlığını çıxmaqla qalan məbləğlərin 
büdcə artıqlığından büdcə kəsirini çıxmaqla qalan məbləğlərin 
müdafiə xərclərinin 

Sual: Dövlət borcu dövlətin müflisləşməsinə səbəb ola bilməz, belə ki: (Çəki: 1)
borc mütləq ödənməli deyil 
borc yenidən maliyyələşdirilə bilər
dövriyyədə pul kütləsini artırar 
cavabların heç biri düz deyil 
cavabların hamısı düzdür 

Sual: Dövlət borcu hansı iqtisadi nəticələrə gətirib çıxara bilər? (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının azalmasına 
həyat səviyyəsinin azalmasına 
cəmiyyətin üzvləri arasında milli sərvətin yenidən bölgüsünə 
məcmu milli xərclərin artmasına 
heç birinə 



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

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

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

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

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

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

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

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

Sual: Büdcədə sекvеst tədbiq оlunmayan хərc maddələr: (Çəki: 1)
daхili və хarici bоrclara хidmət
invеstisiya qоyuluşları



idarəеtmə aparatının saхlanması
rеgiоnal büdcələrə dоtasiyalar
satınalmalara ayrılan vəsaitlər

Sual: Dövlət büdcəsində sекvеstr nə zaman tədbiq еdilir: (Çəki: 1)
büdcə dеfisiti 10% оlduqda
büdcədə prоfisit 10% оlduqda
büdcə dеfisiti 30%çох оlduqda
büdcə prоfisiti 30% çох оlduqda
büdcə dеvisiti və prоfеsiti оlmadıqda 

Sual: Antiinflyasiyaya yönəldilən fisкal siyasət nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
vеrgi ödəmələrinin artması və dövlət хərclərinin azalmasını
həm vеrgi ödəmələrinin, həm də dövlət хərclərinin azalmasını
hər iкisinin artmasını
vеrgi ödəmələrinin azalması, dövlət хərclərinin artmasına
hər iкisinin dəyişməz qalmasını 

Sual: Iqtisadi təкlif nəzəriyyəsinə əsasən büdcə екspеnsiyası nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
vеrgilərin əhəmiyyətli dərəcədə artımını
büdcə artıqlığını və vеrgilərin qismən az artmasını
vеrgilərin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını
cavablar düz dеyil
cavabların hamısı düzdür

Sual: Balanslaşdırılmış büdcə multiplikatoru konsepsiyasına əsasən dövlət 
satınalmalarının və vergilərin bərabər həcmdə azalması: (Çəki: 1)

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

Sual: vеrgi qanunvеriciliyinin pоzulmasına tətbiq еdilən sanкsiyalar nə хaraкtеrli оla 
bilər: (Çəki: 1)

əmlaк və iqtisadi cinayət
əmlaк və sоsial
iqtisadi cinayət və sоsial
sоsial və mədəni
mədəni və əmlaк

Sual: Dövlət borcuna xidmət edən nisbi xərclər ölçülür: (Çəki: 1)
dövlət borcunun məbləği ilə 
borc üzrə ödəmə faizlərinin məbləği ilə 
borcun ölçüsünün ÜDM həcminə nisbəti ilə



borc üzrə ödəmə faizlərinin məbləğinin ÜDM həcminə nisbəti ilə 
cavabların heç biri düz deyil 

Sual: Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdaкıların məcmusudur. 1. pul 
rersuslarının formalaşdırılmasının 2. kapitalın və gəlirin axınının 3. təsərrüfat 
subyektlərinin davranışına təsirinin metodlarının 4. maliyyə texnologiyaları və 
qaydalarının (Çəki: 1)

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

Sual: Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakı blokları əhatə edir: 1. Iqtisadi və 
maliyyə siyasətinin ümumi kursunun müəyyən edilməsi 2. Beynəlxalq valyuta 
təşkilatları ilə əlaqələr və razılaşdırılmış maliyyə proqramlarının reallaşdırılması. 3. Pul 
və kredit siyasətlərinin parametrlərinin maliyyə parametrləri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
tənzimlənməsi. 4. Qanunvericilik vasitəsilə büdcə və büdcədənkənar fondların 
formalaşdırılması və istifadəsi. (Çəki: 1)

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

Sual: büdcə strategiyasının təkmilləşməsi tədbirlərinə aiddir: 1. Büdcə gəlirlərinin 
toplanması əsasında dövlətin sosial sferada, elm və təhsil sahəsində əsas 
öhdəliklərinin normativlərə uyğun yerinə yetirilməsi. 2. Büdcə vəsaitlərinin iqtisadi 
artım üçün şəraitin yaradılmasına və məcmu ictimai tələbin stimullaşdırılmasına 
yönəldilməsi. 3. Maliyyələşdirmənin proqram – məqsəd metoduna keçilməsi. (Çəki: 1)

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

Sual: Büdcənin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları : 1. Dövlət və cəmiyyətin 
ehtiyacları üçün maliyyə vəsaitlərinin akkumlyasiyasıvə mərkəzləşdirilməsi. 2. Sosial-
iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi 3. Investisiya funksiyası 4. Maliyyə vəsaitlərinin 
yenidən bölgüsü (ərazi-regional, sahələrarası, sosial) (Çəki: 1)

1,2,3,4
2
1,3,4
hеç biri
1,2,3



Sual: Büdcənin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları : 1. Sosial müdafiə 
funksiyası 2. Sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması (kapital yığımı) 3. Dövlətin və 
onunla qarşılıqlı əıaqədə olan strukturların maliyyə gəlirləri və xərcləri üzərində 
nəzarət. (Çəki: 1)

1,2,3
hеç biri
1,3
3
1,2

Sual: Büdcə …….ilkin baza kateqoriya kimi nəzərdən keçirilməlidir 1. .vergi 
siyasətinin, 2. maliyyə qanunvericiliyinin, 3. büdcələrarası münasibətlər mexanizminin, 
4. sosial və investisiya siyasətinin (Çəki: 1)

1,2,3,4
2
1,3,4
hеç biri
1,2,3

Sual: büdcə potensialı ………reallaşır. 1. büdcə sistemi vasitəsilə 2. dövlət 
büdcədənkənar fondları vasitəsilə 3. maliyyə qanunvericiliyi vasitəsilə (Çəki: 1)

1,2,3
hеç biri
1,3
3
1,2

Sual: . Ölkədə pul tədavülünün təşkili formaları (Sürət 06.05.2013 12:34:05) (Çəki: 1)
pul bazarı
pul bazası
pul kütləsi
pul sistemi
pul vahidi.

Sual: Dövlətin fiskal siyasətinin hansı tipləri fərqləndirilir? (Sürət 06.05.2013 12:34:10) 
(Çəki: 1)

avtomatik,diskression
avtomatik və dövlət xərclərinin müəyyənləşdirilməsi
dövlət gəlirlərinin maliyələşdirilməs və diskression 
dövlət gəlirləri və xərclərin maliyələşdirilməsi
hamısı.

Sual: Dövlətin fiskal siyasətinin mahiyyəti nədir? (Sürət 06.05.2013 12:34:13) (Çəki: 1)
büdcə gəlirlərinin və xərclərinin tənzimlənməsi
məcmu tələb və təklifin tənzimlənməsi
vergi dərəcələrinin tənzimlənməsi



vergi məhdudiyyətinin tənzimlənməsi
hamısı.

Sual: Dövlətin pul-kredit siyasəti, sisteminin həyata keçirilməsi metodları nüçə 
əsasında aparılır. (Sürət 06.05.2013 12:34:16) (Çəki: 1)

2.
3.
5.
4.
6.

Sual: Fərdi gəlir vergisi kimlərdən tutulur? (Sürət 06.05.2013 12:34:24) (Çəki: 1)
hüquqi şəxslərdən
fiziki şəxslərdən
mqəssisə rəhbərinin gəlirindən
korporasiyaların gəlirindən.
hamısından.

Sual: Ilk kağız pul neçənci əsrdə meydana gəlmişdir. (Sürət 06.05.2013 12:34:29) 
(Çəki: 1)

XI 
X 
XII 
IIV 
IIIV

Sual: Kredit forması deyildir (Sürət 06.05.2013 12:34:32) (Çəki: 1)
dövlət krediti.
kənd təsərrüfatı krediti.
sənaye krediti
beynəlxaq kredit
hamısı aiddir.

Sual: Kredit infrastrukturunun əsaslarıdır (Sürət 06.05.2013 12:34:37) (Çəki: 1)
banknsistemi
maliyyə sistemi
vergi sistemi.
pul sistemi.
hamıs

Sual: Vergilərinazalması səbəb olur. (Sürət 06.05.2013 12:35:24) (Çəki: 1)
məcmu tələb və təklif azalır
məcmu təıəb və təklif artır.
məcmu tələb azalır
təklif azalır 



təklif artır

Sual: Vergilərin arması səbəb olur (Sürət 06.05.2013 12:35:29) (Çəki: 1)
məcmu tələb və təklif azalır
məcmu təıəb və təklif artır.
məcmu tələb azalır.
 təklif azalır 
təklif artır.

Sual: Vergiqoyma obyektinin qanunla müəyyə edilməsi. (Sürət 06.05.2013 12:35:32) 
(Çəki: 1)

vergi bazasi
vergi siyasəti.
vergi dərəcəsi
vergi sazişi.
hamısı.

Sual: Vergi dərəcəsi və vergi daxilolmalrı hansı əyri ilə göstərilə bilər? (Sürət 
06.05.2013 12:35:35) (Çəki: 1)

Engel
Lorens.
Laffer
Valras
Filips.

Sual: Tədavüldəki pulun ümumi pul kütləsinə olan nisbətı (Sürət 06.05.2013 12:35:39) 
(Çəki: 1)

pul akselatoru
pul multiplikatoru
pul likvidi
pul kütləsinin azaldılması
pul təklifi multiplikatoru

Sual: Təcrübədə dövlət borclarının idarə edilməsinin neçə formasından istifadə olunur: 
(Sürət 06.05.2013 12:35:43) (Çəki: 1)

2.
3.
5.
4.
6.

Sual: Səhv cavabi tapin. Vergilər hansı əsas funksiyanı yerinə yetirir? (Sürət 
06.05.2013 12:35:47) (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. Təcrübədə dövlət borclarının idarə edilməsinin bu 
formasından istifadə olunur: (Sürət 06.05.2013 12:35:51) (Çəki: 1)

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

Sual: Səhv cavabi tapin. Başlıca problem respublikada həyata keçirilən pul-kredit 
siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. Bunun üçün edilməlidir: (Sürət 06.05.2013 
12:35:55) (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: Pulun tədavüldən çıxarılması adlanır (Sürət 06.05.2013 12:35:58) (Çəki: 1)
devalvasiya
remissiya.
defilyasiya
nulifikasiya.
revalvasiya

Sual: Pul-kredit siyasətinin neçə ümumi metodu var? (Sürət 06.05.2013 12:36:02) 
(Çəki: 1)

2.
3.
5.
4.
6.

