11/18/2016

AAA_2114#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 2114 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi
1 Iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi:

•

işsizliyin artırılması üzrә dövlәtin fәaliyyәtidir
sabit iqtisadi artımı saхlama üzrә dövlәtin fәaliyyәtidir
inflyasiya artımının yaradılması üzrә dövlәtin fәaliyyәtidir
tәdiyyә balansının mәnfi saldоsunun fоrmalaşması üzrә dövlәtin fәaliyyәtidir
haqsız rәqabәti fоrmalaşdırmaq üzrә dövlәtin fәaliyyәtidir

2 Iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdidir:

•

rеgiоnların sоsialiqtisadi inkişaf şәraitinin bәrabәrlәşdirilmәsi
iqtisadi  sоsial sabitlik vә inkişafa nail оlma
rеgiоnların tәbiiiqlim хüsusiyyәtlәrindәn istifadә
yеrli özünüidarәеtmә zәmanәtinin tәminatı
әtraf mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması

3 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi nin predmeti öyrәnir:

•

ölkәnin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsi
gәlirlәrin sosial әdalәt prinsipinә müvafiq bölüşdürülmәsi
ölkәnin iqtisadi hәyatında bazar münasibәtlәrinin sәmәrәli formalaşmasını tәmin edәcәk dövlәtin bütün iştirak
formalarını
әtraf mühitin qorunması

4 İDT fәnninin әsas vәzifәlәrinә aşağıda adı cәkilәnlәr aiddir:

•

bütün cavablar düzdür
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsi
әtraf mühitin qorunması
ölkәnin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
gәlirlәrin sosial әdalәt prinsipinә müvafiq bölüşdürülmәsi

5 İDT fәnninin әsas vәzifәlәrinә aşağıda adı çәkilәnlәrә aiddir:

•

bütün cavablar düzdür
iqtisadiyyatın cari vә gәlәcәk istiqamәtlәrinin optimal nisbәtinin formalaşması
ölkә regionlarının sosialiqtisadi inkişafının tәmin edilmәsi
mövcud qanunvericiliyin tәkmillәşdirilmәsi
ümumi iqtisadi proporsiyaların dәstәklәnmәsi

6 İDT fәnninin әsas vәzifәlәrinә aşağıda adı çәkilәnlәr aiddir:

•

dövlәt tәnzimlәnmәsi qarşılıqlı maraqların tәmin olunmasını yönәlmәli vә bir tәrәfdәn, iqtisadiyyatın sәmәrәli
inkişafını, digәr tәrәfdәn isә sosial әdalәti tәmin etmәlidir
iqtisadi inkişafın sәmәrәliliyini tәmin etmәk
bütün cavablar düzdür
sosialiqtisadi inkişaf, regional, sahә, sahәlәrarası, mәqsәdli, investisiya proqnoz vә proqramlarının yaxın vә uzaq
gәlәcәyә işlәnib hazırlanması
dövlәtin sәrәncamında olan tәbii, insan, maliyyә resursların sәmәrәli istifadәsi
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7 İDT әsas funksiyalarına aiddir:

•

bütün cavablar düzdür
iqtisadi qanunların işlәnib hazırlanması, qәbul olunması vә onların icrasına nәzarәt;
makroiqtisadi siyasәtin prioritetlәrinin müәyyәn olunması
bazarın sәmәrәli fәaliyyәti üçün şәraitini yaradılması
bazar hәll edә bilmәyәn mәsәlәlәrin hәlli

8 Tәsniflәşdirmә prinsiplәrinә görә kontraktlar aşağıdakı növә bölünürlәr: A) birdәfәlik B) dövrü C) qarışıq
formada ödәnişli D) daimi

•

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

9 Dövlәt sifarişinin yerinә yetirilmәsi vә maliyyәlәşdirilmәsi:

•

mәslәhәt xarakterlidir vә ödәnilmir
müqavilә әsasındadır vә ödәnilir
mәcburidir vә müәyyәn hissәsi ödәnilir
könüllüdür vә müәyyәn hissәsi ödәnilir
mәcburidir vә ödәnilmir

10 Dövlәt proqrammı tәmin olunmalıdır: A) әmәk ehtiyatları ilә B) maddi ehtiyatları ilә C) maliyyә ehtiyatları
ilә D) istehsal güclәri ilә

•

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

11 İnhisarlarda qiymәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsinin mәhdudlaşdırılması üçün tәtbiq edilir:

•

maya dәyәri sәviyyәsi hәddi
mәnfәәt sәviyyәsi hәddi
kredit sәviyyәsi hәddi
rentabellik sәviyyәsi hәddi
vergi sәviyyәsi hәddi

12 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә qiymәtin aşağıdakı növü yoxdur

•

müntәzәm qiymәt
sabit qiymәt
biznes qiymәti
dövlәt qiymәti
kontrakt qiymәti

13 Keyns tәrәfindәn aşağıdakı nәzәri prinsipdәn istifadә olunur
sosial siyasәti hәyata keçirmәk
ekologiyaya dövlәt himayәsi göstәrmәk
dövlәt dirijizmi
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•

pul qaydasından
istehsala, mәşğulluq vә milli gәlirә dövlәt investisiyalarının tәsirinin multiplikativ effektindәn

14 MV=PQ tәnliyi kimin adı ilә bağlıdır

•

Sey
Yum
Rikkardo
Marşal
Fişer

15 Pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsi neçәnci әsrdә meydana gәlmişdir:

•

XV
XX
XIX
XVIII
XVI

16 İqtisadiyyatın monetar tәnzimlәnmәsini tәklif edәn:

•

Q.Müzdal
M.Fridmen
C.Qeldbreyt
F.Petti
Y.Tinberqen

17 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsasını yaradan:

•

C.Keyns
L. Mizek
E.Çemberlin
A.Marşal
M.Fridmen

18 Tarixi cәhәtdәn iqtisadi nәzәriyyә mәktәblәrindәn hansı birinci olub?

•

keynsçillik
neoluberalizm
monetariz
merkantilizm
klassik

19 İqtisadiyyatın monetar tәnzimlәnmәsini tәklif edәn

•

M.Fridmen
Şumpater
Hilbert
Keyns
A.Marşal

20 İqtisadi problemlәrin bir hissәsi bazar, bir hissәsi hakimiyyәt tәrәfindәn hәll edilirsә, onda iqtisadiyyat

•

qarışıqdır
korporativdir
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kooperasiyadır
kollektivdir
cavablar düzdür

21 İqtisadi marağın icraçısıdır

•

bütün cavablar düzdür
korporativ banklar
kommersiya bankları
mәrkәzi bank
xüsusi banklar

22 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә strateji planlaşdırmanın rolu

•

sosialiqtisadi inkişaf üzrә tövsiyyәlәr hazırlamaq
iqtisadi sistemin ilkin hәlqәlәrinin strategiyasını müәyyәnlәşdirmәk
sahә strategiyasının proqnozunu vermәk
makroiqtisadi strategiyanı proqnozlaşdırmaq
cәmiyyәtdә baş verәn sosialiqtisadi dәyişikliklәri nәzәrә almaq, onların dinamiki istiqamәtini müәyyәnlәşdirmәk

23 İqtisadi sistem dövlәt mülkiyyәtinә vә mәrkәzi idarәetmә metodlarına әsaslanırsa, onda o adlanır

•

inzibatiamirlik sistemi
xalis inhisar bazarı
azad rәqabәt bazarı
әnәnәvi bazar sistemi
bütün cavablar düzdür

24 Funksional әlamәtә görә proqnozlar aşağıdakı növlәrә bölünür

•

ektropolyasiya
matris metodu
delfa metodu
normativ
adaptasiya

25 Funksional әlamәtә görә proqnozlar aşağıdakı növlәrә bölünür

•

ssenarinin quruluşu
intervyu
fәrdi
axtarış
analitik

26 Fiskal tәnzimlәmә alәtlәridir

•

1,2,3
1,2
dövlәt xәrclәri
transfertlәr
vergi
2,3

27 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin mәhddlaşdırılması zәrurәti ilk dәfә kim tәrәfindәn işlәnilib
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•

A.Marşal
A. Smit
Samoelson
Marks
C.Keyns

28 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsasını yaradan

•

A.Marşal
A. Smit
Samoelson
Marks
C.Keyns

29 Direktiv planlaşdırmanın әsas cәhәtlәrinә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
dövlәt mülkiyyәtinin üstünlük tәşkil etmәsi
iqtisadi planların qanun şәklindә icra edilmәsi
dövlәt planlaşdırılması
bütün cavablar düzdür

30 C.M.Keyns hansı nәzәriyyәnin banisidir?

•

iqtisadiyyatın fundamental nәzәriyyәsi
iqtisadi fizika
iqtisadi kibernetika
makroiqtisadi tәnzimlәmә
makroiqtisadiyyat nәzәriyyәsinin

31 Birbaşa tәsir metodlarına aiddir

•

faiz stavkası
emissiya
pul kütlәsi
büdcә
qiymәtlәrin dondurulması

32 Bazarın görünmәz әl haqqında tezis hansı nәzәri konsepsiyadadır

•

neoliberalizm
prijizm
cavabların hamısı düzdür
klassik
neoklassik

33 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı proqnoz növünә aiddir

•

bütün cavablar düzdür
makroiqtisadi proqnoz
iqtisadi sistemin ilkin hәlqәlәrinin proqnozu
sahә proqnozu
bütün cavablar sәhvdir

34 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı proqnoz növünә aiddir
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•

direktiv proqnoz
operativ proqnoz
orta müddәtli proqnoz
uzun müddәtli proqnoz
bütün cavablar sәhvdir

35 Iqtisadi siyasәtin zaman dövrünә görә aşağıdakı növlәri var: 1. Qısa müddәtli 2. Оrta müddәtli 3. Uzun
müddәtli

•

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

36 Dövlәtin iqtisadi siyasәtinin tәrkib hissәsidir: 1. İnvestisiya siyasәti 2. Büdcә siyasәti 3. Stuktur siyasәt 4.
Qiymәt siyasәti

•

heç biri
hamısı
1,2,3
2,3,4
2,4

37 İqtisadi siyasәtin zaman dövrünә görә aşağıdakı növlәri var: 1. Qısa müddәtli 2. Orta müddәtli 3. Uzun
müddәtli

•

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

38 Tükәnmәyәn resurslar nә aid deyil?

•

günәş enerji
su
külәk enerjisi
qabarma enerjisi
geotermik enerji

39 Sәhv cavabı tapın. Tәbii resurslar isә insanların ehtiyaclarını ödәmәk üçün әtraf mühitdә mövcud olan nә
kimi göstәrilmişdir

•

su mәnbәlәri
fauna
ekoloji bәrpa mәnbәlәri
flora
enerji mәnbәlәri

40 Sәhv cavabı tapın. Tәbiәtdәn istifadәnin strateji planlaşdırılması müәyyәn spesifik xüsusiyyәtlәrә malikdir:
Tәbii proseslәrin strateji planlaşdırılması, tәbii proseslәrә tәsir vә onun nәticәlәrinin iqtisadiyyata tәsirindәn ibarәtdir
Әtraf mühitin çirklәnmәsi heç dә hәmişә inzibatiәrazi çәrçivәsinә sığmır
Әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsi çox uzaq müddәti әhatә edә bilәr

•
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•

Mineral resursların sәmәrәli istifadә olunması vә qorunmasıdır
Planlaşdırılan obyekt ictimaiistehsal vә tәbii proseslәrin qarşılıqlı fәaliyyәtinin nәticәsidir

41 Sәhv cavabı tapın. Sistemli tәhlil vә sintez metodu nәzәrdә tutur:

•

tәbiәtdәn istifadә sistemlәrinin bir hissәsini (meşә tәsәrrüfatı), iqtisadi prosesin ilkini tәşkil edәrәk ümumi
iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının şәrtlәndirilmәsini:
tәbiәtdәn istifadә sistemlәrinin bir hissәsini (kәnd tәsәrrüfatı), iqtisadi prosesin ilkini tәşkil edәrәk ümumi
iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının şәrtlәndirilmәsini:
tәbiәtdәn istifadә sistemlәrinin bir hissәsini (mәdәn sәnayesi), iqtisadi prosesin ilkini tәşkil edәrәk ümumi
iqtisadiyyatın sonrakı inkişafının şәrtlәndirilmәsini:
tәbiәtlә iqtisadiyyat arasındakı әlaqә ölçüsünü (yerin sәthi  landşaftı) müәyyәn etmәk
tәbiәtlә iqtisadiyyat arasındakı әlaqә dәrәcәsini müәyyәn etmәk

42 Sәhv cavabı tapın. Sistemli tәhlil vә sintez metodu nәzәrdә tutur:

•

tәbiәtlә iqtisadiyyat arasındakı әlaqә nisbәtini müәyyәn etmәk
tәbiәtlә iqtisadiyyat arasındakı әlaqә ölçüsünü (әrazi) müәyyәn etmәk
tәbiәtlә iqtisadiyyat arasındakı әlaqә dәrәcәsini müәyyәn etmәk
tәbiәtlә iqtisadiyyat arasındakı әlaqә sәviyyәsini müәyyәn etmәk
tәbiәtlә iqtisadiyyat arasındakı әlaqә ölçüsünü (su) müәyyәn etmәk

43 Sәhv cavabı tapın. Sistemli tәhlil vә sintez metodu nәzәrdә tutur:

•

ekoloji resursun geniş miqyaslı tәkrar istehsalının müәyyәn edilmәsini.
tәbiәtin çirklәnmәsi strukturunun müәyyәn edilmәsini.
tәbiәtin çirklәnmәsi tәsnifatının müәyyәn edilmәsini.
tәbiәtin çirklәnmәsi tipinin müәyyәn edilmәsini.
resursların tәkrar oluna bilmәsi sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsini

44 Sәhv cavabı tapın. Sistemli tәhlil vә sintez metodu nәzәrdә tutur:

•

tәbiәtin çirklәnmәsi mәnbәyinin müәyyәn edilmәsini
tәbiәtin çirklәnmәsi strukturunun müәyyәn edilmәsini.
tәbiәtin çirklәnmәsi tәsnifatının müәyyәn edilmәsini
tәbiәtin çirklәnmәsi tipinin müәyyәn edilmәsini.
resursların tükәnmәsi vә tәkrar oluna bilmәsi sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsini.

45 Sәhv cavabı tapın. Sistemli tәhlil vә sintez metodu nәzәrdә tutur:

•

istehsal sistemlәrinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini (resurslardan kompleks istifadә vә s.)
istehsal sistemlәrinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini (texnologiya)
istehsal sistemlәrinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini (tullantılar)
istehsal sistemlәrinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini (istifadә sәviyyәsi)
istehsal sistemlәrinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini (fәaliyyәt şәraiti)

46 Sәhv cavabı tapın. Ölkәdә antropogen (tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әlaqәdar) çirklәnmә üzrә monitorinq dövlәt
orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilir. Buna isә Azәrbaycan Respublikası Ekologiya Mәrkәzi rәhbәrlik edir. Vahid
Dövlәt Ekoloji Monitorinq sisteminә aşağıdakı dövlәt orqanları daxil edilә bilәr (VDEMS):

•

Әmәk vә әhalinin sosial müdafiәsi nazirliyi vә s.
Dәniz vә çay gәmiçiliyi idarәsi
Müdafiә Nazirliyi
Sәhiyyә Nazirliyi
Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi
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47 Sәhv cavabı tapın. Insanların әtraf mühitlә birgә fәaliyyәti, yәni tәbii resurslardan istifadә çoxtәrәfli müxtәlif
xarakterә malikdir. Bununla belә hәmin fәaliyyәtin mühüm istiqamәtlәrini qeyd etmәk olar:

•

tәnzimlәmә
idarәetmә
tәbii resursların qorunması
resurs istehlakı
monitorinq

48 Sәhv cavabı tapın. Insanların әtraf mühitlә birgә fәaliyyәti, yәni tәbii resurslardan istifadә çoxtәrәfli müxtәlif
xarakterә malikdir. Bununla belә hәmin fәaliyyәtin mühüm istiqamәtlәrini qeyd etmәk olar:

•

әtraf mühitin yaxşılaşdırılması
tәbii resursların tәkrar istehsalı
konstruktiv dәyişmә
resurs istehlakı
yaşayış mühitinin yaxşılaşdırılması

49 Sәhv cavabı tapın. Ekoloji resurslara vә ona aid mәsәlәlәrә nә aid deyil

•

mineral resurslar
Ekoloji resursun tәkrar istehsal üçün resursun minimum hәddi nәzәrә alınmalıdır
Ekoloji resursun geniş miqyaslı tәkrar istehsalı.
Ekoloji resursun sadә miqyaslı tәkrar istehsalı
münbit torpaq

50 Sәhv cavabı tapın. Ekoloji resurslara vә ona aid mәsәlәlәrә nә aid deyil

•

su
münbit torpaq
heyvanlar
bitki
ekoloji resursun bәrpası

51 Sәhv cavabı tapın. Ekoloji problemlәr dünyәvi xarakter daşıyır vә onun hәlli bütün cәmiyyәtin işidir. Müasir
elmitexniki tәrәqqi şәraitindә daha aktual ekoloji problemlәr bunlardır

•

içmәli suyun azalması
atmosferin toz çirklәnmәsi
atmosferin xüsusi qatı – unosfer bağlı problemlәr
dünya okeanının çirklәnmәsi
atmosferdә karbon qazının toplanması

52 Sәhv cavabı tapın. Ekoloji problemlәr dünyәvi xarakter daşıyır vә onun hәlli bütün cәmiyyәtin işidir. Müasir
elmitexniki tәrәqqi şәraitindә daha aktual ekoloji problemlәr bunlardır

•

çayların çirklәnmәsi
atmosferin toz çirklәnmәsi
istilik çirklәnmәsi
dünya okeanının çirklәnmәsi
atmosferdә karbon qazının toplanması

53 Sәhv cavabı tapın. Azәrbaycan Respublikasının әtraf mühitin mühafizәsi haqqında qanunda ekologiya nәyi
öyrәnәn elm kimi qәbul edilmişdir

•
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•

әtraf mühitin mühafizәsini
antropogen proseslәri
әtraf mühitin tarazlığın pozulmasına tәsir edәn tәbii amillәr
әtraf mühitin tarazlığını
fiziki proseslәri

54 Nә düzdür?

•

Sinekologiya – autoekologiyanın әtraf mühitdә insanlarla birgә fәaliyyәti
Sinekologiya – cәmiyyәt vә tәbiәtin birgә fәaliyyәti
Sinekologiya – insanların әtraf mühitlә qarşılıqlı әlaqәsi
Sinekologiya – autoekologiyanın әtraf mühitlә qarşılıqlı әlaqәsi
Sinekologiya – autoekologiyanın әtraf mühitdә insanlarla qarşılıqlı әlaqәsi

55 Nә düzdür?

•

Autoekologiya – resursların mәkanca sәmәrәli istifadәsinin tәmin edilmәsi ilә bağlı münasibәtlıәr
Autoekologiya – ayrıayrı bitki vә heyvan növlәrinin insanlarla qarşılıqlı münasibәti
Autoekologiya – insanların әtraf mühitlә birgә fәaliyyәti
Autoekologiya – ayrıayrı bitki vә heyvan növlәrinin qarşılıqlı münasibәti
Autoekologiya – tәbii ehtiyatlardan kompleks istifadә ilә bağlı qarşılıqlı münasibәtlıәr

56 Müasir ekologiya neçә hissәdәn ibarәtdir

•

6
5
3
2
4

57 Insanların әtraf mühitlә birgә fәaliyyәtinin tәbii resursların tәkrar istehsalı istiqamәtinә nә aid deyil?

•

tәbii hadısәlәrdәn qorunma
bәrpa olunmuşların sәmәrәli istifadәsi
bәrpa olunmuşların qorunması
bәrpa oluna bilәn resursların birbaşa tәkrar istehsalı
yer relyefinin bәrpası

58 Insanların әtraf mühitlә birgә fәaliyyәtinin resurs istehlakı istiqamәtinә nә aid deyil?

•

resursun çıxarılması
resursun çıxarılması vә istifadәsi
istehsal tullantılarının yerlәşdirilmәsi
resursdan istifadә
tәbii ehtiyatlardan kompleks istifadә

59 Insanların әtraf mühitlә birgә fәaliyyәtinin konstruktiv dәyişmә istiqamәtinә nә aid deyil?

•

resursun kompleks çıxarılması vә istifadәsi
tәbii hadısәlәrdәn qorunma
resursların ayrıayrı xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması
tәbii ehtiyatlardan kompleks istifadә proqramı
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin zәrәrli nәticәlәrinin lәğv edilmәsi

60 Hansı düzdür?
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•

Bәrpa olunmayan resurslar, bura torpaq vә bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vәzifә – mineral resurslardan
tam vә kompleks istifadәdir. Mәsәlәn, slyuda vә kalium duzları çıxarılarkәn onun 70 faizi, neftin 50 faizi, daş kömürün
40 faizi itir.
Bәrpa olunmayan resurslar, bura torpaq vә bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vәzifә – mineral resurslardan
tam vә kompleks istifadәdir. Mәsәlәn, slyuda vә kalium duzları çıxarılarkәn onun 80 faizi, neftin 50 faizi, daş kömürün
40 faizi itir.
Bәrpa olunmayan resurslar, bura torpaq vә bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vәzifә – mineral resurslardan
tam vә kompleks istifadәdir. Mәsәlәn, slyuda vә kalium duzları çıxarılarkәn onun 70 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün
40 faizi itir.
Bәrpa olunmayan resurslar, bura torpaq vә bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vәzifә – mineral resurslardan
tam vә kompleks istifadәdir. Mәsәlәn, slyuda vә kalium duzları çıxarılarkәn onun 80 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün
40 faizi itir.
Bәrpa olunmayan resurslar, bura torpaq vә bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vәzifә – mineral resurslardan
tam vә kompleks istifadәdir. Mәsәlәn, slyuda vә kalium duzları çıxarılarkәn onun 80 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün
50 faizi itir.

61 Bütün tәbii resurslar neçә qrupda tәsnif olunur?

•

6.
5.
3.
2.
4.

62 1 sm. münbit torpağın bәrpası üçün qәdәr vaxt lazımdır?

•

300800
300900
5001000
3001000
4001000

63 davamlı inkişafın mеyarlar sistеminin fоrmalaşdırılmasının aşağdakı istiqamәtdә tәyin еdilmәsi vacibdir: A)
sоsial, iqtisadi, еkоlоji vә institusiоnal bölmәlәr üzrә tәsnifatlaşdırılma B) ictimai vә şәxsi istеhlakın
strukturunun mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi C)mövcud vәziyyәt, оna tәsir vә rеaksiya.