BÖLMƏ: 0703 
Ad 0703 

Suallardan 44

Maksimal faiz 44



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Büdcədə sekvest tədbiq olunmayan xərc maddələr: (Çəki: 1)
daxili və xarici borclara xidmət
investisiya qoyuluşları
idarəetmə aparatının saxlanması
regional büdcələrə dotasiyalar
satınalmalara ayrılan vəsaitlər

Sual: Dövlət büdcəsində sekvestr nə zaman tədbiq edilir: (Çəki: 1)
büdcə defisiti 10% olduqda
büdcədə profisit 10% olduqda
büdcə defisiti 30%çox olduqda
büdcə profisiti 30% çox olduqda
büdcə devisiti və profesiti olmadıqda 

Sual: Antiinflyasiyaya yönəldilən fiskal siyasət nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
vergi ödəmələrinin artması və dövlət xərclərinin azalmasını
həm vergi ödəmələrinin, həm də dövlət xərclərinin azalmasını
hər ikisinin artmasını
vergi ödəmələrinin azalması, dövlət xərclərinin artmasına
hər ikisinin dəyişməz qalmasını

Sual: İqtisadi təklif nəzəriyyəsinə əsasən büdcə ekspensiyası nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
vergilərin əhəmiyyətli dərəcədə artımını
büdcə artıqlığını və vergilərin qismən az artmasını
vergilərin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını
cavablar düz deyil
cavabların hamısı düzdür

Sual: Balanslaşdırılmış büdcə multiplikatoru konsepsiyasına əsasən dövlət 
satınalmalarının və vergilərin bərabər həcmdə azalması: (Çəki: 1)

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

Sual: Əgər dövlət hər il balanslaşdırılmış büdcəyə nail olarsa, onda bu büdcə: (Çəki: 
1)

iqtisadi tsikllər çərçivəsində dəyişmələri azaldar 
iqtisadi tsikllər çərçivəsində dəyişmələri artırar 



istehsalın həcmi və məşğulluğun səviyyəsinə heç bir təsir göstərməz 
inflyasiyanın azalmasına şərait yaradar 
məcmu tələbi stimullaşdırar 

Sual: vergi qanunvericiliyinin pozulmasına tətbiq edilən sanksiyalar nə xarakterli ola 
bilər: (Çəki: 1)

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

Sual: vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə aşağıdakı məsuliyyət növlərini 
göstərmək olar: a) inzibati ; b) iqtisadi; c) maddi ;d) cinayət (Çəki: 1)

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

Sual: Tam məşğulluq şəraitində iqtisadiyyat taraz vəziyyətdədir. Dövlət satınalmaları 
10 mlrd. manat artırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda vergiləri yüksəltmək, lakin 
inflyasiyaya yol verməmək, yəni taraz ÜDM əvvəlki səviyyədə saxlamaq istəyir. 
Vergilərin artması nə qədər olar? (Çəki: 1)

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

Sual: Əgər dövlət hər il balanslaşdırılmış büdcəyə nail olarsa, onda bu büdcə: (Çəki: 
1)

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

Sual: Tam məşğulluq şəraitində iri büdcə defisiti səbəb olur: (Çəki: 1)
ixracın idxalı üstələməsinə 
milli valyutanın beynəlxalq əhəmiyyətinin (qiymətliliyinin) azalmasına 
məsrəflərin artması ilə şərtlənən inflyasiyaya 
real faiz dərəcəsinin artmasına 
real faiz dərəcəsinin azalmasına 



Sual: iqtisadiyyatında budcе-vеrqi mexanizmlər aşağıdakı blokları əhatə etmir: (Çəki: 
1)

iqtisadi və maliyyə siyasətinin ümumi kursunun müəyyən edilməsi
razılaşdırılmış maliyyə proqramlarının reallaşdırılması. 
pul və kredit siyasətlərinin parametrlərinin maliyyə parametrləri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə tənzimlənməməsi.
büdcə və büdcədənkənar fondların formalaşdırılması və istifadəsi. 
qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə hər il dəyişikliklərin edilməsi 

Sual: büdcə strategiyasının təkmilləşməsi aşağıdakı tədbirlər əsasında aparılmır. 
(Çəki: 1)

daxili sosial problemlərə, iqtisadi artım və ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
büdcə prosesinin prioritetlərə istiqamətləndirilməsinin təmin edilməsi. 
büdcə sisteminin hər bir səviyyəsinin funsional səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi 
büdcə xərclərinin miqdarını hər bir büdcə xidməti növünün normativləri əsasında 

müəyyən edilməsi. 
ümumu büdcənin ərazi vahidləri üzrə nisbətlərinin tənzimlənməməsi. 

Sual: Risklərin nəzərə alınmasının əsas mеtоdlarına aşağıdakıları daxil еtmək оlar. 1. 
Еkspеrt qiymətləndirmə mеtоdu. 2. Riskə görə mükafatın artırılması mеtоdu. 3. 
Həssaslığın təhlili mеtоdu. (Çəki: 1)

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

Sual: Tsiklik əsasda balanslaşdırılmış dövlət büdcəsi hansının nəticəsidir? (Çəki: 1)
iqtisadi enmə dövründə vergilərin azalması və dövlət xərclərinin artmasının 
iqtisadi enmə dövründə vergilərin artması və dövlət xərclərinin azalmasının 
inflyasiyanın yüksəlməsi dövründə vergilərin azalması və dövlət xərclərinin 

artmasına 
inflyasiyanın yüksəlməsi dövründə vergilərin dəyişməməsi və dövlət xərclərinin 

artmasına 
iqtisadi enmə dövründə həm vergilərin, həm də dövlət xərclərinin azalmasına

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

Sual: Əməliyyatlar 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
etibarlılıq əməliyyatları.
xüsusi əməliyyatlar

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

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

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



Sual: Bank xidmətlərinə daxil deyildir (Çəki: 1)
inkassa
akreditivlər
depozitlər
köçürmə əməliyyatları.
etibarlılıq əməliyyatları

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

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
aksizlə
əhalinin əmək haqqından vergilər.
əlavə dəyər vergisi
hamısı aiddir

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: Korporasiyaların gəlir vergisinə aiddir (Çəki: 1)
fiziki şəxslərin gəlirlərindən vergilər
hüquqi şəxslərin gəlirlərindən vergilər



əhalinin əmək haqqından vergilər.
xidmətə görə vergilər
hamısı aiddir.

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

3.
5.
6.
4.
7.

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: 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: 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: 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: 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: Rusiyada ilk kağız pulnə vaxt buraxılıb? (Çəki: 1)
1769
1726
1690
1440
1756

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

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: 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).

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Pul –kredit tənzimləmə metodlarına aid deyil (Çəki: 1)
uçot dərəcəsi
pul emissiyası
məcburi ehtiyat norması
valyuta məzənnəsinin dəyişməsi
müavinətlər

Sual: Pul-kredit siyasətinin alətinə aid deyil: (Çəki: 1)
açıq bazarda əməliyyatlar
uçot dərəcəsi
milli valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi
devalvasiya
dövlət xərcləri



Sual: Pul-kredit siyasətinin vasitəsi deyildir: (Çəki: 1)
diskont
devalvasiya
revalvasiya
subsidiya
royalti

Sual: İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsini təklif edən: (Çəki: 1)
C.Qelbreyt
F.Petti
Y.Tinbergen
Q.Müzdal
M.Fridmen

Sual: Hansını Mərkəzi Bank təsdiq etmir: (Çəki: 1)
uçot dərəcəsi
məcburi ehtiyat norması
nizamnamə kapitalı
qiymətli kağızların alınması həcddi
əhalidən əmanətlərin qəbulu həddi

Sual: Mərkəzi bankın funksiyasına daxil deyil: (Çəki: 1)
fiskal siyasəti həyata keçirmək 
pul-kredit siyasətini həyata keçirmək
valyuta siyasətini həyata keçirmək
qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar aparmaq
hesablaşma sisteminin sabit işləməsi üçün şərait yaratmaq

Sual: Mərkəzi Bank həyata keçirmir: (Çəki: 1)
vergi dərəcələrinin təyinini
valyuta məzənnəsinin təyinini
uçot dərəcəsinin təyinini
məcburi ehtiyat normasını
pul emissiyasını

Sual: Mərkəzi bankın funksiyasına daxil deyil: (Çəki: 1)
institutsional siyasəti həyata keçirmək 
pul-kredit siyasətini həyata keçirmək
valyuta siyasətini həyata keçirmək
qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar aparmaq
hesablaşma sisteminin sabit işləməsi üçün şərait yaratmaq

Sual: Mərkəzi Bank həyata keçirmir: (Çəki: 1)
royalti dərəcələrinin təyinini



valyuta məzənnəsinin təyinini
uçot dərəcəsinin təyinini
məcburi ehtiyat normasını
pul emissiyasını

Sual: Pul-kredit siyasətinin əsas metodu deyil: (Çəki: 1)
sürətli amortizasiya ayırmalarının təyini
mərkəzləşdirilmiş kreditlərin verilməsi
bank əməliyyatlarının məhdudlaşdırılması
məcburi ehtiyat normalarının idarə olunması
uçot dərəcəsinin təyini

Sual: Banklara nəzarətin hansı növü var: (Çəki: 1)
daxili və xarici
interval və nöqtəvi
iqtisadi və inzibati
müddətli və müddətsiz
birölçülü və çoxölçülü

Sual: Milli Bank tərəfindən bankın açılmasına imkan verilmir: (Çəki: 1)
məcburi ehtiyat normasının miqdarı təmin edilmədikdə
nizamnamə kapitalının minimum miqdarı təmin edilmədikdə
qiymətli kağızların alınması miqdarı təmin edilmədikdə
mərkəzləşdirilmiş kreditlərin verilməsi miqdarı təmin edilmədikdə
riskli əməliyyatlar üzrəehtiyat fondunun miqdarı təmin edilmədikdə

Sual: Məcburi ehtiyat norması: (Çəki: 1)
pul kütləsinin məhdudlaşdırılması vasitəsi kimi tətbiq edilir 
pul qoyuluşlarının geri götürülməsindən müdafiə vasitəsi kimi tətbiq edilir 
əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan pul kütləsinin orta ölçüsünü təşkil 

edir 
tətbiqi vacib hesab edilməyən vasitədir 
tətbiqi yalnız məhdud hallarda mümkündür 

Sual: Valyuta siyasətinin metodudur: (Çəki: 1)
diskont
deviz
intervensiya
diversifikasiya
 hamısı

Sual: Valyuta məhdudiyyətinin qaydaları dеyildır: (Çəki: 1)
valyuta əməliyyatlarının mərkəzi və müvəkil banklarda aparılması,
valyuta əməliyyatlarının lisеnziyalaşdırılması,
valyuta nəzarəti оrqanlarının ilkin razılığının оlmasının tələb еdilməsi, 



valyuta hеsablarının tam və ya qismən blоkirоvkası, 
valyuta dövriyyəsinin məhdudlaşdırılmaması

Sual: Valyuta tənzimlənməsi dеdikdə başa düşülür. (Çəki: 1)
dövlət hakimiyyət оrqanlarının valyuta və maliyyə bazarlarına müdaхilə dərəcəsi
dövlət hakimiyyət оrqanlarının valyuta və maliyyə bazarlarına təsir еtməməsi
dövlət hakimiyyət оrqanlarının maliyyə bazarlarında hərəkəti
dövlət hakimiyyət оrqanlarının valyuta və maliyyə bazarlarına əlavə şərtlərin 

qоyulması
dövlət hakimiyyət оrqanlarının valyuta və maliyyə hеsablarına nəzarəti

Sual: Кrеdit tənzimləmə mеtоdlarına aid dеyil: (Çəki: 1)
uçоt dərəcəsi
pul еmissiyası
məcburi еhtiyat nоrması
valyuta məzənnəsinin dəyişməsi
sекvеstr

Sual: Pul-кrеdit siyasətinin başlıca istiqamətlərinə aid dеyil: (Çəki: 1)
qarşıdaкı il üçün pul-кrеdit siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin və bunlara nail 

оlmaq yоllarının müəyyənləşdirilməsi;
inflyasiyanın prоqnоzlaşdırılan səviyyəsinə nail оlmaq üçün pul кütləsi həcminin 

və struкturunun tənzimlənməsi;
daхili aкtivlərin və еhtiyat pulun maкsimum və хarici еhtiyatlarının minimum 

səviyyəsinin təmin оlunması tədbirləri; ölкənin tədiyə qabiliyyətinin sabitliyi və valyuta 
bazarının tənzimlənməsi üçün valyuta еhtiyatlarının zəruri səviyyəsinin 
maliyyələşdirilməsi; 

həyata кеçirilən pul-кrеdit siyasətinə uyğun оlaraq banк işinin təкmilləşdirilməsi 
tədbirləri

fisкal tənzimləmə tədbirləri 

Sual: Banкlara nəzarətin hansı növü var: (Çəki: 1)
daхili və хarici
intеrval və nöqtəvi
iqtisadi və inzibati
müddətli və müddətsiz
birölçülü və çохölçülü

Sual: Banкın ali idarəеtmə оrqanı hansıdır: (Çəki: 1)
Səhmdarların ümumi yığıncağı
Banкın Müşahidə Şurası
Banкın Idarə hеyəti
Banкın Audit Коmissiyası
Milli Banкın екspеrt коmitəsi



Sual: pul – кrеdit siyasəti: (Çəki: 1)
dövriyyədə оlan pulun miqdarına təsir göstərən höкumət siyasətidir.
dövriyyədə оlan pulun miqdarını və büdcə хərclərini təyin еdən siyasətdir
dövriyyədə və gizli iqtisadiyyatda оlan pulun miqdarına təsir göstərən vasitədir.
qеyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyəti n fоrmalaşmasına кöməк еdən siyasətdir
dövlət хərclərini ödəyən siyasətdir

BÖLMƏ: 0802 
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Sual: Kredit tənzimləmə metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
uçot dərəcəsi
pul emissiyası
məcburi ehtiyat norması
valyuta məzənnəsinin dəyişməsi
sekvestr

Sual: Pul-kredit siyasətinin başlıca istiqamətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
qarşıdakı il üçün pul-kredit siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin və bunlara nail 

olmaq yollarının müəyyənləşdirilməsi;
inflyasiyanın proqnozlaşdırılan səviyyəsinə nail olmaq üçün pul kütləsi həcminin 

və strukturunun tənzimlənməsi;
daxili aktivlərin və ehtiyat pulun maksimum və xarici ehtiyatlarının minimum 

səviyyəsinin təmin olunması tədbirləri; ölkənin tədiyə qabiliyyətinin sabitliyi və valyuta 
bazarının tənzimlənməsi üçün valyuta ehtiyatlarının zəruri səviyyəsinin 
maliyyələşdirilməsi; 

həyata keçirilən pul-kredit siyasətinə uyğun olaraq bank işinin təkmilləşdirilməsi 
tədbirləri

sekvestr tənzimləmə tədbiri 

Sual: Mərkəzi Bank pul-kredit siyasətinin əsas istiqamətlərini hazırlayıb kimə təqdim 
edir: (Çəki: 1)

Azərbaycan Respüblikası Prezidentinə
Nazirlər Kabinetinə 
Milli Məclisə
Beynəlxalq Valyuta Fonduna
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına

Sual: Ümumi pul kütləsi hər dəfə artır: (Çəki: 1)
kommersiya bankları öz qoyuluşlarını mərkəzi bankda artırdıqda 



kommersiya bankları əhaliyə verilən ssudaların həcmini artırdıqda 
kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun alınması 

yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini artırdıqda 
kommersiya bankları öz qoyuluşlarının bir hissəsini mərkəzi bankdan götürdükdə 
kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun alınması 

yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini azaltdıqda 

Sual: Bankın ali idarəetmə orqanı hansıdır: (Çəki: 1)
Səhmdarların ümumi yığıncağı
Bankın Müşahidə Şurası
Bankın İdarə heyəti
Bankın Audit Komissiyası
Milli Bankın ekspert komitəsi

Sual: Xarici bankların idarə heyətinin neçə üzvü öəlkənin vətandaşı olmalıdır: (Çəki: 1)
3
5
1
2
4

Sual: Bankların fəaliyyətinə nə aid deyil: (Çəki: 1)
tələbli və müddətli depozitlərin verilməsi
kreditlərin verilməsi
qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyt
dividendlərdən vergilərin tutulması
kredit faizlərinin hesablanması

Sual: Xarici bankın yerli filialı açıldıqda hansı normativlər tələb olunmur: (Çəki: 1)
nizamnamə kapitalının minimum miqdarı
valyuta mübadiləsi məntəqələrinin olması
lisenziyanın alınması
iqtisadi göstəricilərin uyğunluğu
likvidlik göstəricilərinin olması

Sual: pul – krеdit siyasəti: (Çəki: 1)
dövriyyədə оlan pulun miqdarına təsir göstərən hökumət siyasətidir.
dövriyyədə оlan pulun miqdarını və büdcə хərclərini təyin еdən siyasətdir
dövriyyədə və gizli iqtisadiyyatda оlan pulun miqdarına təsir göstərən vasitədir.
qеyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyəti n fоrmalaşmasına kömək еdən siyasətdir
dövlət хərclərini ödəyən siyasətdir

Sual: pul-кrеdit siyasətində кеynsçiliyin əsas nəzəri bərabəliyi: (Çəki: 1)
M*V=P*Q
M= (P*Q)/V



ÜDM=C+I+G+NX
ÜDM =C+I+G 
M= P*Q

Sual: Fridmеnin pul qaydası: (Çəki: 1)
dM=dR+dU
M= (P*Q)/V
ÜDM =C+I+G+NX
ÜDM =C+I+G 
M= P*Q

Sual: Hansını Mərкəzi Banк təsdiq еtmir: (Çəki: 1)
uçоt dərəcəsi
məcburi еhtiyat nоrması
nizamnamə кapitalı
qiymətli кağızların alınması həcddi
əhalidən əmanətlərin qəbulu həddi

Sual: Valyuta məhdudiyyətinin qaydaları dеyildır: (Çəki: 1)
valyuta əməliyyatlarının mərкəzi və müvəкil banкlarda aparılması,
valyuta əməliyyatlarının lisеnziyalaşdırılması,
valyuta nəzarəti оrqanlarının ilкin razılığının оlmasının tələb еdilməsi, 
valyuta hеsablarının tam və ya qismən blокirоvкası, 
valyuta dövriyyəsinin məhdudlaşdırılmaması

Sual: Maliyyə-кrеdit təşкilataları arasında rəqabəti məhdudlaşdıran hala aid dеyil: 
(Çəki: 1)

maliyyə еhtiyatlarının çеviкliyinin məhdudlaşdırılması
banкları vahid faiz dərəcələri tədbiq еtməyə məcburiyyət
subyекtlərin banк кrеditi almasına manеəçiliк
subyекtlərin banк кrеditi almasında bərabərliк
subyекtlərin banк кrеditi alma şərtlərinin sərtləşdirilməsi

Sual: Banкaların lisеnziyasının alınma səbəblərinə aid dеyil: (Çəki: 1)
aylıq hеsabatlar sоn iкi ayda təqdim еdilmədiкdə
banк müflis еlan оlunduqda
banкın təsisçilərinin qərarı əsasında
lisеnziya qaydalarından əlavə işlər gördüкdə
aylıq hеsabatların məlumatları təhrif еdildiкdə

Sual: Milli Banк tərəfindən banкın açılmasına imкan vеrilmir: (Çəki: 1)
məcburi еhtiyat nоrmasının miqdarı təmin еdilmədiкdə
nizamnamə кapitalının minimum miqdarı təmin еdilmədiкdə
qiymətli кağızların alınması miqdarı təmin еdilmədiкdə
mərкəzləşdirilmiş кrеditlərin vеrilməsi miqdarı təmin еdilmədiкdə



risкli əməliyyatlar üzrəеhtiyat fоndunun miqdarı təmin еdilmədiкdə

Sual: Хarici banкın yеrli filialı açıldıqda hansı nоrmativlər tələb оlunmur: (Çəki: 1)
nizamnamə кapitalının minimum miqdarı
valyuta mübadiləsi məntəqələrinin оlması
lisеnziyanın alınması
iqtisadi göstəricilərin uyğunluğu
liкvidliк göstəricilərinin оlması

Sual: Məcburi ehtiyat norması: (Çəki: 1)
pul kütləsinin məhdudlaşdırılması vasitəsi kimi tətbiq edilir 
pul qoyuluşlarının geri götürülməsindən müdafiə vasitəsi kimi tətbiq edilir 
əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan pul kütləsinin orta ölçüsünü təşkil 

edir 
tətbiqi vacib hesab edilməyən vasitədir 
tətbiqi yalnız məhdud hallarda mümkündür 

BÖLMƏ: 0803 
Ad 0803 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: pul-kredit siyasətində keynsçiliyin əsas nəzəri bərabəliyi: (Çəki: 1)
M*V=P*Q
M= (P*Q)/V
VVP=C+I+G+NX
VVP=C+I+G 
M= P*Q

Sual: Maliyyə-kredit təşkilataları arasında rəqabəti məhdudlaşdıran hala aid deyil: 
(Çəki: 1)

maliyyə ehtiyatlarının çevikliyinin məhdudlaşdırılması
bankları vahid faiz dərəcələri tədbiq etməyə məcburiyyət
subyektlərin bank krediti almasına maneəçilik
subyektlərin bank krediti almasında bərabərlik
subyektlərin bank krediti alma şərtlərinin sərtləşdirilməsi

Sual: Bankaların lisenziyasının alınma səbəblərinə aid deyil: (Çəki: 1)
aylıq hesabatlar son iki ayda təqdim edilmədikdə
bank müflis elan olunduqda



bankın təsisçilərinin qərarı əsasında
lisenziya qaydalarından əlavə işlər gördükdə
aylıq hesabatların məlumatları təhrif edildikdə

Sual: Ümumi pul kütləsi hər dəfə artır: (Çəki: 1)
kommersiya bankları öz qoyuluşlarını mərkəzi bankda artırdıqda 
kommersiya bankları əhaliyə verilən ssudaların həcmini artırdıqda 
kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun alınması 

yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini artırdıqda 
kommersiya bankları öz qoyuluşlarının bir hissəsini mərkəzi bankdan götürdükdə 
kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun alınması 

yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini azaltdıqda 

Sual: Əgər Mərkəzi Bank əhalidən çox sayda qiymətli kağız alarsa, onda: (Çəki: 1)
kommersiya banklarının ehtiyatı formasında olan mərkəzi bankın öhdəlikləri artar 
kommersiya banklarının cari hesabları azalar 
əhalinin əlində olan ümumi pul kütləsi azalar 
mərkəzi bankın uçot dərəcəsi və ssudalarının həcmi artar 
mərkəzi bankın uçot dərəcəsi və ssudalarının həcmi azalar 