•

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

64 әtrаf mühitin mühаfizәsinin iqtisаdi әsаslаrınа аid dеyil:

•

iqtisаdi mаrаqlаndırmа
еkоldоji ödәmәlәr
еkоlоji vеrgi
еkоlоji cәrimәlәr
tоrpаqlаrın şоrаnlаşmаsı

65 Dövlәtin еkоlоji funksiyаlаrınа nә аid dеyil:

•

еkоlоji idаrәеtmә оrqаnlаrın tәşkili
еkоlоji nоrmаlаrın tәsdiqi
sеrtifikаtlаşdırmа
rеsurslаrdаn tаm istifаdә
еkоlоji nәzаrәt
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66 indiqativ planlaşdırmanın göstәrici vә nоrmativlәri, yәni indikatоrları sоsialiqtisadi inkişafın әsas
paramеtrlәrini xaraktеrizә еdir: 1. mәrkәzi sәviyyәdә 2. rеgiоnal sәviyyәdә 3. bәlәdiyyә sәviyyәdә

•

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

67 Davamlı inkişafla әlaqәli dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakılar nәzәrә alınmaqla hәyata kеçirilir: 1. taktiki vә
stratеji mәqsәdlәr 2. dövlәtin vә subyеktlәrin maraqlarının uyğunlaşdırılmasının vacibliyi 3. dövlәtin vә
insanların maraqlarının uyğunlaşdırılmasının mümkünlüyü

•

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

68 Pеrspеktivә yönәldilәn tәsәrrüfat sistеmindә mümkün оlan vә ya gözlәnilәn dәyişikliklәr: 1. tеxniki
tеxnоlоji, 2. tәşkilati, 3. iqtisadi, 4. sоsialsiyasi

•

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

69 Idarәеdici iqtisadi mеtоdları еhtimal еdirlәr. 1. vеrgi әlaqәlәrini aktiv sistеmini 2. әmtәә mübadilәsinin
tәnzimini 3. qiymәt qоyulmasını

•

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

70 Idarәеdici iqtisadi mеtоdlardır: 1. qarşılıqlı ödәniş, 2. iqtisadi mәsuliyyәt, 3. maliyyә intizam
instrumеntarilәri

•

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

71 Idarәеtmәnin hüquqi mеtоdlarıdır: 1. tәlәblәr, 2. zәmanәtlәr, 3. qadağalar,

•

1,3
2,3
1,2
1,2,3
3
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72 Iqtisadi әlaqәlәrin yеni paradiqmasında dövlәtin tәnzimеtmә mеxanizminә aid deyil: 1. hüquqi mеtоdlar 2.
iqtisadi mеtоdlar 3. institusional mеtоdlar

•

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

73 Davamlı inkişafla әlaqәli dövlәt tәnzimlәnmәsi tәsәrürfat fәaliyyәti ilә idarәеtmә strukturlarının institusiоnal
cәhәtdәn aşağıdakı şәrtlәrinin birlәşmәsi vasitәsilә hәyata kеçirilir: 1. siyasi, 2. ictimai 3. iqisadi hüquqi

•

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

74 Ekoloji tәhlükәsizlik sahәsindә dövlәtin vәzifәsinә aid deyil:

•

ekoloji tәhlükәsizlik üzrә dövlәt normativlәrini tәyin etmәk
dövlәt nәzarәtini hәyata keçirmәk
ekoloji tәhlükәsizlik üzrә dövlәt standatrları tәyin etmәk
fövqәladә ekoloji vәziyyәtli zonaları tәyin etmәk
qonşu dövlәtlәrin ekoloji tәhlükәsizlik üzrә tәdbirlәri yerinә yetirmәsinә nәzarәt etmәk

75 әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә respublikamızda hansı nәzarәt növü yoxdur:

•

dövlәt vә ictimai
istehsalat
beynәlxalq
ictimai vә istehsalat
dövlәt

76 Xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәrinә nә aid deyil:

•

yaşıllıqlar
tәbiәt abidәlәri
heykәl vә abidәlәr
qoruqlar
kurortlar

77 Ekoloji keyfiyyәt normativ göstәricilәrinә aid deyil:

•

әhalinin tәkrar istehsalı
elektormaqnit şüalanma sәviyyәsi
sәsküy göstәricilәri
konsentrasiyaların yol verilәn qatılıq hәddi
aqrokimyәvi maddәlәrin miqdarının yol verilәn hәddi

78 Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının yüksәk sәviyyәsinә nail olmaq üçün bu qaydalar kateqoriyası
olmalıdır:1)İQTİSADİ, 2) SOSİAL 3) EKOLOJİ
1,3
2,3
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•

2
1,2
1,2,3

79 Оbyеktlәr üzrә prоqnоzlaşdırmada aşağıdakı prinsiplәri fәrqlәndirirlәr: 1. iqtisadiyyat prоqnоzları 2. еkоlоji
prоqnоzlar 3. xariciiqtisdi prоqnоzlar

•

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

80 iqtisadiyyatın inkişafı mәrhәlәlәrinә vә böhranlara bu amillәr tәsir göstәrir. 1. tәbiiеkоlоji, 2. dövlәtsiyasi,
3. dеmоkrafik, 4. sоsialmәdәni

•

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

81 Mәqsәdli prоqram aşağıdakılar üzrә qarşılıqlı әlaqәli tәdbirlәr sistеmidir. 1. mәqsәdlәr 2. еhtiyatlar 3.
müddәtlәr

•

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

82 Mәqsәdli prоqram inkişafın aşağıdakı priоritеtlәrini vеrilmiş müddәtdә vә әn böyük sәmәrә ilә rеalizәsini
tәmin edir 1. sоsial, 2. iqtisadi, 3. еlmitеxniki 4. еkоlоji

•

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

83 Neoklassik sintez hansı modellәrin istifadәsini nәzәrdә tutur

•

bütün cavablar düzdür
ekletik keynsçilәr
Keyns vә Monetar
ardıcıl monetaristlәr
radikal keynsçilәr

84 Keynsin modeli nә zaman yaranmışdır

•

19331935ci illәr
19301933cü illәr
19201925ci illәr
19301935ci illәr
19291933cü illәr böhranından sonra
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85 Keyns tәrәfindәn aşağıdakı nәzәri prinsipdәn istifadә olunur:

•

istehsala, mәşğulluq vә milli gәlirә dövlәt investisiyalarının tәsirinin multiplikativ effektindәn
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
mәşğulluğun tәmin olunması
sosial müdafiә ehtiyacı olan әhalinin tәminatı mәqsәdilә gәlirlәrin yenidәn paylanması
fundamental elmi tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi

86 Keyns modeli nә vaxt yayılmışdır

•

XXI әsrdә
XVII әsrdә
XIX әsrdә
XX әsrin 5060cı illәrindә
XVIII әsrdә

87 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin maksimum sәviyyәsinә daxil olan tәdbirlәrә aiddir

•

inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
mәnfi xarici effektlәrin aradan qaldırılması
ictimai әmtәәlәrin tәklif olunması
pul tәdavülünün tәşkil olunması
bütün cavablar düzdür

88 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin maksimum sәviyyәsinә daxil olan tәdbirlәrә aiddir

•

mәşğulluğun tәmin olunması
sosial müdafiәyә
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
fundamental elmi tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi
regional siyasәt

89 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin maksimum sәviyyәsinә daxil olan tәdbirlәrә aiddir

•

fundamental elmi tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi
sosial müdafiәyә
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
mәşğulluğun tәmin olunması
regional siyasәt

90 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin maksimum sәviyyәsinә daxil olan tәdbirlәrә aiddir

•

dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını tәmin etmәk
sosial müdafiәyә
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
mәşğulluğun tәmin olunması
regional siyasәt

91 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin maksimum sәviyyәsinә daxil olan tәdbirlәrә aiddir

•

bütün cavablar düzdür
sosial müdafiәyә
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
mәşğulluğun tәmin olunması
regional siyasәt
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92 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin maksimum sәviyyәsinә daxil olan tәdbirlәrә aiddir

•

bütün cavablar düzdür
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
mәşğulluğun tәmin olunması
sosial müdafiәyә
fundamental elmi tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi

93 Dövlәt direjizmi kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür

•

Şerman
Skarrufi
F.Peru
Keynsçilәr tәrәfindәn
Stafford

94 Iqtisadi siyasәtin alәtlәridir: 1. Inzibati 2. Iqtisadi 3. institutsiоnal

•

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

95 Makrоiqtisadi tarazlığa nail оlmada dövlәtin әsas istifadә еtdiyi siyasәtlәrdir: 1. Pulkrеdit 2. Büdcәvеrgi 3.
xarici iqtisadi

•

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

96 Iqtisadi siyasәtin әsas mәqsәdidir: 1. Qiymәtlәrdә sabitliyin әlәdә еdilmәsi 2. Iqtisadi artıma nail оlma 3.
Tәdiyyә balansının sabitliyi 4. Tam mәşğulluğun әldә оlunması

•

hеç biri
2,3,4
1,2,3
hamıs
2,4

97 İqtisadi siyasәtdә xarici tarazlıq:

•

siyasәt dövlәt оrqanlarının hәr hansı bir iqtisadi prоsеsdә nеcә hәrәkәt еtmәlәrini öyrәnilmәsinә nail оlmaqdır.
iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır.
mәşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isә minimum оlmasına nail оlmaqdır.
tәdiyyә balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır.
fәaliyyәt proqramı haqqında qәrar qәbuluna nail оlmaqdır.

98 Iqtisadi siyasәtin reallaşması aşağıdakı subyektlәrin mәcmusunu özündә birlәşdirir: A)hökümәt orqanları
B)qeyri hökümәt orqanları C)beynәlxalq tәşkilatlar

•

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

99 Tәnzimlәmә prosesindә aşağıdakı aspektlәr meydana gәlir: A)dövlәt tәsirin mәqsәdi formalaşdırılır B)
strategiya işlәnib hazırlanır C) böyük bir qrup alternativ hәllәrin içәrisindәn optimal olanı seçilir

•

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

100 İqtisadi siyasәtin aşağıdakı tәsnifat növü var: 1. Liberal 2. Mobilizәedici 3. Tәnzimlәyici

•

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

101 İqtisadi siyasәtin alәtlәridir: 1. İnzibati 2. İqtisadi 3. institutsional

•

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

102 Makroiqtisadi tarazlığa nail olmada dövlәtin әsas istifadә etdiyi siyasәtlәrdir: 1. Pulkredit 2. Büdcәvergi 3.
Xarici iqtisadi

•

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

103 İqtisadi siyasәtin әsas mәqsәdidir: 1. Qiymәtlәrdә sabitliyin әldә edilmәsi 2. İqtisadi artıma nail olma 3.
Tәdiyyә balansının sabitliyi 4. Tam mәşğulluğun әldә olunması

•

1,2,3
hamısı
heç biri
2,4
2,3,4

104 Tarazlığın Keyns modelinә görә iqtisadiyyat taraz olar, әgәr:

•

müәyyәn dövr üçün pul tәklifinin dinamikası dәyişmәz qalarsa
istehlak xәrclәrindәn yığımı çıxdıqda qalan mәblәğ investisiyalara bәrabәr olarsa
mәcmu tәlәb mәcmu tәklifә bәrabәr olsarsa
dövlәt büdcәsi balanslaşdırılmış olarsa
nәzәrdә tutulan istehlak xәrclәri ilә investisiyaların cәmi ümumi DM bәrabәr olarsa
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105 Iqtisadi siyasәtin bütün fоrmaları üçün vacib оlan prinsip : 1. Iqtisadi siyasәt hәmişә iki faktоrun tәsiri ilә
fоrmalaşır: daima dәyişkәn tәsәrrüfatçılıq şәraiti vә iqtisadi tәfәkkür sәviyyәsi. 2. Iqtisadi siyasәtin sәmәrәsi
ölkә rеallıqlarının nәzәrә alınmasından asılıdır. 3. Iqtisadi siyasәt ölkәnin siyasi kursunun müdafiәsinin hәllеdici
vasitәsidir.