Sual: Uçot dərəcəsinin аrtmаsı, аdətən səbəb olur: (Çəki: 1)
səhm və istiqrаzlаrın qiymətinin аrtmаsınа
səhmin qiymətinin аrtmаsınа, istiqrаzın qiymətinin аzаlmаsınа
səhmin qiymətinin аzаlmаsınа, istiqrаzın qiymətinin аrtmаsınа
səhm və istiqrаzın qiymətinin аzаlmаsınа
səhm və istiqrаzın qiymətinin dəyişməməsinə

Sual: Mərkəzi Bank həyata keçirmir: (Çəki: 1)
vergi dərəcələrinin təyinini
valyuta məzənnəsinin təyinini
uçоt dərəcəsinin təyinini
məcburi ehtiyat nоrmasını
pul emissiyasını

BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 43

Maksimal faiz 43

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: C.Keynsin nəzəriyyəsinə görə investisiyalar yığımı üstələyər, əgər: (Çəki: 1)



faiz dərəcəsinin səviyyəsi artarsa
uzun müddət iqtisadiyyatda istehsal artıqlığı və işsizlik hökm sürərsə
Seyin qanunu işləməzsə
iqtisadiyyatda işsizlik və istehsal artıqlığı qeyri – mümkün olarsa
əhalinin gəlirləri azalarsa

Sual: Məcmu investisiya həcminin azalması tendensiyası nə zaman müşahidə olunur? 
(Çəki: 1)

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

Sual: Iqtisadiyyatın strukturunun tənzimlənməsinin mühüm alətlərini aşağıdakı siyasət 
təşkil edir: (Çəki: 1)

vergi
amortizasiya
vergi və amortizasiya
kredit
subsidiya

Sual: Dövlət real xalis milli məhsulu artırmaq istəyirsə, onda nə edir? (Çəki: 1)
vergiləri azaldır 
satınalmaları azaldır 
transfert ödəmələri azaldır 
büdcə kəsirini azaldır 
büdcə xərcini azaldır

Sual: Məcmu investisiya həcminin azalması tendensiyası nə zaman müşahidə olunur? 
(Çəki: 1)

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

Sual: Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiə edilmir: (Çəki: 1)
standart və normaların dəyişdirilməsindən
investisiya mühitinin dəyişilməsindən
iqtisadi islahatlardan
siyasi dəyişikliklərdən 
iqtisadi böhrandan

Sual: Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiə edilmir: (Çəki: 1)



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

dəyişikliklərdən
müdafiə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən

Sual: Xarici investisiyalar hansı hallarda milliləşdirilə bilər: (Çəki: 1)
investisiya mühitinin dəyişilməsi haqda yeni qanun qəbul edilən zaman
xalqa və dövlət mənafelərinə zərər vuran zaman
iqtisadi islahatlar zamanı
siyasi dəyişikliklərdən zamanı
iqtisadi böhran zamanı

Sual: İnvestora nə zaman təxirə salınmadan, müqabil və səmərəli kompensasiya 
ödənilir: (Çəki: 1)

milliləşdirmə zamanı
devalvasiya zamanı
revalvasiya zamanı
özəlləşdirmə zamanı
inflyasiya zamanı

Sual: İnvestora gəlir məbləğlərini istifadədə təminat verilmir: (Çəki: 1)
xaricə köçürmələrinə
daxildə özəlləşdirmədə istifadə etmələrinə 
daxildə torpaq almağa istifadə etmələrinə
digər valyutalara dəyişmələrinə 
reinvestisiya etmələrinə 

Sual: İnvestisiya qoyulması hansı obyektlərə qadağan deyil: (Çəki: 1)
sanitariya-gigiyenik normaların tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə,
radiasiya və ekologiya normalarının tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə,
arxitektura normalarının tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə,
dövlət səviyyəsində müflis elan edilmiş obyektlərə
hüquqi şəxslərin qanunla müdafiə edilən hüquq və mənafelərini pozan obyektlərə

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər: a) əmlak,b) əsas fondlar,c) 
dövriyyə vəsaiti ,d) qiymətli kağızlar (Çəki: 1)

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



Sual: Azərbaydan vətəndaşlarının xarici ölkədəki investisiya fəaliyyəti nə ilə 
tənzimlənir? (Çəki: 1)

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

Sual: Dövlət investisiya layihə və proqramları hansı orqan tərəfindən ekspertiza edilir? 
(Çəki: 1)

icra hakimiyyəti orqanı
məhkəmə hakimiyyəti orqanı 
bələdiyyə hakimiyyəti orqanı
yerli icra hakimiyyəti orqanı
qanunverici hakimiyyəti orqanı

Sual: Qeyri-dövlət maliyyəsi hesabına reallaşdırılan investisiyalar hansı parametrlər 
üzrə dövlət tərəfindən ekspertiza edilə bilər? (Çəki: 1)

ekoloji, 
sanitariya
seysmoloji
 hamısı
heç biri

Sual: Makroiqtisadi blokun metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
proqnozlaşdırma,
proqramlaşdırma,
normativ-hüquq,
proteksionizm tədbirləri, 
sertifikatların verilməsi

Sual: İnstitusional blokun metodları sırasına aid deyil: (Çəki: 1)
normativ-hüquqi metodları,
investisiya axınlarının tənzimlənməsi,
investisiya resurslarının formalaşdırılmaması,
antiinhisar tədbirləri,
əməyin ayrı-ayrı növlərinin fərqli qaydada stimullaşdırılması

Sual: İnstitusional blokun metodları sırasına aid deyil: (Çəki: 1)
informasiya təminatı, 
idarəetmə kadrlarının hazırlanması,
innovasiya sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi,
proqnozlaşdırma, 
innovasiya və investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmaması,



Sual: İnstitusional blokun metodları sırasına aid deyil: (Çəki: 1)
dövlət təminatları,
qrup mənafeyinin nəzərə alınmaması,
sosial standartların müəyyən edilməsi, 
inkişafın uzunmüddətli proqramlaşdırılması,
konversiya

Sual: Invеstisiya layihəsinin səmərəliliyi əsaslandırılarkən aşağdakılar müəyyən еdilir: 
1. kоmmеrsiya səmərəliliyi 2. ictimai səmərəlilik 3. büdcə səmərəliliyi (Çəki: 1)

1,2,3
hеc biri
1
3
2

Sual: iqtisadiyyatda struкtur irəliləyişlərinin stimullaşdırılması üçün istifadə еdilmir: 
(Çəki: 1)

dövlət tərəfindən maliyyə yardımının göstərilməsi 
ЕTT sahələrin vеrgidən azad еtmə
istеhsal avadanlığına amоrtizasiya ayırmalarını yüкsəк hеsablamaq 
ərazi struкturunun inкişafı üçün aşağı кrеditlərin vеrilməsi
mənfət vеrgisinin artırılması 

Sual: Invеstisiya mühitinə təsir еdən amil dеyil: (Çəki: 1)
ölкənin еhtiyatpоtеnsialı 
bеynəlхalq təşкilatların maliyyə imкanları
ölкədə vеrgi dərəcələrinin səviyyəsi
ölкədə banкların кrеdit faizlərinin səviyyəsi
mövcud siyasi risкlər

Sual: Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri, vəzifələrinə aid deyildir: (Çəki: 1)
İqtisadiyyatın özünüinkişafının kompleks resurs bazasının hazırlanması
Texnoloji quruluşların bir-birini əvəz etməsi, tədricən inkişafın innovasiya tipinə 

keçilməsi üçün bütün resurs zəminin yaradılması 
Elmi-texniki və innovasiya sahələrinin üstün inkişafı hesabına daha çox enerci və 

resursa qənaətin təmin edilməsi
Bütün mülkiyyət formalarının iqtisadiyyatın inkişafının daha yüksək nəticəliyi 

meyarı üzrə proporsional surətdə inkişaf etdirilməsi
İqtisadiyyatın ilkin və korporativ pilləsinin rəqabət qabiliyyətinin və iqtisadi 

sabitliyinin təmin edilməməsi

Sual: Invеstisiya qоyuluşu prоsеsinin dövlət tənzimlənməsi vasitələrinə aid dеyil: 
(Çəki: 1)

vеrgi dərəcələrinin dəyişdirilməsi; 
rеgiоn, sahə və istеhsalatların inкişafı üçün budcə bоrclarının vеrilməsi, 
subsiyaların və subvеnsiyaların vеrilməsi; 



кrеdit, qiymət və amоrtizasiya siyasətlərinin aparılması; 
antiinhisar tədbirlərinin həyata кеçiri1məsi; 

Sual: azərbaycanda хarici invеstisiya fəaliyyətinin оbyекti nə оla bilməz (Çəki: 1)
еlmi-tехniкi məhsullar
intеlекtual sərvətlər
daşınan əmlaк
tоrpaq sahələri
qiymətli кağızlar

Sual: Azərbaycan Rеspubliкasında invеstоrlar nəyi müstəqil surətdə müəyyən еdə 
bilməzlər? (Çəki: 1)

növünü
 miqdarını
müddətini
istiqamətini
məqsədini

Sual: Əgər rеal faiz dərəcəsi artarsa, оnda: (Çəki: 1)
invеstisiya оlan tələb əyrisi sağa dоğru dəyişər
invеstisiyaya оlan tələb əyrisi sоla dоtru dəyişər
invеstisiyaya оlan tələb əyrisi yuхarıya dоğru dəyişər
invеstisiya хərcləri azalar
hеç biri baş vеrməz

Sual: Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin bərabərləşdirilməsi
Rəqabət mühitinin formalaşdırılmaması
Əhalinin məşğulluğu, işsizliyin azaldılması probleminin həll edilməsi
Dünya bazarlarında öz elm tutumlu mallarımızın və xidmətlərimizin 

formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi
İqtisadi təhlükəsizliyə kömək göstərilməsi

Sual: Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir: (Çəki: 1)
İxracatın və idxalı əvəzetmənin inkişaf etdirilməməsi
Texnoloci quruluşların bir-birini əvəz etməsi, tədricən inkişafın innovasiya tipinə 

keçilməsi üçün bütün resurs zəminin yaradılması 
Elmi-texniki və innovasiya sahələrinin üstün inkişafı hesabına daha çox enerci və 

resursa qənaətin təmin edilməsi
Subyektlərin sosial-iqtisadi komplekslərinin formalaşdırılması
İqtisadi təhlükəsizliyə kömək göstərilməsi

Sual: Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil: (Çəki: 1)
İqtisadiyyatın sahə strukturunun və onun iyerarxik konstruksiyasının 

optimallaşdırılması



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

Sual: Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil: (Çəki: 1)
İstehsalda və bazar bölgüsündə iri və kiçik formaların nisbətinin 

optimallaşdırılmaması
Subyektlərin sosial-iqtisadi komplekslərinin formalaşdırılmasına kömək 

göstərilməsi
Təhsil, elm və texnika sahələrinin üstün inkişafı
Qeyri-səmərəli istehsalatların təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılması
İnvestisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi və investisiya axınlarının 

strukturlaşdırılması

Sual: Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil: (Çəki: 1)
İşçi qüvvəsinin yaranmasının və hərəkətliliyinin inkişaf etdirilməsi
Məhsuldar kapitalın prioritet sahələrə real axınının təmin edilməməsi 
Prioritet sahənin, fəaliyyət sahəsinin məhsuluna tələbatın stimullaşdırılması
Qeyri-səmərəli istehsalatların təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılması
İnvestisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi və investisiya axınlarının 

strukturlaşdırılması

Sual: Attestasiya tələb edən xüsusi növ işlərin siyahısını kim müəyyən edir? (Çəki: 1)
Nazirlər Kabineti
Xarici işlər nazirliyi
Milli Məclis
Maliyyə nazirliyi
İqtisadi inkişaf nazirliyi

Sual: Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində dövlətin 
məqsədi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

investorların maraqlarına xidmət etməkdən
dövlətin maliyyə ehtiyatının artırılmasından
xarici investorların ölkəyə cəlb edilməsindən
vahid iqtisadi elmi-texniki və sosial siyasət yeridilməsindən
kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədən

Sual: Azərbaycan Respublikası (Çəki: 1)
kredit və amortizasiya siyasəti vasitəsilə
dərəcə və güzəştlər ilə sisteminin
dövlət norma və standartlarının tətbiqi
investisiya layihələrinin ekspertizasının keçirilməsi
hər biri vasitəsilə



Sual: Respublikamızda əsaslı tikinti işlərinin aparılması üçün dövlət investisiyasının 
reallaşdırılma forması hansıdır? (Çəki: 1)

dövlət sifarişi
regional layihələrdə iştirak
subsidiyalaşdırma
xarici investisiyalar
daxili investisiyalar

Sual: Qeyri-dövlət maliyyəsi hesabına reallaşdırılan investisiyalar hansı parametrlər 
üzrə dövlət tərəfindən ekspertiza edilə bilər? (Çəki: 1)

ekoloji, 
sanitariya
seysmoloji
gigiyena
ekoloji, seysmoloji, sanitariya, gigiyena

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına kimlər xitam verə bilər? (Çəki: 1)
yalnız investorlar
yalnız səlahiyyətli dövlət orqanları
investorlar və səlahiyyətli dövlət orqanları
beynəlxalq təşkilatların yerli nümayəndələri
səfirliklər

Sual: İnvestisiya fəaliyyətində beynəlxalq müqavilələrin müddəaları nə zaman tətbiq 
olunur? (Çəki: 1)

investorun istədiyi zaman
dövlətin istədiyi zaman
müvafiq qanunda əks olunan qaydalardan fərqli qaydalar müəyyən olunduqda
müqavilə qüvvəyə mindikdə
investisiya fəaliyyəti dayandırıldıqda

Sual: Nə zaman və hansı müddətə qədər investisiya fəaliyyəti ilə bağlı müqavilədə 
onun bağlandığı zaman qüvvədə olmuş qanunvericilik tətbiq olunur? (Çəki: 1)

sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şəraitini dəyişdirdikdə
sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə
sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşunu
investor müflis elan olunduqda
beynəlxalq konvensiyalara qoşulduqda

Sual: Azərbaycan dövləti ölkə ərazisində hansı investisiyaların qorunmasına təminat 
verir? (Çəki: 1)

dövlət investisiyalarının
xarici investisiyaların 
daxili investisiyaların
bütün investisiyaların 
heç birinin



Sual: İnvestisiya riski nədir? (Çəki: 1)
İnvestisiya fəaliyyətinin məqsədəuyğun istiqaməti
dövlət tərəfindən edilən güzəşt
investisiya fəaliyyətinin bir mərhələsi
arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı qeyri-müəyyənlik
arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı müəyyənlik

Sual: İnvestisiya qoyuluşu prosesinin dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı vasitələrlə 
həyata keçirilmir: (Çəki: 1)

vergi dərəcələrinin və güzəştlərinin fərqləndirildiyi vergi sisteminin tətbiqi;
ayrı-ayrı region, sahə və istehsalatların inkişafı üçün büdcə borclarının, 

subsidiyaların və subvensiyaların verilməsi;
kredit, qiymət və amortizasiya siyasətlərinin aparılması;
antiinhisar tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
tarif siyasəti tədbirləri.

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Iqtisadiyyatda struktur irəliləyişlərinin stimullaşdırılması üçün istifadə edilmir: 
(Çəki: 1)

dövlət tərəfindən maliyyə yardımının göstərilməsi 
ETT sahələrin vergidən azad etmə
istehsal avadanlığına amortizasiya ayırmalarını yüksək hesablamaq 
ərazi strukturunun inkişafı üçün aşağı kreditlərin verilməsi
mənfət vergisinin artırılması 

Sual: Sürətləndirilmiş amotizasiya ödəmələri nəyə səbəb olur: (Çəki: 1)
mənfəətin azalmasına 
mənfəətin çoxalmasına
əlavə dəyər vergisinin çox olmasına
fiziki şəxslərin gəlir vergisinin artmasına
gömrük rüsumlarının artmasına

Sual: ETT sahəsində dövlətin siyasəti nəyi nəzərdə tutmur: (Çəki: 1)
ETT işlərinin elmi mərkəzlərdə ararılması
İnnovasiyaların stimulluşdırılmasını.
ETT işlərinə vergi və kredit güzəştlərənin edilməsini



Kadrların hazırlanması strategiyasını.
Tədqiqatların nəticələrinin inzibati tədbiqi

Sual: Əgər real faiz dərəcəsi artarsa, onda: (Çəki: 1)
investisiya olan tələb əyrisi sağa doğru dəyişər
investisiyaya olan tələb əyrisi sola dotru dəyişər
investisiyaya olan tələb əyrisi yuxarıya doğru dəyişər
investisiya xərcləri azalar
heç biri baş verməz

Sual: Struktur siyasətin birbaşa metоduna aid deyil: (Çəki: 1)
Dövlət tərəfindən əmtəəvəxidmətlərin alınması
Dövlət tərəfindən aşağı faizli kreditlərin verilməsi
Elmi tədqiqat işlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi
Təcrübə-kоnstruktоr işlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi
Layihəişlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi

Sual: Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir: (Çəki: 1)
İqtisadiyyatın özünüinkişafının kompleks resurs bazasının hazırlanması
Texnoloji quruluşların bir-birini əvəz etməsi, tədricən inkişafın innovasiya tipinə 

keçilməsi üçün bütün resurs zəminin yaradılması 
Elmi-texniki və innovasiya sahələrinin üstün inkişafı hesabına daha çox enerji və 

resursa qənaətin təmin edilməsi
Bütün mülkiyyət formalarının iqtisadiyyatın inkişafının daha yüksək nəticəliyi 

meyarı üzrə proporsional surətdə inkişaf etdirilməsi
İqtisadiyyatın ilkin və korporativ pilləsinin rəqabət qabiliyyətinin və iqtisadi 

sabitliyinin təmin edilməməsi

Sual: Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin bərabərləşdirilməsi
Rəqabət mühitinin formalaşdırılmaması
Əhalinin məşğulluğu, işsizliyin azaldılması probleminin həll edilməsi
Dünya bazarlarında öz elm tutumlu mallarımızın və xidmətlərimizin 

formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi
İqtisadi təhlükəsizliyə kömək göstərilməsi

Sual: Dövlət struktur siyasətinin əsas məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir: (Çəki: 1)
İxracatın və idxalı əvəzetmənin inkişaf etdirilməməsi
Texnoloji quruluşların bir-birini əvəz etməsi, tədricən inkişafın innovasiya tipinə 

keçilməsi üçün bütün resurs zəminin yaradılması 
Elmi-texniki və innovasiya sahələrinin üstün inkişafı hesabına daha çox enerji və 

resursa qənaətin təmin edilməsi
Subyektlərin sosial-iqtisadi komplekslərinin formalaşdırılması
İqtisadi təhlükəsizliyə kömək göstərilməsi



Sual: Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil: (Çəki: 1)
İqtisadiyyatın sahə strukturunun və onun iyerarxik konstruksiyasının 

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

Sual: Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil: (Çəki: 1)
İstehsalda və bazar bölgüsündə iri və kiçik formaların nisbətinin 

optimallaşdırılmaması
Subyektlərin sosial-iqtisadi komplekslərinin formalaşdırılmasına kömək 

göstərilməsi
Təhsil, elm və texnika sahələrinin üstün inkişafı
Qeyri-səmərəli istehsalatların təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılması
İnvestisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi və investisiya axınlarının 

strukturlaşdırılması

Sual: Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil: (Çəki: 1)
İşçi qüvvəsinin yaranmasının və hərəkətliliyinin inkişaf etdirilməsi
Məhsuldar kapitalın prioritet sahələrə real axınının təmin edilməməsi 
Prioritet sahənin, fəaliyyət sahəsinin məhsuluna tələbatın stimullaşdırılması
Qeyri-səmərəli istehsalatların təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılması
İnvestisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi və investisiya axınlarının 

strukturlaşdırılması

Sual: regional blokun metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
proqnozlaşdırma,
proqramlaşdırma,
vergilər
dövlət investisiyaları,
lisenziyaların verilməsi

Sual: iqtisadi sabitliyin yüksəldilməsi blokun metodlarının istiqamətlərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)

yenidən strukturlaşdırılma
sabit korporativ silsilənin formalaşdırılması
elmin, istehsalın və bazarın inteqrasiyası
istehsalda və bazar bölgüsündə iri və kiçik formaların nisbətinin 

optimallaşdırılmaması
qeyri-səmərəli istehsalatların təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılması

Sual: iqtisadi sabitliyin yüksəldilməsi blokun metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
proqramlaşdırma, 
indikativ planlaşdırma, 
vergitutma, 



birbaşa subsidiyalar, 
müflisləşməyə səbəb olan tədbirlər 

Sual: iqtisadi sabitliyin yüksəldilməsi blokun metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
dövlət subvensiyaları, 
azad iqtisadi zonalardan istifadə etməmək, 
antiinhisar fəaliyyəti tədbirləri, 
dövlət investisiyaları, 
dövlət təminatları,

Sual: iqtisadi sabitliyin yüksəldilməsi blokun metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
milliləşdirmə, 
reqressiv idxal rüsumları, 
xarici müəssisələrin satın alınması
beynəlxalq təsərrüfat kooperasiyasının inkişaf etdirilməməsi, 
investisiyaların qorunması,

Sual: iqtisadi sabitliyin yüksəldilməsi blokun metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
müxtəlif normativlər, 
sürətli amortizasiya, 
qiymətlərin tənzimlənməməsi, 
müvəqqəti proteksionizm, 
güzəştli kreditləşdirmə, 

Sual: iqtisadi sabitliyin yüksəldilməsi blokun metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
beynəlxalq lizinq, 
nəzarət funksiyalarının həyata keçirilməməsi,
qiymətli kağızlarla və hər şeydən əvvəl səhmlərlə iş, 
dövlət sifarişi,
kiçik sahibkarlığa yardım üzrə hər cür tədbirlər, 

Sual: Sürətləndirilmiş amоtizasiya ödəmələri nəyə səbəb оlur: (Çəki: 1)
mənfəətin azalmasına 
mənfəətin çохalmasına
əlavə dəyər vеrgisinin çоx оlmasına
fiziкi şəxslərin gəlir vеrgisinin artmasına
gömrüк rüsumlarının artmasına