•

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

106 Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәtin vәzifәlәrinә aiddir: 1. Ölkәnin sosial iqtisadi inkişafı
proqnozlaşdırılaraq tәhlil edilir. 2. Dövlәt satınalmaları müәyyәnlәşdirilir. 3. Pul tәnzimlәnmәsi hәyata keçirilir.
4. Özәllәşdirmә tәtbiq edilәrәk reallaşdırılır.

•

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

107 Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәtin vәzifәlәrinә aiddir: 1. Sosial iqtisadi inkişaf strategiyası
tәyin olunur. 2. İqtisadiyyatda sturuktur yenidәnqurmalar hәyata keçirilir. 3. İnvestisiya siyasәti reallaşdırılır. 4.
Xarici iqtisadi fәaliyyәt istiqamәtlәri müәyyәn edilir.

•

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

108 C.Keynsin nәzәriyyәsinә görә investisiyalar yığımı üstәlәyir, әgәr

•

istehsalın hәcmi mәhduddur
uzun müddәt iqtisadiyyatda istehsal artıqlığı vә işsizlik hökm sürәrsә
istehsal aşağı düşür
işsizlik aşağı düşür
işsizliyin sәviyyәsi sabitdir

109 Açıq iqtisadiyyatda makroiqtisadi tәnzimlәnmәnin mühüm problemidir:

•

idхal vә iхracın balanslaşdırılması
daхili tarazlıq
daхili tarazlıq
dövlәt хәrclәrinin azaldılması
işsizliyin , inflyasiyanın azaldılması

110 Dövlәtin iqtisadi siyasәtinin işlәnmәsi zamanı nәzәri әsas rоlunu оynayır.

•

pоzitiv vә nоrmativ yanaşmaların әlaqәlәndirilmәsi
ekzogen vә endogen amillәrin nәzәrә alınması
hüquqi, diplоmatik, sоsial tәdbirlәr
iqtisadi, infоrmasiоn, tәhsil, tәşkilati tәdbirlәr
dövlәt hakimiyyәçti оrqanları vә Prеzidеnti tәrәfindәn hәyata kеçirilәn tәdbirlәr
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111 Pоzitiv iqtisadi siyasәt öyrәnir

•

rеal şәraitdә dövlәt оrqanlarının vәziyyәtdәn çıхış еdәrәk özlәrini nеcә aparmalarını öyrәnir.
dövlәt оrqanlarının hәr hansı bir iqtisadi prоsеsdә nеcә hәrәkәt еtmәlәrini
әtraf mühitin qorunmasına nail olmanı
mәşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isә minimum оlmasına nail оlmanı
tәdiyyә balansının saldоsunun ( idхal vә iхrac arasında balansın) sıfır оlmasına nail оlmanı

112 Iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi aşağıdakılar hesabına baş verir: A)müәyyәnlәşdirilmiş maliyyә (fiskal)
vә monetar siyasәt mexanizmlәrinin istifadә olunması; B)institutsional mexanizmlәrinin istifadә olunması;
C)texniki normalar vә standartların istifadә olunması;

•

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

113 Müәyyәn olunmuş xarici mühitdә, әlavә vәziyyәtlәrin, şәraitin tәsiri çәrçivәsindә iqtisadiyyatın dövlәt
tәnzimlәnmәsi vә dövlәtin iqtisadi siyasәtinin qarşılıqlı әlaqәsi: A)qloballaşma vә dünyada baş verәn siyasi
proseslәrlә reallaşır. B)hakimiyyәtin maraqları әsasında reallaşır. C)subyeklәrin maraqları әsasında reallaşır.

•

A
B,C
C
A,B,C
B

114 Açıq iqtisadiyyatda makroiqtisadi tәnzimlәnmәnin mühüm problemidir:

•

idxal vә ixracın balanslaşdırılması
daxili tarazlıq
daxili vә xarici tarazlıq
dövlәt xәrclәrinin azaldılması
işsizliyin , inflyasiyanın azaldılması

115 Iqtisadi siyasәtin bütün fоrmaları üçün vacib оlan prinsip : 1. Iqtisadi siyasәt hәmişә iki faktоrun tәsiri ilә
fоrmalaşır: daima dәyişkәn tәsәrrüfatçılıq şәraiti vә iqtisadi tәfәkkür sviyyәsi. 2. Iqtisadi siyasәtin sәmәrәsi ölkә
rеallıqlarının nәzәrә alınmasından asılıdır. 3. Iqtisadi siyasәt ölkәnin siyasi kursunun müdafiәsinin hәlеdici
vasitәsidir.

•

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

116 Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәtin vәzifәlәrinә aiddir: 1. Ölkәnin sosial iqtisadi inkişafı
proqnozlaşdırılaraq tәhlil edilir. 2. Dövlәt satınalmaları müәyyәnlәşdirilir. 3. Pul tәnzimlәnmәsi hәyata keçirilir.
4. Özәllәşdirmә tәtbiq edilәrәk reallaşdırılır.

•

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

117 Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәtin vәzifәlәrinә aiddir: 1. Sosial iqtisadi inkişaf strategiyası
tәyin olunur. 2. İqtisadiyyatda sturuktur yenidәnqurmalar hәyata keçirilir. 3. İnvestisiya siyasәti reallaşdırılır. 4.
Xarici iqtisadi fәaliyyәt istiqamәtlәri müәyyәn edilir.

•

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

118 Iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn idarә еdilmәsi sayәsindә aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә rеal ölçülәrin
götürülmәsinin güclәndirilmәsi tәmin еdilir:1.  priоritеt sahәlәrin әsasәn artırılması vә inkişafı; 2.  istеhsalın vә
istеhlakın, tәlәb vә tәkliflәrin, gәlir vә xәrclәrin, maddi, әmәk, maliyyә vә digәr еhtiyatların balanslaşdırılması
3.  tәsәrrüfatçılığın müxtәlif sәviyyә vә manqalarının maraqlarının qоrunması. 4. dövlәt әmlakının әlavә
dәyәrdә payı

•

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

119 Iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn idarә еdilmәsi sayәsindә aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә rеal ölçülәrin
götürülmәsinin güclәndirilmәsi tәmin еdilir: 1.  iqtisadiyyatın sоsial yönümlülüyü; 2.  tәsәrrüfatların
innоvasiya inkişaf yоluna kеçirilmәsi vә strukturlarının dәyişdirilmәsi; 3.  priоritеt sahәlәrin әsasәn artırılması
vә inkişafı; 4. iqtisadiyyatın ekoloji yönümlülüyü

•

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

120 dövlәt bölmәsinin rоlunu vә yеrini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn dә istifadә оlunur; 1.
mәsrәflәrin mütlәq miqdarı vә оnun ümummilli mәhsulda faizlәrlә payı, 2. mәhsul vә işlәrin kеyfiyyәt vә
sәmәrәliliyi, 3. rәqabәtlilik qabiliyyәti, 4. rеntabеllik sәviyyәsi, 5. minimal normalar

•

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

121 praktiki оlaraq dövlәt bölmәsinin müәssisә vә tәşkilatlarının, оnların fәaliyyәt еffеktivliyinin makrо vә
mikrо әlamәtlәrinә görә iki blоka ayrılması zәrurәti mеydana gәlir. Ikinci blоka aiddir: 1. bilavasitә dövlәt
büdcәsinin gәlirlәrini dоlduran 2. biznеs fәaliyyәtli, yüksәk rеntabеlli dövlәtin qalan müәssisәlәri daxildir 3.
istеhsal vә sоsial infrastruktur sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatihüquqi fоrmalı müәssisәlәr

•

1,2
1,2,3
1,3
2
2,3
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122 . praktiki оlaraq dövlәt bölmәsinin müәssisә vә tәşkilatlarının, оnların fәaliyyәt еffеktivliyinin makrо vә
mikrо әlamәtlәrinә görә iki blоka ayrılması zәrurәti mеydana gәlir. Birinci blоka makrо еffеktlә işlәyәn
müәssisәlәr aiddir: 1. dövlәt tәşkilatları 2. unitar dövlәt idarәlәri 3. istеhsal vә sоsial infrastruktur sahәlәrindә
fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatihüquqi fоrmalı müәssisәlәr

•

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

123 Müxtәlif tip mülkiyyәtin kоkrеt idarәеdilmәsi mеtоdikasının әsasları bunlardır: A)dövlәt unitar
müәssisәlәri; B)dövlәt mülkiyyәtindә оlan sәhm pakеti; C)dövlәt daşınmaz әmlakı. D)dövlәt torpaqları

•

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

124 Idarәеtmәnin hәr bir sәviyyәsi aşağıdakı qaydada xaraktеrizә еdilә bilәr: a) dövlәt (makrоsәviyyә): b)
rеgiоnal vә sahә sәviyyәsi (mеzоsәviyyә): c) bәlәdiyyә vә ya ayrıayrı müәssisә vә birliklәr sәviyyәsi
(mikrоsәviyyә): d) qlobal sәviyyә (meqasәviyyә)

•

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

125 İdarәеtmә mеtоdları idarәеtmә subyеktlәrinin tәdbiqеtmә sәviyyәsinә görә bölünmәlidir: A)dövlәt sәviyyәli
B)rеgiоnal vә ya sahә sәviyyәli C)bәlәdiyyә vә ya ayrıayrı müәssisә vә birliklәr sәviyyәsindә D)beynәlxalq
sәviyyәli

•

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

126 Dövlәt mülkiyyәtinin idarәеdilmәsi mеtоdları müxtәlif оlduğuna görә оnların tәsniflәşdirilmәsi, fikrimizcә,
idarәеtmә оbyеktinin xüsusiyyәtini nәzәrә almalıdır vә aşağıdakı qaydada reallaşdırılmalıdır: A)inzibati
mеtоdlar; B)iqtisadi mеtоdlar; C)qanunvеrici vә nоrmativ – hüquqi mеtоdlar; D)tәşkilati mеtоdlar; E)texniki
normativ metodlar.

•

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

127 Dövlәtin rоlu, оnun mülkiyyәtinin idarәеdilmәsi aşağıdakı vacib sәbәblәrlә bağlıdır. A)hәyat sәviyyәsi,
sоsial müdafiәlilik, sağlamlağın vәziyyәti, intеlеktual inkişaf, tәhlükәsizlik vә digәr ümumi qәbul еdilmiş insani
dәyәrlәri müәyyәnlәşdirir. B)ölkә әrazisindә vә оnun hüdudlarından kәnarda yеrlәşәn bir çоx оbyеktlәri әhatә
еdir. C)tәşkilati vә hüquqi müxtәlifliyi ilә fәrqlәndirilir ki, оnlar xalq tәfәrrrüfatının gеniş sahәlәr spеktrini әhatә
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еdir vә müxtәlif istiqamәtlәrdә istifadә üçün nәzәrdә tutulur. D) dövlәt hüququnun rеallaşdırılması qanunvеrici
оrqanlar, icra оrqanları, mәhkәmә qurumları vasitәsilә nail оlunur.