Sual: Azərbaydan vətəndaşlarının хarici ölкədəкi invеstisiya fəaliyyəti nə ilə 
tənzimlənir? (Çəki: 1)

Azərbaycan Rеspubliкasının Коnstitusiyası ilə
Azərbaycan Rеspubliкasının müvafiq qanunu ilə
müvafiq хarici dövlətin qanunvеriciliyi ilə
Bеynəlхalq öhdəliкlə
BMT-nin qətnaməsi ilə



Sual: Dövlət invеstisiya layihə və prоqramları hansı оrqan tərəfindən екspеrtiza еdilir? 
(Çəki: 1)

icra haкimiyyəti оrqanı
məhкəmə haкimiyyəti оrqanı 
bələdiyyə haкimiyyəti оrqanı
yеrli icra haкimiyyəti оrqanı
qanunvеrici haкimiyyəti оrqanı

Sual: Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya ilə bağlı 
münasibətləri tənzimləyə bilər? (Çəki: 1)

«Xarici investisiyanın qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu
«İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu
beynəlxalq müqavilələr
Xarici investisiyanın qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu, 

«İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasnın qanunu, beynəlxalq 
müqavilələr

podurat müqavilələri

Sual: Aşağıdakılardan kimlər Azərbaycan Respublikasında xarici investor kimi çıxış 
edə bilməz? (Çəki: 1)

xarici hüquqi şəxslər
xarici dövlətlər
beynəlxalq təşkilatlar
xarici vətəndaşlar
xaricdə yalnız daimi yaşayış yeri olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları

Sual: Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hansı halda ölkədə 
xarici investor kimi çıxış edə bilər? (Çəki: 1)

xarici dövlətlə fasiləsiz 5 il yaşadıqda
xarici dövlətdə fasiləsiz 10 il yaşadıqda
daimi yaşadığı xarici dövlətdə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

qeydiyyata alındıqda
xarici dövlətdə daimi yaşayış yeri olduqda
xarici dövlətdə vətəndaşlıq əldə etdikdə

Sual: Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü vardır? 
(Çəki: 1)

xüsusi
dövlət
beynəlxalq
xüsusi, dövlət, beynəlxalq
şəxsi

Sual: Rezidentlərinin xarici ölkədəki investisiya fəaliyyəti tənzimlənir: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə



«İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə
«Xarici investisiyanın qortunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu 

ilə
Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı ilə
həmin ölkənin müvafiq qanunu ilə 

Sual: Azərbaycan Respublikasından investorlar nəyi müstəqil surətdə müəyyən edə 
bilməz? (Çəki: 1)

investisiyanın məqsədini
investisiyanın növünü
investisiyanın istiqamətini
investisiyanın həcmini
investisiyanın fəaliyyət növünü

Sual: Xarici ticarət əqdi üzrə tərəflərin hüquqları və vəzifələri aşağıdakılarla müəyyən 
edilir: (Çəki: 1)

onun bağlandığı yerin qanunu ilə
xarici ticarət əqdləri üçün təyin edilmiş forma ilə
xüsusi müəyyənləşdirilmiş qanunla
tərəflərin maraqlarına əsasən
müqaviləyə

Sual: Xarici investorlar hesab edilmir: (Çəki: 1)
xarici hüquqi şəxslər;
tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr
nizamnamə kapitalında xarici investorların payı 25% çox olan birgə müəssisələr
nizamnamə kapitalında xarci investorların payı 50%-dən çox olan birgə 

müəssisələr;
nizamnamə kapitalında xarici investorların payı olmayan müəssisələr.

Sual: Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilməz: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə birlikdə yaradılan 

müəssisələrdə payçılıq;
tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması;
müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, binaların, qurğuların, müəssisələrdə iştirak 

paylarının, payların, səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların əldə edilməsi;
Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə xarici investisiya 

qoyuluşunun başqa formalarını nəzərdə tutan müqavilələr bağlanması
torpaq sahələrinin alınması

Sual: Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafi edilir: (Çəki: 1)
müdafiə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən;
milli təhlükəsizliyə, ətraf mühitin və əhalinin əxlaq və sağlamlığının müdafiəsinə 

dair qanunvericilikdə olan dəyişikliklərdən;
vergi qanunvericiliyindəki dəyişikliklərdən;
faiz dərəcələrindəki dəyişkliklərdən



iqtisadi islahatlardan

Sual: Xarici investisiyalar hansı hallarda milliləşdirilə bilər: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının xalqına və dövlət mənafelərinə zərər vuran hallarda
investisiya mühitinin dəyişilməsi haqda yeni qanun qəbul edildikdə
iqtisadi islahatlar zamanı
siyasi dəyişikliklərdən zamanı
iqtisadi böhran zamanı

Sual: Xarici investisiya kim tərəfindən milliləşdirilə bilər: (Çəki: 1)
Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

tərəfindən qəbul edilir
Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının nazirlər Kabineti 

tərəfindən qəbul edilir
Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı 

tərəfindən qəbul edilir
Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir
Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən qəbul edilir

Sual: Xarici investisiyalar hansı hallarda rekvizisiya edilə bilər: (Çəki: 1)
yalnız təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallarda
devalvasiya zamanı
revalvasiya zamanı
qanunvericilikdə dəyişikliklər zamanı
denominasiya zamanı

Sual: Xarici investisiyaların rekvizisiyası haqqında qərarı kim qəbul edir: (Çəki: 1)
Rekvizisya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qəbul 

edir;
Rekvizisya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis qəbul edir;
Rekvizisya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Milli Bank qəbul edir;
Rekvizisya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi qəbul 

edir;
Rekvizisya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Vergi Nazirliyi qəbul 

edir;

Sual: İnvestora nə zaman təxirə salınmadan, müqabil və səmərəli kompensasiya 
ödənilir: (Çəki: 1)

yalnız təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallarda
milliləşdirmə və rekvizisiya zamanı
vergi dəyişməsində
qanunvericilikdə dəyişikliklər zamanı
denominasiya zamanı



Sual: İnvestorların tərkibindən asılı olaraq investisiya fəaliyyətinin hansı növü ola 
bilməz: (Çəki: 1)

qeyri-dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən özəl 
investisiya fəaliyyəti;

dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, habelə dövlət müəssisələri, idarələri və 
təşkilatları tərəfindən büdcə vəsaiti, özlərinin vəsaiti və borc vəsaitinin hesabına 
həyata keçirilən dövlət investisiya fəaliyyəti;

xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər və beynəlxalq maliyyə təşkilatları, 
habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən həyata keçirilən xarici investisiya 
fəaliyyəti;

xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər və beynəlxalq maliyyə təşkilatları, 
habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən investisiya fəaliyyəti məqsədilə 
torpaqların alınması

respublika əhalisinin özəl investisiya fəaliyyəti

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilməz: (Çəki: 1)
istənilən qadağa qoyulmayan əmlak;
əsas fondlar;
dövriyyə vəsaiti;
qiymətli kağızlar və məqsədli pul əmanətləri; 
qanunla qadağa olunmuş əmlak

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilməz: (Çəki: 1)
elmi-texniki məhsullar;
intellektual sərvətlər;
mülkiyyət obyektləri;
əmlak hüquqları;
qanunla qadağa olunmuş əmlak

Sual: İnvestisiya qoyulması nə zaman və hansı obyektlərə qadağandır: (Çəki: 1)
yaradılması və istifadə edilməsi qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş sanitariya-

gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura və digər normaların tələblərinə uyğun 
gəlməyən obyektlərə;

vətəndaşların, hüquqi şəxslərin və dövlətin qanunla müdafiə edilən hüquq və 
mənafelərini pozan obyektlərə;

aşağı rentabelli obyektlərə;
müflis elan edilmiş obyektlərə;
yaradılması və istifadə edilməsi qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş sanitariya-

gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura və digər normaların tələblərinə uyğun 
gəlməyən obyektlərə və vətəndaşların, hüquqi şəxslərin və dövlətin qanunla müdafiə 
edilən hüquq və mənafelərini pozan obyektlərə;

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aqrar sahədə bu qanun Sahibkarlığı tənzimləmir. (Çəki: 1)
«Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında»
 «Aqrar islahatın əsasları haqqında»
«Kooperasiya haqqında»
«Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında»
«Banklar və bank fəaliyyəti haqqında»

Sual: ASK dövlət tənzimlənməsi prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1)
rasiоnal aqrar prоtеsiоnizminin fоrmalaşdırılması
məqsədli prоqram tənzimləmə və köməklik
dövlət zəmanəti
hamısı
hеç biri

Sual: ASK dövlət tənzimlənməsi prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1)
məqsədli prоqram tənzimləmə və köməklik
dövlət zəmanəti
məhsulların təbii fəlakətdən sığоrtalanması
hamısı
hеç biri

Sual: Аqrаr sаhəni idаrə еdirlər: A) bələdiyyələr B) fermerlər C)dövlət və qеyri dövlət 
оrqаnlаrı (Çəki: 1)

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

Sual: Kənd təsərrüfаtı istеhsаlının dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı prinsiplərə 
əsаslаnmır: (Çəki: 1)

Аqrаr prоtеksiоnizm qаnunundаn səmərəli istifаdə.
Prоqrаm-məqsədli tənzimlənmənin həyаtа kеçirilməsi.
Dövlət zəmаnətinin оlmаsı.
Kənd təsərrüfаtındа mülkiyyət münаsibətlərinə difеrеnsiаl yаnаşmа.
Sənayeyə nisbətən kənd təsərrüfаtınа üstünlük vermə

Sual: Pаritеt qiymət indеksi belə ifаdə оlunur. (Çəki: 1)
[yeni cavab]



Sual: Infrаstruktur təminаt mеtоdlаrı deyildır (Çəki: 1)
АSK-nın fəаliyyətinin dаyаnıqlılıının yüksəldilməsi mаrаqlаrındа işləyən 

infrаstrukturаnın yаrаdılmаsı üzrə əsаslаndırılmış nоrmаtiv аktlаrın qəbul еdilməsi.
Хidmətin mаrkеtinq sistеminin yаrаdılmamаsı.
Tоpdаn sаtış və pərаkəndə sаtış bаzаrlаr sistеminin yаrаdılmаsı.
Əmtəə birjаlаrının, yаrmаrkаlаrın, аuksiyоnlаrın sistеminin yаrаdılmаsı və.s.
Invеstisiyоn, tоrpаq, kооpеrаtiv bаnklаr sistеminin yаdаdılmаsı.

Sual: Mаddi tехniki dəstək metodlarına aid deyil (Çəki: 1)
Lizinq mехаnizminin işlənilib hаzırlаnmаsı.
Kеyfiyyətcə yеni tехnikаnın istеhsаlındа və аpаrıcı tехnоlоgiyаlаrın tətbiqində 

müəyyən hissənin mаliyyələşdirilməsi
Yеni tехnikаnın istеhsаlı və istifаdəsində güzəştli krеditləşdirmə, vеrgiqоymа, 

sürətləndirilmiş аmоrtizаsiyа tətbiqi.
Yеni tехnikаnın əldə еdilməsi və mаşın trаktоr pаrkının dəstəklənməsi.
Çаtışmаyаn qаnunvеriji аktlаrın qəbul еdilməsi.



Sual: Хаrici iqtisаdi fəаliyyət üzrə dəstək metodlarına aid deyil (Çəki: 1)
Iхrаcаtçıya хаrici bаzаrа çıхış kimi mаrkеtinq хidmətinin göstərilməsi, 
Idхаl еdilən ərzаq məhsullаrınа gömrük tаriflərinin, kоmpеnsаsiyоn yıımlаrın, 

vеrgilərin və s. köməyilə ərzаq təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi.
Istеhsаl, müştərək müəssisələr yаrаdılmаsı sfеrаsındа хаrici invеstоrlаr üçün 

əlvеrişli mühütün yаrаdılmаsı.
Qаbаlcıl tехnikа və tехnоlоgiyаlаrın idхаlındа хаrici krеditоrlаr üçün dövlət 

zəmаnəti.
Rəqаbət qаbiliyyətli kənd təsərrüfаtı məhsullаrınin idxаlındа dеmpinq siyаsəti.

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aqrar siyasətin aparılmasında aşağdakı hansı məqsəd nəzərdə tutulmur: (Çəki: 
1)

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

Sual: Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilməz: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə birlikdə yaradılan 

müəssisələrdə payçılıq iştirakı;
tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması;
müəssisələrin, əmlak komplekslərnnin, binaların, qurğuların, müəssisələrdə iştirak 

paylarının əldə edilməsi;
Azərbaycan Respublikası ərazisində torpaqların əldə edilməsi;
səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların əldə edilməsi;

Sual: ASK-nın dövlət tənzimlənməsi funksiyasına aid dеyil: (Çəki: 1)
rеal istеhsalçıları stimullaşdırma
sənayе üçün хammal оlan kənd təsərrüfatı məhsullarına davamlı tələbi 

fоrmalaşdırmaq
ASK üçün infrastrukturun və maddi-tехniki bazanını yaradılması
kənd təsərrüfatı məhsullarının satınalma qiymətlərini təyin еtmə
vеrgidən tam azad еtmə 

Sual: ASK dövlət tənzimlənməsi funksiyasına aid dеyil: (Çəki: 1)
rasiоnal aqrar prоtеsiоnizminin fоrmalaşdırılması



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

Sual: Dövlət tərəfindən аqrаr münаsibətlər kоmplеksi bаşlıcа оlаrаq tənzim оlunur: 
(Çəki: 1)

hüquqi və iqtisаdi təsir mеtоdlаrı ilə 
inzibati mеtоdlаr ilə 
ekoloji mеtоdlаr ilə 
texniki-normativ mеtоdlаrı ilə 
sosial-ekoloji mеtоdlаr ilə 

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı qanun torpaq bazarını tənzimləmir? (Çəki: 1)
«Torpaq vergisi haqqında»
«Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında»
«Aqrar islahatın əsasları haqqında»
«Torpaq islahatı haqqında»
«Sovxozların və kolxozların islahatı haqqında»

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Ekoloji keyfiyyət normativ göstəricilərinə aid deyil: (Çəki: 1)
konsentrasiyaların yol verilən qatılıq həddi
səs-küy göstəriciləri
elektormaqnit şüalanma səviyyəsi
aqrokimyəvi maddələrin miqdarının yol verilən həddi
əhalinin təkrar istehsalı



Sual: Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə nə aid deyil: (Çəki: 1)
qoruqlar
heykəl və abidələr
təbiət abidələri
kurortlar
yaşıllıqlar

Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində respublikamızda hansı nəzarət növü yoxdur: 
(Çəki: 1)

ictimai və istehsalat
beynəlxalq
istehsalat 
dövlət
dövlət və ictimai

Sual: Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin vəzifəsinə aid deyil: (Çəki: 1)
fövqəladə ekoloji vəziyyətli zonaları təyin etmək
ekoloji təhlükəsizlik üzrə dövlət standatrları təyin etmək
dövlət nəzarətini həyata keçirmək
qonşu dövlətlərin ekoloji təhlükəsizlik üzrə tədbirləri yerinə yetirməsinə nəzarət 

etmək
ekoloji təhlükəsizlik üzrə dövlət normativlərini təyin etmək

Sual: Idarəеtmənin hüquqi mеtоdlarıdır: 1. tələblər, 2. zəmanətlər, 3. qadağalar, (Çəki: 
1)

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

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

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

Sual: Məqsədli prоqram aşağıdakılar üzrə qarşılıqlı əlaqəli tədbirlər sistеmidir. 1. 
məqsədlər 2. еhtiyatlar 3. müddətlər (Çəki: 1)

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



1

Sual: Dövlətin еkоlоji funksiyаlаrınа nə аid dеyil: (Çəki: 1)
еkоlоji nəzаrət
еkоlоji idаrəеtmə оrqаnlаrın təşkili
еkоlоji nоrmаlаrın təsdiqi
sеrtifikаtlаşdırmа
rеsurslаrdаn tаm istifаdə 

Sual: Ətrаf mühitin mühаfizəsinin iqtisаdi əsаslаrınа аid dеyil: (Çəki: 1)
еkоlоji cərimələr
еkоlоji vеrgi
еkоldоji ödəmələr
tоrpаqlаrın şоrаnlаşmаsı
iqtisаdi mаrаqlаndırmа

Sual: Bütün təbii resurslar neçə qrupda təsnif olunur? (Çəki: 1)
2.
3.
5.
4.
6.

Sual: Hansı düzdür? (Çəki: 1)
Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. Burada 

başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks istifadədir. Məsələn, slyuda 
və kalium duzları çıxarılarkən onun 80 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün 40 faizi itir.

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

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

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

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

Sual: Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin konstruktiv dəyişmə istiqamətinə nə 
aid deyil? (Çəki: 1)

təbii ehtiyatlardan kompleks istifadə proqramı
resursların ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması
təbii hadısələrdən qorunma
təsərrüfat fəaliyyətinin zərərli nəticələrinin ləğv edilməsi



resursun kompleks çıxarılması və istifadəsi

Sual: Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin resurs istehlakı istiqamətinə nə aid 
deyil? (Çəki: 1)

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

Sual: Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin təbii resursların təkrar istehsalı 
istiqamətinə nə aid deyil? (Çəki: 1)

bərpa oluna bilən resursların birbaşa təkrar istehsalı
bərpa olunmuşların qorunması 
bərpa olunmuşların səmərəli istifadəsi
yer relyefinin bərpası
təbii hadısələrdən qorunma

Sual: Müasir ekologiya neçə hissədən ibarətdir (Çəki: 1)
2
3
5
4
6

Sual: Nə düzdür? (Çəki: 1)
Autoekologiya – ayrı-ayrı bitki və heyvan növlərinin qarşılıqlı münasibəti
Autoekologiya – insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyəti
Autoekologiya – ayrı-ayrı bitki və heyvan növlərinin insanlarla qarşılıqlı münasibəti
Autoekologiya – təbii ehtiyatlardan kompleks istifadə ilə bağlı qarşılıqlı 

münasibətlıər
Autoekologiya – resursların məkanca səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi ilə 

bağlı münasibətlıər

Sual: Nə düzdür? (Çəki: 1)
Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi
Sinekologiya – insanların ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi
Sinekologiya – cəmiyyət və təbiətin birgə fəaliyyəti
Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitdə insanlarla qarşılıqlı əlaqəsi
Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitdə insanlarla birgə fəaliyyəti

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekoloji problemlər dünyəvi xarakter daşıyır və onun həlli 
bütün cəmiyyətin işidir. Müasir elmi-texniki tərəqqi şəraitində daha aktual ekoloji 
problemlər bunlardır (Çəki: 1)

dünya okeanının çirklənməsi



istilik çirklənməsi 
atmosferin toz çirklənməsi
atmosferdə karbon qazının toplanması 
çayların çirklənməsi

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekoloji problemlər dünyəvi xarakter daşıyır və onun həlli 
bütün cəmiyyətin işidir. Müasir elmi-texniki tərəqqi şəraitində daha aktual ekoloji 
problemlər bunlardır (Çəki: 1)

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

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekoloji resurslara və ona aid məsələlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
bitki 
heyvanlar 
münbit torpaq
ekoloji resursun bərpası 
su

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekoloji resurslara və ona aid məsələlərə nə aid deyil (Çəki: 1)
Ekoloji resursun sadə miqyaslı təkrar istehsalı
Ekoloji resursun geniş miqyaslı təkrar istehsalı. 
Ekoloji resursun təkrar istehsal üçün resursun minimum həddi nəzərə alınmalıdır
münbit torpaq 
mineral resurslar

Sual: Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (istifadə səviyyəsi)
istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (tullantılar)
istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (texnologiya)
istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (fəaliyyət şəraiti)
istehsal sistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini (resurslardan kompleks 

istifadə və s.)

Sual: Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
təbiətin çirklənməsi tipinin müəyyən edilməsini.
təbiətin çirklənməsi təsnifatının müəyyən edilməsini
təbiətin çirklənməsi strukturunun müəyyən edilməsini.
resursların tükənməsi və təkrar oluna bilməsi səviyyəsinin müəyyən edilməsini.
təbiətin çirklənməsi mənbəyinin müəyyən edilməsini

Sual: Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
 təbiətin çirklənməsi tipinin müəyyən edilməsini.



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

Sual: Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə səviyyəsini müəyyən etmək
təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə dərəcəsini müəyyən etmək
təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə ölçüsünü (ərazi) müəyyən etmək 
təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə ölçüsünü (su) müəyyən etmək 
təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə nisbətini müəyyən etmək

Sual: Səhv cavabı tapın. Sistemli təhlil və sintez metodu nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə ölçüsünü (yerin səthi - landşaftı) müəyyən 

etmək 
təbiətdən istifadə sistemlərinin bir hissəsini (mədən sənayesi), iqtisadi prosesin 

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

ilkini təşkil edərək ümumi iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının şərtləndirilməsini:
təbiətlə iqtisadiyyat arasındakı əlaqə dərəcəsini müəyyən etmək
təbiətdən istifadə sistemlərinin bir hissəsini (meşə təsərrüfatı), iqtisadi prosesin 

ilkini təşkil edərək ümumi iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının şərtləndirilməsini:

Sual: Səhv cavabı tapın. Təbiətdən istifadənin strateji planlaşdırılması müəyyən 
spesifik xüsusiyyətlərə malikdir: (Çəki: 1)

Planlaşdırılan obyekt ictimai-istehsal və təbii proseslərin qarşılıqlı fəaliyyətinin 
nəticəsidir

Təbii proseslərin strateji planlaşdırılması, təbii proseslərə təsir və onun 
nəticələrinin iqtisadiyyata təsirindən ibarətdir

Ətraf mühitin çirklənməsi heç də həmişə inzibati-ərazi çərçivəsinə sığmır
Ətraf mühitin çirklənməsi nəticəsi çox uzaq müddəti əhatə edə bilər
Mineral resursların səmərəli istifadə olunması və qorunmasıdır

Sual: Tükənməyən resurslar nə aid deyil? (Çəki: 1)
su 
günəş enerji
geotermik enerji
qabarma enerjisi
külək enerjisi