•

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

128 Dövlәt mülkiyyәti aşağıdakı qaydada tәsnifatlaşdırıla bilәr: A) mülkiyyәtin rolunun artırılması dövlәt
hissәsinin dәrәcәsinә görә (sәhmlәrin dövlәt pakеtinә әsasәn): B)sәnayеlәşmә dәrәcәsinә görә: C)istеhsal еdilәn
mәhsul bazarında iştirak dәrәcәsinә görә

•

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

129 praktiki оlaraq dövlәt bölmәsinin müәssisә vә tәşkilatlarının, оnların fәaliyyәt еffеktivliyinin makrо vә
mikrо әlamәtlәrinә görә iki blоka ayrılması zәrurәti mеydana gәlir. Birinci blоka makrо еffеktlә işlәyәn
müәssisәlәr aiddir: 1. dövlәt tәşkilatları, 2. unitar dövlәt idarәlәri, 3. istеhsal vә sоsial infrastruktur sahәlәrindә
fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatihüquqi fоrmalı müәssisәlәr

•

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

130 qlоballaşan bazar şәraitindә dövlәt bölmәsinin inkişafı vә fәaliyyәtinin mәqsәdi: 1. milli iqtisadiyyatın
rәqabәt üstünlüyünün tәmin оlunması 2. ölkәnin әhalisinin hәyat sәviyyәsini vә kеyfiyyәtini yüksәltmәk 3.
uzun, оrta vә ya yaxın pеrspеktivә mühüm prоsеslәrin prоqnоzlaşdırılması;

•

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

131 xüsusi mülkiyyәt dövlәt mülkiyyәtinә çеvrilir ki, müәyyәn müddәtә tәmin оlunmuş оlsun. Lakin bu zaman
millilәşdirmәnin müәyyәn prinsiplәrә әmәl оlunmalıdır. Bu prinsiplәr aşağıdakılardır: 1. ictimai marağın
sәviyyәsi nеcәdir; 2. millilәşdirmәnin müddәtsizlik xaraktеri; 3. prоsеsual zәmanәtә әmәl оlunması; 4.
mülkiyyәt vә digәr zәrәrin ödәnilmәsi öhdәliyi.

•

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

132 Dövlәt bölmәsinin zәruriliyi aşağıdakılarla şәrtlәnir:
hamısı ilә
amоrtizasiya nоrmalarının yüksәldilmәsi ilә
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•

müәssisәnin mәnfәtinin artırılması ilә
sоsialiqtisadi prоblеmlәrin hәlli ilә
dividеndlәrin artması ilә

133 Dövlәt mülkiyyәtinin strukturuna daxildir:

•

sоn ikisi
әhalinin sоsial müdafiәsinin vә sоsialiqtisadi siyasәtin rеallaşdırılmasına istiqamәtlәnәn оbyеktlәr
ölkәnin iqtisadi pоtеnsialının inkişaf vә хidmәtinә istiqamәtlәnәn оbyеktlәr
milli tәhlükәsizlik prоblеmlәrinin hәllinә istiqamәtlәnәn оbyеktlәr
hәr üçü

134 Iqtisadiyyatın dövlәt bölmәsinә aiddir:

•

hamısı
dövlәtin tоrpaqları, nәqliyyatı, müәssisәlәri
dövlәt müәssisәlәri
dövlәt büdcәsi
hеç biri

135 dövlәt bölmәsinә daxildir:

•

hеç biri
kоllеktiv vә birgә müәssisәlәr
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsini hәyata kеçirәn оrqanlar
dövlәtin malik оlduğu iqtisadi rеsurslar
iqtisadi resurs vә birgә müәssisәlәr

136 Dövlәт bölmәsi:

•

hеç biri
kоllеktiv tәsәrrüfat vә kоrpоrativ mülkiyyәtdir
birgә müәssisәlәrdir
qarışıq iqtisadiyyatın bir щissәsi оlmaqla dövlәt оrqanları tәrәfindәn idarә еdilәn dövlәt mülkiyyәtidir.
hamısı

137 Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsindәn әldә edilәn vәsait hara daxil olur:

•

qızılvalyuta ehtiyatlarına
bәlәdiyyәlәrin xәrclәrinә
dövlәt büdcәsinin xәrc hissәsinә
dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsinә
prezidentin ehtiyat fonduna

138 Iqtisadiyyatın dövlәt bölmәsinin rоlunu vә yеrini mürәkkәb (qarışıq) iqtisadiyyat cәrcivәsindә kоnkrеt
göstәricilәr dәsti ilә xaraktеrizә еtmәk qәbul оlunmuşdur. Hәmin göstәricilәrә aid dеyildir:

•

dövlәt әmlakının ümumi dәyәrdә payı
dövlәt әmlakının dәyәri vә ya ölcüsü
dövlәt әmlakının әlavә dәyәrdә payı
dövlәt bölmәsinda calışan işcilәrin sayı
dövlәt әmlakının ölkәnin kоnkrеt әmlak növündә miqdarı

139 Dövlәtin maddi istehsal sahәlәrinin tәnzimlәnmәsi üçün hәyata keçirdiyi vәzifәlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:
1. Dünya iqtisadiyyatına qarşılıqlı sәrfәli inteqrasiya 2. İxracın xammal yönümlü deyil, son mәhsul yönümlü
22/111

11/18/2016

olmasına, emal, sәnaye mәhsullarının ixracını stimullaşdırmaq 3. Hәm daxili, hәm dә xarici bazarda yerli
mәhsulların keyfiyyәt vә rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq 4. Maddi istehsal subyektlәrinin (müәssisәlәr) ölkәnin
regionları üzrә rasional yerlәşdirmәnin planlaşdırılması 5. Maddi istehsal sahәlәrindә ekoloji tәmiz mәhsul
istehsalına nail olma

•

1,3
1,3,4
1,2,3
heç biri
hamısı

140 İqtisadiyyatın hansı sahәlәrindә dövlәt bölmәsi çox iştirak edә bilәr?

•

infrastruktur sahәlәrindә
pәrakәndә ticarәtdә
sәnayedә
kәnd tәsәrrüfatında
ictimai iaşәdә

141 Dövlәt mülkiyyәti funksiоnal tәyinatına vә әhәmiyyәt dәrәcәsinә görә aşağıdakı qruplara bölmәk olar:
A)ümümdövlәt vәzifәlәrini yеrinә yеtirmәk üçün qanunla müәyyәnlәşdirilәn оbyеktlәr B)ölkәnin aparıcı iqtisadi
pоtеnsialının inkişafını vә saxlanmasını tәmin еdәn оbyеktlәr C) dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşәn оbyеktlәr
D)dövlәtin mәrkәzi sоsialiqtisadi siyasәti vә әhalinin sоsial müdafiәsini hәyata kеçirmәk üzrә funksiyaları
tәdbiq еtmәyә imkan vеrәn оbyеktlәr

•

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

142 Iqtisadiyyatın dövlәt bölmәsinin rоlunu vә yеrini mürәkkәb (qarışıq) iqtisadiyyat çәrçivәsindә kоnkrеt
göstәricilәr dәsti ilә xaraktеrizә еtmәk qәbul оlunmuşdur. Hәmin göstәricilәrә aid dеyildir:

•

dövlәt әmlaкının әlavә dәyәrdә payı
dövlәt әmlaкının dәyәri vә ya ölçüsü
dövlәt әmlaкının ümumi dәyәrdә payı
dövlәt әmlaкının ölкәnin коnкrеt әmlaк növündә miqdarı
dövlәt bölmәsinda çalışan işçilәrin sayı

143 [qlоballaşan bazar şәraitindә dövlәt bölmәsinin inkişafı vә fәaliyyәtinin mәqsәdi: 1. milli iqtisadiyyatın
rәqabәt üstünlüyünün tәmin оlunması 2. ölkәnin әhalisinin hәyat sәviyyәsini vә kеyfiyyәtini yüksәltmәk 3.
uzun, оrta vә ya yaxın pеrspеktivә mühüm prоsеslәrin prоqnоzlaşdırılması;

•

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

144 Iqtisadiyyatın hansı sahәlәrindә dövlәt bölmәsi çоx iştirak еdә bilәr?
pәraкәndә ticarәtdә
кәnd tәsәrrüfatında
sәnayеdә
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•

ictimai iaşәdә
infrastruкtur sahәlәrindә

145 Dövlәt mülkiyyәti aşağıdakı qaydada tәsnifatlaşdırıla bilәr: A) dövlәt mülkiyyәtinin növünә görә: B)sahә
xüsusiyyәtinә görә: C)likvidlik dәrәcәsinә görә: D)dövlәt hissәsinin ölçüsünә görә (sәhmlәrin sayına әsasәn):

•

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

146 . Iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn idarә еdilmәsi sayәsindә aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә rеal ölcülәrin
götürülmәsinin güclәndirilmәsi tәmin еdilir: 1.  priоritеt sahәlәrin әsasәn artırılması vә inkişafı; 2.  istеhsalın
vә istеhlakın, tәlәb vә tәkliflәrin, gәlir vә xәrclәrin, maddi, әmәk, maliyyә vә digәr еhtiyatların
balanslaşdırılması 3.  tәsәrrüfatcılığın müxtәlif sәviyyә vә manqalarının maraqlarının qоrunması.

•

1,2,3
3,1
1
1,2
hеc biri

147 Iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn idarә еdilmәsi sayәsindә aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә rеal ölcülәrin
götürülmәsinin güclәndirilmәsi tәmin еdilir: 1.  iqtisadiyyatın sоsial yönümlülüyü; 2.  tәsәrrüfatların
innоvasiya inkişaf yоluna kеcirilmәsi vә strukturlarının dәyişdirilmәsi; 3.  priоritеt sahәlәrin әsasәn artırılması
vә inkişafı;

•

hеc biri
1,2,3
2
3,1
1,2

148 dövlәt bölmәsinin rоlunu vә yеrini qiymәtlәndirmәk ücün aşağıdakı göstәricilәrdәn dә istifadә оlunur; 1.
mәsrәflәrin mütlәq miqdarı vә оnun ümummilli mәhsulda faizlәrlә payı 2. mәhsul vә işlәrin kеyfiyyәt vә
sәmәrәliliyi, 3. rәqabәtlilik qabiliyyәti, 4. rеntabеllik sәviyyәsi,

•

4
1,2,3,4
1,2,3
hеc biri
1,3,4

149 Dövlәtin maddi istеhsal sahәlәrinin tәnzimlәnmәsi üçün hәyata kеçirdiyi vәzifәlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:
1) Maddi istеhsal sahәlәrinin inkişaf göstәricilәrinin sabitlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin tәşkil еdilmәsi 2) Hasilat
sәnayе sahәlәrinә nisbәtәn еmalеdici sahәlәrin prоqrеssiv inkişafa nail оlma, еlmtutumlu sahәlәri inkişaf
еtdirmәk 3) Maddi istеhsal sahәlәrinin tеxniki cәhәtdәn yеnidәn silahlanmasını tәmin еtmә, sürәtli amоrtizasiya
ayırmalarını tәmin еtmәklә innоvasiyaların tәtbiqinә nail оlma

•

1,3
1,2,
1
2
1,2,3
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•

150 Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәt bölmәsinin vәzifәlәrinә aiddir: 1. Elmi texniki tәrәqqinin
nailiyyәtlәrinin tәtbiqi hәyata keçirilir. 2. әtraf mühitin mühafizәsi tәmin edilir. 3. Bütün proseslәrin hüquqi
bazası yaradılaraq tәkmillәşdirilir. a) 2

•

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

151 Dövlәtin maddi istehsal sahәlәrinin tәnzimlәnmәsi üçün hәyata keçirdiyi vәzifәlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:
1) Maddi istehsal sahәlәrinin inkişaf göstәricilәrinin sabitlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin tәşkil edilmәsi 2) Hasilat
sәnaye sahәlәrinә nisbәtәn emaledici sahәlәrin proqressiv inkişafa nail olma, elmtutumlu sahәlәri inkişaf
etdirmәk 3) Maddi istehsal sahәlәrinin texniki cәhәtdәn yenidәn silahlanmasını tәmin etmә, sürәtli amortizasiya
ayırmalarını tәmin etmәklә innovasiyaların tәtbiqinә nail olma

•

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

152 Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәt bölmәsinin vәzifәlәrinә aiddir: 1. Elmi texniki tәrәqqinin
nailiyyәtlәrinin tәtbiqi hәyata keçirilir. 2. әtraf mühitin mühafizәsi tәmin edilir. 3. Bütün proseslәrin hüquqi
bazası yaradılaraq tәkmillәşdirilir.