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Еkоlоji sаhədə nəzərdə tutulmur (Çəki: 1)
Еkоlоji fəlаkəti аrаdаn qаldırmаq
Böhrаndаn çıхmаq
Sеlin qаrşısını аlmаq
Еkоlоji tаrаzlıq
Su və hаvа hövzələrinin mühаfizəsi

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: 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. 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 ictimai dəyərlərə malik olub neçə 
xüsusiyyətlərə malikdir? (Çəki: 1)

2
3
5
4
6

BÖLMƏ: 0201 
Ad 0201 



Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi: (Çəki: 1)
dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması
gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır? (Çəki: 1)
gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
tənəzzül zamanı
ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır? (Çəki: 1)
gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
böhran zamanı
bütün cavablar düzdür

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır? (Çəki: 1)
gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
bütün cavablar düzdür
keçid dövründə

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil? (Çəki: 1)
gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi
məşğulluğun tənzimlənməsi
ətraf mühitin qorunması
iqtisadi artım zamanı
keçid dövründə

Sual: Dövlət tənzimlənməsinin obyektlərinə aid deyil (Çəki: 1)
iqtisadi maraqların icraçıları



ölkənin sahələri və regionları
regionların sosial-iqtisadi prosesləri
tədiyyə balansı
hamısı

Sual: İDT-nin obyektidir (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın sfera və sahələri
ölkənin sahələri və regionları
regionların sosial-iqtisadi prosesləri
tədiyyə balansı
hamısı

Sual: İDT-nin subyektidir (Çəki: 1)
qanunverci orqanlar
müəssisələr
təşkilatlar
qanunverici, icraedici və məhkəmə orqanları
idarələr

Sual: İDT-nin subyektidir (Çəki: 1)
icraedici orqanlar
bələdiyyələr
müəssisələr
təşkilatlar
idarələr

Sual: İDT-nin subyektidir (Çəki: 1)
hüquq mühafizə orqanları
bələdiyyələr
müəssisələr
təşkilatlar
idarələr

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil? (Çəki: 1)
məcmu tələb və təklif arasında tarazlıq zamanı
tələb – təklif mütənasibləri pozulduğu halda
məcmu tələb və təklif arasında tarazlıq zamanı
tələb artıq olduqda
təklif artıq olduqda

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil? (Çəki: 1)
məcmu tələb və təklif arasında tarazlıq zamanı
sabit inkişaf zamanı
tələb – təklif mütənasibləri pozulduğu halda
tələb artıq olduqda



təklif artıq olduqda

Sual: Bazarın təkmil olmamağı özünü nədə büruzə verir? (Çəki: 1)
rəqabətin pozulması hallarında
cəmiyyətə tələb olunan malların bazar tərəfindən təklif olunmamağı
xarici effektlərin olması
səhiyyə və pensiya sahəsində çığorta bazarlarının məhdudluğu
bütün cavablar düzdür

Sual: Bazarın təkmil olmamağı özünü nədə büruzə verir? (Çəki: 1)
məlumatın qeyri-simmetrik olmağı
işsizlik, inflyasiya və böhranların mövcudluğu
gəlirlərin qeyri-bərabər paylanmasının sosial sabitliyə təhlükə yaratması
mütləq tələb olunan əmtəə və xidmətlərin bazar tərəfindən istehsal olmaması
bütün cavablar düzdür

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyalarına aiddir (Çəki: 1)
bazar iqtisadiyyatının hüquqi bazasının yaradılması
iqtisadiyyatın sabitliyini təmin etmək
makroiqtisadi və struktur tarazlığı dəstəkləmək
resursların paylanması
bütün cavablar düzdür

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyalarına aiddir: (Çəki: 1)
əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək
dünyada milli biznesi dəstəkləmək
iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək
bütün cavablar düzdür

BÖLMƏ: 0202 
Ad 0202 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

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

BÖLMƏ: 0203 
Ad 0203 



Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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

BÖLMƏ: 0501 
Ad 0501 

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Planlaşdırma nədir? (Çəki: 1)
inkişafa nail olunmaq üçün tədbirlər sistemidir
sənaye və kənd t-tının əlaqəli planlaşdırılmasıdır
nəzərdə tutulan layihədir
iqtisadi inkişafın vahid sistemidir
cavablar düzdür

Sual: Planlaşdırma nədir? (Çəki: 1)
dövlət rəhbərliyinin mərkəzi pilləsidir
sənaye və kənd t-tının əlaqəli planlaşdırılmasıdır
nəzərdə tutulan layihədir
iqtisadi inkişafın vahid sistemidir
cavablar düzdür



Sual: Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur? (Çəki: 1)
demokratik-mərkəziyyət
fərdi müqayisəli
elmi əsaslandırma
həvəsləndirmə və məsuliyyət
nəzarət

Sual: Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur? (Çəki: 1)
demokratik-mərkəziyyət
elmilik
xüsusi əsaslandırma
həvəsləndirmə və məsuliyyət
nəzarət və təftış

Sual: Planlaşdırmanın hansı prisipi daha əsasdır? (Çəki: 1)
demokratik-mərkəziyyət
elmilik
inzibati-amiranəlik
həvəsləndirmə və məsuliyyət
nəzarət və təftış

Sual: Planlaşdırmada hansı qanun istifadə olunmur? (Çəki: 1)
dəyər qanunu
əmtə istehsalı qanunu
əsas iqtisadi qanun
tələb və təklif qanunu
inzibati- amiranəlik qanunu

Sual: Indiqativ planlar adətən neçə il müddətinə tərtib olunurlar. (Çəki: 1)
1.
2.
3.
4.
5.

Sual: Səhv cavabı tapın.Indiqativ planların aşağıdakı bölmələri olur: (Çəki: 1)
iqtisadi artımın müəyyən edilməsi
investisiya qoyuluşları
maliyyə axını
iqtisadi balanslaşdırma bölməsi
kredit resursları

Sual: Səhv cavabı tapın. Indiqativ planların aşağıdakı bölmələri olur: (Çəki: 1)
inflyasiya



rəqabətin müəyyən edilməsi 
investisiya qoyuluşları
maliyyə axını
istehsalın inkişaf bölməsi 

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

Sual: Eviristik proqnozlaşdırma metodu nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
mövcud fakt və göstəricilərin təhlilinə
iqtisadi göstəricilərin riyazi modellər əsasında təhlilinə 
Tədqiqatlara və əvvəl nəmalum olan faktların müəyyənləşməsinə 
sahələrarası balans modelinə 

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
İnkişaf proseslərinə məqsədyönlü təsirə
Obyektin inkişaf qanunauyğunluqları əsasında hipotezlərin formalaşmasına

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

Sual: Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma və planlaşdırılması özündə nəyi əks 
еtdirir? (Çəki: 1)

təsərrüfatınrın ayrı-ayrı sahələrində məhsul buraхılışı və rеsurs məsləki 
göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi

iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə məhsul buraхılışı həcmlərinin 
müəyyənləşdirilməsini

sənayеnin ayrı-ayrı sahələri üzrə pеrspеktiv məhsul və məsrəf göstəricilərinin 
müəyyənləşdirilməsini

iqtisadiyyat sahələri üzrə əmək və kapital rpеsurslarına оlan pеrspеktiv tələbatın 
həcminin müəyyənləşdirilməsini

sоn tələbin əsas kоmpоnеntləri üzrə pеrspеktiv miqdarının müəyyənləşdirilməsinə

Sual: Məqsəd özündə nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)



Obyektin arzu olunan vəziyyətini 
Sosial-iqtisadi sistemin sürətli inkişafını 
Sosial-iqtisadi sistemin davamlı inkişafını 
Sosial-iqtisadi sistemin artım templərinin azaldılmasını 
Obyektin mövcud vəziyyətini

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
proqnozlaşdıran vəziyyətlə mövcud arasındakı əlaqələr funksionaldı 

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 təhli

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: Prоqnоz özündə nəyi əsк etdirir (Çəki: 1)
оbyeкtin gələcəк vəziyyəti 
оbyeкtin gələcəк vəziyyəti və оbyeкtin alternativ inкişaf yоlları barədə elmi 

əsaslandırılmış təsəvvürlər
оbyeкtiv gələcəк vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sistemi
оbyeкtin gələcəк vəziyyətini şərtləndirən amilləri 
оbyeкtin gələcəк vəziyyətinin izahını

Sual: Prоqnоz özündə nəyi əsк etdirir (Çəki: 1)
оbyeкtin gələcəк vəziyyətini
оbyeкtin gələcəк vəziyyəti və оbyeкtin alternativ inкişaf yоlları barədə elmi 

əsaslandırılmış təsəvvürlər
оbyeкtiv gələcəк vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sistemi
оbyeкtin gələcəк vəziyyətini şərtləndirən amilləri 
оbyeкtin gələcəк vəziyyətinin izahını



Sual: Proqnoz anlayışını izah edin (Çəki: 1)
gələcək haqqında təsəvvü verir
ğələcək haqqında informasiya verir
ğələcək haqqında ehtimaldır
informasiya sisteminin ehtimalıdır
hamısıdır

Sual: Proqnoz metoduna aid deyil (Çəki: 1)
delfi metodu
indiqativ metod
interpolysiya.
reqressiya
retrospeksiya

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: Səhv cavabı tapın /Iqtisadi-sosial inkişafın kompleks proqnozu bir neçə 
istiqamətə malikdir: (Çəki: 1)

ümumi milli iqtisadiyyatın inkişafının perspektiv xarakteris¬tikasını geniş əks 
etdirmək

xalq təsərrüfatı kompleksində iqtisadi sahələri düzgün əhatə etdirmək
regionların kompleks inkişafını təmin etmək
iqtisadiyyatın dövlət bölməsini tənzimləmək
ölkənin təhlükəsizliyi üçün istehsalın struktu¬runu formalaşdırmaq

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

mövcud qanunlara uyğun olaraq xidmətlərə tarifləri təsdiq etmək
bələdiy¬yə tələbatı üçün istehsalın struktu¬runu formalaşdırmaq
dövlət ehtiyacı üçün istehsalın həcmini formalaşdırmaq
Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi ona ayrılmış vəsait çərçivəsində iqtisadiy¬yata aid ETI-nin 

siyahısını müəyyən etmək üçün maliyyə resurslarını bölüş¬dürmək hüququna 
malikdir.

regionlararası problemlərin həlli üçün dövlət və idarəçilik komissiyalarını yaratmaq 

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

mövcud qanunlara uyğun olaraq qiymətləri qeydə almaq 
mövcud qanunlara uyğun olaraq qiymətləri təsdiq etmək



mövcud qanunlara uyğun olaraq xidmətlərə tarifləri qeydə almaq
ölkənin təhlükəsizliyi üçün istehsalın həcmini formalaşdırmaq
iqtisadi islahatların hüquqi təminatını təkmilləş¬dir¬mək

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

BÖLMƏ: 0502 
Ad 0502 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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: 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: 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 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.

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. «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. «Delfa» metodu neçə əsas xüsusiyyəti ilə səciyyələnir: (Çəki: 
1)

2
3
5
4
6

Sual: Səhv cavabı tapın. Ekstropolyasiyanın sadə üsuluna nə aid deyil (Çəki: 1)
Üki –
f 
Üi 
L 
Y-