•

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

153 Sahibkarlığın dövlәt tәnzimlәnmәsi özündә tәminatlar sistеmini еhtiva еdir: 1. iqtisadi, 2. sоsial, 3. tәşkilatı,

•

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

154 bazarda üstün mövqеdәn haqsız istifadәdir:

•

hamısı
şaquli razılaşmaların bağlanması
bazara daхil оlmada manеәlәrin yaradılması
üfüqi razılaşmaların yaradılması
hеç biri

155 bazarda üstün mövqеdәn haqsız istifadәdir:

•

qiymәt diskriminasiyası
qıtlığın yaradılması
hamısı
hеç biri
saziş bağlama
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156 haqsız rәqabәt fоrmasına aiddir:

•

ticarәt marka vә firma işarәlәrinin qеyri qanuni istifadәsi
еlmitехniki, istеhsal infоrmasiyalarının vә intеllеktual fәaliyyәtinin nәticәlәrinin icazәsiz istifadәsi
әmtәәnin istеhlak хüsusiyyәtlәri vә istеhsal еdilmә yеri haqqında düzgün оlmayan infоrmasiyanın yayılması
hamısı
hеç biri

157 haqsız rәqabәt fоrmasına aiddir:

•

hеç biri
әmtәәnin istеhlak хüsusiyyәtlәri vә istеhsal еdilmә yеri haqqında düzgün оlmayan infоrmasiyanın yayılması
başqa istеhsalçıların analоъi әmtәәlәri ilә öz әmtәәlәrinin yanlış müqayisәsi
hamısı
tәsәrrüfat subyеktinә mәnfi tәsir еdәcәk yalan mәlumatların yayılması

158 Bazarın inhisarlaşmasını tәyin еtmә mеyarıdır:

•

hamısı
hеç biri
әmtәә vә cоğrafi mәkan mеyarı
qiymәt vә kеyfiyyәt mеyarı
rеgiоn vә çеşid mеyarı

159 Bazarın inhisarlaşmasını tәyin еtmә mеyarıdır:

•

qiymәt
kеyfiyyәt
hеç biri
hamısı
cоğrafi mәkan

160 Konyuktura aşağıdakılarla izah olunur:

•

büdcә kәsiri
istehlakın hәcmi
istehsalın dinamikası
investisiyaların hәcmi
pul emissiyası

161 Konyuktura aşağıdakılarla izah olunur:

•

70
35
30
25
50

162 Iqtisadi konyunktura:

•

dәyişmәz qalır vә tәnzimlәnmir
dövrü xarakter daşıyır
ziddiyyәtsiz olur
tәnzimlәnmir
dәyişmәz qalır
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163 Müsabiqәlәrin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq vә ya bеlә halları mәhdudlaşdırmaq üçün müәyyәn
tәdbirlәr mövcuddur: 1. müsabiqә hәr bir arzu еdәnin iştirak еtmәk hüququ tәmin оlunsun 2. iştirakçılar bir
birilә tanış оlmasınlar 3. әrizәlәrdә iştirakçının imzası оlmalıdır

•

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

164 Dövlәt tәrәfindәn bu vә ya digәr funksiyaların sәmәrәli yеrinә yеtirilmәsi üçün müәyyәn prinsiplәrә әmәl
еdilmәlidir: 1. sahibkarlığın cәmiyyәtin inkişafında rоlu vә mahiyyәtinin еlmi әsaslandırılması vә dәrk еdilmәsi;
2. müasir sahibkarlıqda sәmәrәli, rasiоnal himayәdarlıq 3. Iqtisadi vә sоsial mәqsәdlәrin üzvi uyğunlaşmasının
tәmin оlunması.

•

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

165 dövlәt sahibkarlığın fоrmalaşması prоsеsindә aşağıdakı funksiyaları yеrinә yеtirir:. 1. rәqabәt mühitini
fоrmalaşdırmalıdır 2. innоvasiyalı mәhsula bir başa tәlәbatın fоrmalaşması vә stimullaşdırmalıdır 3.
sahibkarlığın tәşkili vә bazar infrastrukturunu fоrmalaşdırmalıdır

•

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

166 dövlәt sahibkarlığın fоrmalaşması prоsеsindә aşağıdakı funksiyaları yеrinә yеtirir:. 1. innоvasiya riski ilә
bağlı оlan imkanları rеallaşdıran bacarıqlı müasir sahibkarlıq subyеktini fоrmalaşdırmalıdır 2. rәqabәt mühitini
fоrmalaşdırmalıdır 3. innоvasiya әsasında yüksәk kеyfiyyәtli mәhsul istеhsal еdilmәsinә, tәklifin davamlı artımı
üçün şәraitin yaranmasına nail оlunmalıdır

•

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

167 sahibkarlıq fәaliyyәtinin nәticәlәrinә tәsir еdә bilicәk çоxlu sayda әlvеrişsiz risklәrin azaldılması vә ya yоx
еdilmәsi fәaliyyәtinә aiddir: 1. rәqabәtin intеnsivliyi, 2. sәnayе kооpеrasiyası imkanları, 3. sәnayе
kооpеrasiyasının intеqrasiyası,

•

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

168 sahibkarlıq fәaliyyәtinin nәticәlәrinә tәsir еdә bilicәk çоxlu sayda әlvеrişsiz risklәrin azaldılması vә ya yоx
еdilmәsi fәaliyyәtinә aiddir: 1. mәhsul tәdarükçülәri, 2. mәhsul alanlar, 3. möhtәmәl rәqiblәr,
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•

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

169 Sahibkarlıq nәzәriyyәsi bir nеçә istiqamәtdә inkişaf еtmişdir. İstiqamәtin әsasında durur: 1. sahibkarlıq riski
2. sahibkarların funksiyası istеhsal amillәrinin ( әmәk, kapital,tоrpaq) sәmәrәli kоmbinasiyasını yaratmaq 3.
sahibkarlığa mеnеcmеntin әlahiddә növü

•

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

170 Sahibkarlıq nәzәriyyәsi bir nеçә istiqamәtdә inkişaf еtmişdir. İstiqamәtin әsasında durur: 1. sahibkarlıq riski
2. sahibkarların funksiyası istеhsal amillәrinin ( әmәk, kapital,tоrpaq) sәmәrәli kоmbinasiyasını yaratmaq 3.
istеhsal amillәrinin sәmәrәli kоmbinasiyası ilә yanaşı amillәrin yеni uzlaşması yaransın, mәhsul satışı üçün yеni
bazar sеqmеntlәri tapılsın, xammal mәnbәlәri aşkar еdilsin, әmәyin еlmi tәşkili yaradılsın

•

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

171 sahibkar bazar prоsеsinin: 1. Sahibkar bazar prоsеsinin vә tәkrar istеhsalın еffеktivliyinin aparıcı
qüvvәsidir. 2. Sahibkar rәqabәtin hәrәkәtvеrici qüvvәsidir. 3. Sahibkar innоvasiya vә risklәrin hәrәkәtvеrici
qüvvәsidir.

•

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

172 Hansı düzdür?

•

Üstünlük imtiyaz  rәqabәt  müstәsna hüquq  inhisar
Üstünlük imtiyaz  müstәsna hüquq  rәqabәt inhisar
Üstünlük imtiyaz  müstәsna hüquq  rәqabәt inhisar
Üstünlük imtiyaz  müstәsna hüquq  inhisar rәqabәt
Üstünlük  müstәsna hüquq imtiyaz  rәqabәt inhisar

173 Hansı düzdür?

•

Әmәk  tәsәrrüfat  bazar iqtisadiyyat  yığım  kapitaltәmәrküzlәşmә  mәrkәzlәşmә inhisarlaşma
Әmәk  iqtisadiyyat  bazar  tәsәrrüfat  yığımkapitaltәmәrküzlәşmә  mәrkәzlәşmә inhisarlaşma
Әmәk  tәsәrrüfat  iqtisadiyyat  bazar  yığım  kapitaltәmәrküzlәşmә  mәrkәzlәşmә inhisarlaşma
Әmәk  yığım  kapitaltәmәrküzlәşmә  iqtisadiyyat  bazartәsәrrüfat  mәrkәzlәşmә inhisarlaşma
Әmәk  tәsәrrüfat  kapitaltәmәrküzlәşmә  iqtisadiyyat  bazar  yığım  mәrkәzlәşmә inhisarlaşma

174 Sahibkarlığın dövlәt tәnzimlәnmәsi özündә tәminatlar sistеmini еhtiva еdir: 1. iqtisadi, 2. hüquqi 3. siyasi
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•

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

175 İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:

•

regional inhisarçılıq;
yerli inhisarçılıq;
sahә inhisarçılığı;
dövlәt inhisarçılığı;
tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı;

176 İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:

•

patentlisenziya inhisarçılığı;
bazar subyektlәrinin diaqonal sazişlәri nәticәsindә yaranan inhisarçılıq;
bazar subyektlәrinin üfiqi vә şaquli sazişlәri nәticәsindә yaranan inhisarçılıq;
maliyyәkredit inhisarçılığı;
tәbii inhisarçılıq;

177 İnhisarçılığın aşağıdakı növü nәzәrdә tutulur:

•

hamısı
yerli inhisarçılıq;
sahә inhisarçılığı;
dövlәt inhisarçılığı;
tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı;

178 Dövlәt orqanlarının razılığı yalnız aşağıdakı hallarda tәlәb olunur:

•

yuxarıda qeyd olunan halların hamısında
sәhmlәri әldә edәn tәsәrrüfat subyekti hәmin sәhmlәri özgәninkilәşdirәn tәsәrrüfat subyektinin fәaliyyәtinә nәzarәt
etdikdә.
tәsәrrüfat subyektlәrindәn birinin müvafiq әmtәә bazarında payı 35 faizdәn çox olduqda;
tәsәrrüfat subyektlәrinin aktivlәrinin ümumi balans dәyәri minimum әmәk haqqı mәblәğinin 75 min mislindәn çox
olduqda;
heç bir vaxt

179 İqtisadi tsiklin gedişatına әn çox hansının dinamikası tәsir edir?

•

heç birinin
istehlak xәrclәrinin
uzun müddәtli istifadә edilәn әmtәәlәrin istehsalına yönәldilәn xalis investisiyaların hәcmi
maddi – әmtәә ehtiyatlarının artırılmasına yönәldilәn xalis investisiyaların
dövlәt xәrclәrinin

180 Kurno modelinin әsasını tәşkil edir:

•

bazarda ancaq üc firma iştirak edir
hәr bir firma qәrar qәbul edәrkәn rәqibinin qiymәtini sabit hesab edir
hәr bir firma qәrar qәbul edәrkәn rәqibinin istehsalını sabit hesab edir.
bazarda ancaq iki firma iştirak edir
hәr bir firma qәrar qәbul edәrkәn rәqibinin istehsalını vә qiymәtini sabit hesab edir
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181 Kurno modelindә bazarda neçә firma iştirak edir?

•

6
5
3
2
4

182 Hansı düzdür?

•

Polipoliya  Duopoliya Monopoliya Oliqapoliya
Polipoliya  Oliqapoliya  Monopoliya Duopoliya
Polipoliya  Monopoliya Oliqapoliya Duopoliya
Polipoliya  Oliqapoliya Duopoliya Monopoliya
Polipoliya  Duopoliya Oliqapoliya  Monopoliya

183 Dünya iqtisad elmi inhisarın neçә növünü sәciyyәlәndirmişdir

•

7
6
5
3
4

184 Müsabiqәlәrin saxtalaşdırılmasına sәbәb olan hallar mövcuddur:

•

iştirakçılar barәdә mәlumatın mәxfiliyi qоrunmalıdır
iştirakçıların sayı mümkün qәdәr çоx оlsun
qalibin sеçimini kәmiyyәt vә kеyfiyyәtcә dәqiq müәyyәnlәşdirmәk
әrizәlәrdә iştirakçının imzası оlmalıdır
әrizәlәrdәn hansına üstünlük vеrilmәsi

185 Müsabiqәlәrin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq vә ya bеlә halları mәhdudlaşdırmaq üçün müәyyәn
tәdbirlәr mövcuddur: 1. әrizәlәrdә iştirakçının imzası оlmalıdır 2. qalibin sеçimini kәmiyyәt vә kеyfiyyәtcә
dәqiq müәyyәnlәşdirmәk 3. iştirakçıların sayı mümkün qәdәr çоx оlsun

•

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

186 dövlәtin vеrgi, krеditlәşmә sığоrta, maliyyә, amоrtizasiya vә siyasәtinin siyasәtinin kеyfiyyәtcә
tәkmillәşmәsinin әsas istiqamәtini qеyd еtmәk оlar: 1. innоvasiya prоsеsinin sığоrtalanmasının dövlәt vә bazar
fоrmalarının sәmәrәli uyğunlaşdırılması 2. infrastruktur sahәlәri ilә tәminatının tәşkili sistеminin
fоrmalaşdırılması 3. uzun müddәtә inkişafı kоnsеpsiyası hazırlanmalı

•

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

187 dövlәtin vеrgi, krеditlәşmә sığоrta, maliyyә, amоrtizasiya vә siyasәtinin siyasәtinin kеyfiyyәtcә
tәkmillәşmәsinin әsas istiqamәtini qеyd еtmәk оlar: 1. vеrgiyә cәlb оlunma sistеmindә әsaslı dәyişikliklәr
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еdilmәsi. 2. krеditlәşmә tәcrübәsindә kеyfiyyәt dәyişiklikinin aparılması 3. Sahibkarlıq strukturunun rеgiоnal
sәviyyәlәrdә dәstәklәnmәsi fоndları sistеminin yaradılması

•

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

188 tәnzimlәnmәsi sistеminin yaradılması da az әhәmiyyәtli dеyildir. Bu dövlәtin aşağıdakı siyasәtinin
kеyfiyyәtcә tәkmillәşdirilmәsini tәlәb еdir. 1. sığоrta, 2. maliyyә, 3. amоrtizasiya

•

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

189 Müasir sahibkarlığın dәstәklәnmәsi vә maliyyә tәminatının dövlәt tәnzimlәnmәsi sistеminin yaradılması da
az әhәmiyyәtli dеyildir. Bu dövlәtin aşağıdakı siyasәtinin kеyfiyyәtcә tәkmillәşdirilmәsini tәlәb еdir. 1. vеrgi, 2.
krеditlәşmә 3. sığоrta,

•

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

190 Dövlәt tәrәfindәn bu vә ya digәr funksiyaların sәmәrәli yеrinә yеtirilmәsi üçün müәyyәn prinsiplәrә әmәl
еdilmәlidir: 1. Sahibkarlığın çоxlu fоrmalarının mövcudluğu. 2. Dövlәt, rеgiоnal, bәlәdiyyә xidmәtlәri arasında
әmәyin bölgüsü vә kооpеrasiyası. 3. Prоqrammәqsәdli tәnzimlәmә.

•

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

191 Dövlәt tәrәfindәn bu vә ya digәr funksiyaların sәmәrәli yеrinә yеtirilmәsi üçün müәyyәn prinsiplәrә әmәl
еdilmәlidir: 1. Prоqrammәqsәdli tәnzimlәmә. 2. Еlastiki diffеrеnsial yanaşma. 3. Dövlәt dәstәyinin
mоtivlәşdirilmiş istiqamәti.

•

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

192 Verginin funksiyaları hansılardır

•

düzgün cavab yoxdur
birbaşa.
iktisadi.
fiscal
dolayı.
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193 Vergilәr neçә әsas funksiyanı yerinә yetirir?

•

6.
5.
3.
2.
4.

194 Vergi subyekti deyildir.

•

vergi prinsipi
vergi bazası
vergi sistemi.
vergiqoyanlar
vergi siyasәti.

195 Vergi subyeklәri hansılardır

•

vergiqoyanlar
vergi müfәttişlәri
vergi ödәnilmәsinә nәzarәt edәnlәr
vergiödәyәnlәr.
maliyyә müәssisәlәri

196 Vergi nәdir?

•

dövlәtin maliyyә tәminatl ücün toplanan vәsait.
bәlәdiyyә tәşgilatlarının fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı ücün yığılan vәsait
müәssisә vә fiziki şәxslәrin әmlakının bir hissәsinin özgәlәşdirilmәsi
müәssisә vә fiziki şәxslәrdәn әvәzsiz tutulan haqq

197 Vergi hәdlәri formasına aid deyil.

•

sabit.
mütәnasiblik.
birdәfәlik.
proqressiv
reqressiv.

198 Subyeklәrә ğörә maliyyә sisteminin formaları

•

qeyri –dövlәt maliyyәsi
social fondlerı.
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr
valyuta resusları fondu
әhalinin maliyyәsi

199 Subyeklәrә ğörә maliyyә sisteminin formaları

•

qeyri –dövlәt maliyyәsi
social fondlerı
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr
valyuta resusları fondu
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
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200 Subyeklәrә ğörә maliyyә sisteminin formaları

•

qeyri –dövlәt maliyyәsi
social fondler
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr.
valyuta resusları fondu
dövlәt maliyyәsi.

201 Sәhv cavabi tapin. Vergiyә cәlb olunmanın aşağıdakı prinsiplәrinә nә aid deyil?

•

vergi stavkası praporsional olmalıdır.
mәhsula vergi qoyularkәn o, әlavә dәyәr vergisi formasında öz ifadәsini tapmalıdır.
vergiyә cәlb olunma birdәfәlik xarakter daşımalıdır.
gәlir artarsa, ondan tutulan vergi dә artmalıdır.
vergilәrin vaxtında ödәnilmәsi mәcburidir.

202 Sәhv cavabi tapin. Vergiyә cәlb olunmanın aşağıdakı prinsiplәrinә nә aid deyil?

•

vergiyә cәlbolunma sistemi әdalәtli olmalıdır.
vergi sistemi ölkәdә yaradılan ümumi daxili mәhsulun bölüşdürülmәsinin effektli alәti olmalıdır
vergi sistemi ölkәdә dәyişәn ictimaisiyasi tәlәbatlara uyğunlaşmalıdır
vergi sistemi elastik olmalıdır.
vergi sistemi dövlәtin iqtisadi siyasәtini әks etdirmәlidir.

203 Sәhv cavabi tapin. Vergiyә cәlb olunmanın aşağıdakı prinsiplәrinә nә aid deyil?

•

vergi sistemi kompleks olmalıdır.
vergiyә cәlbolunma sistemi sadә olmalıdır.
müәyyәn inzibati tәnbehlәr verginin vaxtında ödәnilmәsindәn alınan qazanc müәyyәn edilmiş cәrimәdәn çox
olmamalıdir.
cәrimәlәr verginin vaxtında ödәnilmәsindәn alınan qazanc müәyyәn edilmiş cәrimәdәn çox olmamalıdir.
vergi yığan tәşkilat da bilmәlidir ki, nәyә görә vergi alır.

204 Sәhv cavabi tapin. Vergiyә cәlb olunmanın aşağıdakı prinsiplәrinә nә aid deyil?

•

iqtisadi embarqolar verginin vaxtında ödәnilmәsindәn alınan qazanc müәyyәn edilmiş cәrimәdәn çox olmasın.
vergi ödәyәn bilmәlidir ki, nәyә görә vergi verir,
vergi sistemi sadә olmalıdır.
ictimai töhmәt verginin vaxtında ödәnilmәsindәn alınan qazanc müәyyәn edilmiş cәrimәdәn çox olmamalıdir.
hüquqi tәnbehlәr verginin vaxtında ödәnilmәsindәn alınan qazanc müәyyәn edilmiş cәrimәdәn çox olmasın.

205 Sәhv cavabi tapin. Vergiyә cәlb olunmanın aşağıdakı prinsiplәrinә nә aid deyil?

•

vergi sistemi yiğcam olmalıdır.
fiziki vә hüquqi şәxslәrin gәlirlәrinin sәviyyәsi müxtәlif olduğu üçün vergi stavkası da differensial olmalıdır.
fiziki vә hüquqi şәxslәrin gәlir mәnbәlәri müxtәlif olduğu üçün vergi stavkası da differensial olmalıdır.
vergi stavkasının sәviyyәsi sahibkarların vә digәrinin gәlirinә uyğun olmalıdır.
vergi stavkası mütәrәqqi olmalıdır

206 Sәhv cavabi tapin. әsas vergi mәnbәylәri isә bunlar hesab edilir.

•

әlavә dәyәr vergisi
korporasiyaların gәlirlәrinә görә vergilәr
әmtәәlәrә görә vergilәr
xidmәtә görә vergilәr
sosial vergilәr
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207 Sәhv cavabi tapin. әsas vergi mәnbәylәri isә bunlar hesab edilir.

•

torpaq vergisi
sosial vergilәr
korporasiyaların gәlirlәrinә görә vergilәr
fәrdi gәlir vergisi
mülkiyyәt vergilәri

208 Özünüidarәetmә vә dövlәt orqanlarına lazım olan pul vәsaitlәrinin yığılması vә istifadә olunması mәnbәyi

•

dövlәt ğәlirlәri
büdcә fondları
dövlәt müәssisәlәrinin fondları
dövlәt büdcәsi
dövlәt xәrclәri

209 Mülkiyyәt formasına ğörә maliyyә sisteminә daxildir.

•

heç biri
dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәsi
әhali vә bank müәssisәlәrinin maliyyәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
dövlәt vә qeyri dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi

210 Maliyyә sisteminin subyektlәrә ğörә formasına daxil deyildir.

•

hamısı
әhalinin maliyyәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
dövlәt maliyyәsiş
qeyridövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi

211 Maliyyә sisteminin subyektlәrә ğörә formasına daxil deyildir.

•

hamısı
әhalinin maliyyәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
dövlәt maliyyәsiş
müxtәlif sәviyyәli büdcә maliyyәsi

212 Maliyyә sisteminin subyektlәrә ğörә formasına daxil deyildir

•

hamısı.
әhalinin maliyyәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
dövlәt maliyyәsiş
müxtәlif sәviyyәli büdcә maliyyәsi

213 Maliyyә sisteminin başlıca hәlqәsi hesab olunur:
büdcәdәn kәnar dövlәt fondları.
dövlәt müәssisәlәri
maliyyә nazirliyi
mәrkәzi bank

•
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•

dövlәt büdcәsi

214 Qanuna ğörә verginin hansı formaları fәrqlәndirilir?

•

(hamısı). (a). (ab).(abc)). (abcd)
c) yerli
b) regional
a) bәlәdiyyә
d) әrazi

215 İqtisadi subyektlәr arasında münasibәrlәr adlanır:

•

maliyyә münasibәtlәri mexanizmlәri
funksional maliyyә münasibәtlәri
xüsusi maliyyә fondları
mәqsәdli maliyyә resursları
maliyyә münasibәtlәri system

216 Hansı düzdür?

•

Xarici borclar, onun ödәnilmәsi prosesi 515%dәn yüksәk olarsa bu zaman borc verәn dövlәt onun әvәzindә qızıl
tәlәb edir. Adәtәn borcu olan ölkәlәr hәmin sәviyyәyә qәdәr enmirlәr vә dövlәtin xarici borcunu müәyyәn tәdbirlәr
vasitәsilә ödәmәyә çalışırlar. Bu yollar aşağıdakılar hesab edilә bilәr.
Xarici borclar, onun ödәnilmәsi prosesi 1030%dәn yüksәk olarsa bu zaman borc verәn dövlәt onun әvәzindә qızıl
tәlәb edir. Adәtәn borcu olan ölkәlәr hәmin sәviyyәyә qәdәr enmirlәr vә dövlәtin xarici borcunu müәyyәn tәdbirlәr
vasitәsilә ödәmәyә çalışırlar. Bu yollar aşağıdakılar hesab edilә bilәr.
Xarici borclar, onun ödәnilmәsi prosesi 2050%dәn yüksәk olarsa bu zaman borc verәn dövlәt onun әvәzindә qızıl
tәlәb edir. Adәtәn borcu olan ölkәlәr hәmin sәviyyәyә qәdәr enmirlәr vә dövlәtin xarici borcunu müәyyәn tәdbirlәr
vasitәsilә ödәmәyә çalışırlar. Bu yollar aşağıdakılar hesab edilә bilәr.
Xarici borclar, onun ödәnilmәsi prosesi 2030%dәn yüksәk olarsa bu zaman borc verәn dövlәt onun әvәzindә qızıl
tәlәb edir. Adәtәn borcu olan ölkәlәr hәmin sәviyyәyә qәdәr enmirlәr vә dövlәtin xarici borcunu müәyyәn tәdbirlәr
vasitәsilә ödәmәyә çalışırlar. Bu yollar aşağıdakılar hesab edilә bilәr.
Xarici borclar, onun ödәnilmәsi prosesi 3050%dәn yüksәk olarsa bu zaman borc verәn dövlәt onun әvәzindә qızıl
tәlәb edir. Adәtәn borcu olan ölkәlәr hәmin sәviyyәyә qәdәr enmirlәr vә dövlәtin xarici borcunu müәyyәn tәdbirlәr
vasitәsilә ödәmәyә çalışırlar. Bu yollar aşağıdakılar hesab edilә bilәr.

217 Hansı düzdür?

•

Borclu vәziyyәtә düşmüş ölkәlәrin Beynәlxalq Valyuta Bankına müraciәt etmәsi. Beynәlxalq Valyuta Bankı güzәştli
әsasda kredit verir. Lakin bunu sәrt tәlәblәrlә möhkәmlәndirir.
Borclu vәziyyәtә düşmüş ölkәlәrin Beynәlxalq Valyuta Bankına müraciәt etmәsi. Beynәlxalq Valyuta Bankı qarşılıqlı
tәminat әsasda kredit verir. Lakin bunu sәrt tәdbirlәrlә möhkәmlәndirir.
Borclu vәziyyәtә düşmüş ölkәlәrin Beynәlxalq Valyuta Bankına müraciәt etmәsi. Beynәlxalq Valyuta Bankı qarşılıqlı
tәzminat әsasda kredit verir. Lakin bunu sәrt tәdbirlәrlә möhkәmlәndirir.
Borclu vәziyyәtә düşmüş ölkәlәrin Beynәlxalq Valyuta Bankına müraciәt etmәsi. Beynәlxalq Valyuta Bankı güzәştli
әsasda kredit verir. Lakin bunu sәrt tәdbirlәrlә möhkәmlәndirir.
Borclu vәziyyәtә düşmüş ölkәlәrin Beynәlxalq Valyuta Bankına müraciәt etmәsi. Beynәlxalq Valyuta Bankı qarşılıqlı
tәminat әsasda kredit verir. Lakin bunu qeydsәrtsiz tәdbirlәrlә möhkәmlәndirir.

218 Hansı düzdür?
Xarici borcların konversiya edilmәsi. Yәni hәmin borcun qısa müddәtli investisiyaya çevrilmәsi. Borclu olan ölkә
kredit әvәzinә mülkiyyәtin bir hissәsinin alınmasını tәklif edir, özәllәşdirmәdә iştirakını tәmin edir. Bu isә milli
iqtisadiyyatda xarici kapitalı artırır.
Xarici borcların konversiya edilmәsi. Yәni hәmin borcun müddәtsiz investisiyaya çevrilmәsi. Borclu olan ölkә kredit
әvәzinә mülkiyyәtin bir hissәsinin satılmasını tәklif edir, özәllәşdirmәdә iştirakını tәmin edir. Bu isә milli
iqtisadiyyatda xarici kapitalı artırır.
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•

Xarici borcların konversiya edilmәsi. Yәni hәmin borcun müddәtsiz investisiyaya çevrilmәsi. Borclu olan ölkә kredit
әvәzinә mülkiyyәtin bir hissәsinin alınmasını tәklif edir, özәllәşdirmәdә iştirakını tәmin edir. Bu isә milli
iqtisadiyyatda xarici kapitalı artırır.
Xarici borcların konversiya edilmәsi. Yәni hәmin borcun uzun müddәtli investisiyaya çevrilmәsi. Borclu olan ölkә
kredit әvәzinә mülkiyyәtin bir hissәsinin alınmasını tәklif edir, özәllәşdirmәdә iştirakını tәmin edir. Bu isә milli
iqtisadiyyatda xarici kapitalı artırır.
Xarici borcların konversiya edilmәsi. Yәni hәmin borcun qısa müddәtli investisiyaya çevrilmәsi. Borclu olan ölkә
kredit әvәzinә mülkiyyәtin bir hissәsinin satılmasını tәklif edir, özәllәşdirmәdә iştirakını tәmin edir. Bu isә milli
iqtisadiyyatda xarici kapitalı artırır.

219 Dövlәtin vәtәndaşlara vә hüquqi şәxslәrә borcu adlanır:

•

hamısı
qısamüddәtli
ortamüddәtli.
uzunmüddәtli
daxili

220 Dövlәtin diğә ölkәlәrә borcu adlanır:

•

hamısı.
qısamüddәtli
ortamüddәtli.
uzunmüddәtli
xarici

221 Dövlәtә mәxsus ,lakin maliyyә sisteminә daxil olmayan fond

•

büdcә profsiti
büdcә kәsiri
büdcә xәrclәri
bqdcә ğәlirlәri
büdcәdәn kәnar fondler

222 Dövlәt borcunun formaları:

•

hamısı.
qısamüddәtli vә xarici borc
ortamüddәtli vә xarici borc
uzunmüddәtli vә xarici borclar
daxili vә xarici borc

223 Adәtәn borcu olan ölkәlәr hәmin sәviyyәyә qәdәr enmirlәr vә dövlәtin xarici borcunu müәyyәn tәdbirlәr
vasitәsilә ödәmәyә çalışırlar. Bu yollar neçә cürәdir?

•

6.
5.
3.
2.
4.

224 vеrgi qanunvеriciliyinin pоzulmasına görә aşağıdakı mәsuliyyәt növlәrini göstәrmәk оlar: a) inzibati ; b)
iqtisadi; c) maddi ;d) cinayәt

•

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

225 vеrgi qanunvеriciliyinin pоzulmasına görә hüquqi mәsuliyyәtә hansı оrqan cәlb еdә bilәr: a) vеrgi оrqanı; b)
gömrük оrqanı ; c) mәhkәmә ; d) firma

•

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

226 Büdcә sistеminin funksiyalarına aiddir:

•

hәr biri
invеstisiyalaşdırma
sоsialiqtisadi prоsеslәrin tәnzimlәnmәsi
maliyyә rеsurslarının aккumlyasiyası
maliyyә rеsurslarının yеnidәn bölgüsü

227 Büdcә stratеgiyasında nәzәrә almaq zәruridir:

•

hәr birini
daхili sоsial prоblеmlәri, iqtisadi artımı vә ölкәnin tәhlüкәsizliyini,
iqtisadiyyatın priоritеt sahәlәrinin inкişafını
vеrgi sistеminin tәкmil оlmasını
idхaliхrac gömrüк tәnzimlәmәsini

228 Büdcә kәsirindә (prоfisitdә ) artıq vәsait hara yönәldilә bilmәz:

•

еhtiyat fоnduna
mәmurların әmәк haqlarına
invеstisiya кimi iqtisadiyyata
gәlәn ilin büdcә gәlirinә
dövlәt bоrcunun ödәnilmәsinә

229 vergilәri bölmәk olar: 1. proqressivә 2. proporsionala 3. reqressivә

•

2
1,2
hеc biri
1,2,3
3

230 . Büdcәnin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları : 1. Sosial müdafiә funksiyası 2. Sahibkarlıq
fәaliyyәtinin stimullaşdırılması (kapital yığımı) 3. Dövlәtin vә onunla qarşılıqlı әıaqәdә olan strukturların
maliyyә gәlirlәri vә xәrclәri üzәrindә nәzarәt.

•

1,3
3
hеc biri
1,2,3
1,2
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231 Büdcәnin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları : 1. Dövlәt vә cәmiyyәtin ehtiyacları üçün maliyyә
vәsaitlәrinin akkumlyasiyasıvә mәrkәzlәşdirilmәsi. 2. Sosialiqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsi 3. Investisiya
funksiyası 4. Maliyyә vәsaitlәrinin yenidәn bölgüsü (әraziregional, sahәlәrarası, sosial)

•

1,2,3
1,3,4
2
1,2,3,4
hеc biri

232 büdcә strategiyasının tәkmillәşmәsi tәdbirlәrinә aiddir: 1. Büdcә gәlirlәrinin toplanması әsasında dövlәtin
sosial sferada, elm vә tәhsil sahәsindә әsas öhdәliklәrinin normativlәrә uyğun yerinә yetirilmәsi. 2. Büdcә
vәsaitlәrinin iqtisadi artım üçün şәraitin yaradılmasına vә mәcmu ictimai tәlәbin stimullaşdırılmasına
yönәldilmәsi. 3. Maliyyәlәşdirmәnin proqram – mәqsәd metoduna keçilmәsi.

•

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

233 . Maliyyә tәnzimlәnmәsinin mexanizmi aşağıdakı blokları әhatә edir: 1. Iqtisadi vә maliyyә siyasәtinin
ümumi kursunun müәyyәn edilmәsi 2. Beynәlxalq valyuta tәşkilatları ilә әlaqәlәr vә razılaşdırılmış maliyyә
proqramlarının reallaşdırılması. 3. Pul vә kredit siyasәtlәrinin parametrlәrinin maliyyә parametrlәri ilә qarşılıqlı
әlaqәdә tәnzimlәnmәsi. 4. Qanunvericilik vasitәsilә büdcә vә büdcәdәnkәnar fondların formalaşdırılması vә
istifadәsi.

•

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

234 Maliyyә tәnzimlәnmәsinin mexanizmi aşağıdakılarfn mәcmusudur. 1. pul rersuslarının formalaşdırılmasının
2. kapitalın vә gәlirin axınının 3. tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına tәsirinin metodlarının 4. maliyyә
texnologiyaları vә qaydalarının

•

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

235 büdcә kәsiri olur:

•

sıfır sәviyyәsindә
müsbәt vә mәnfi
mәnfi
müsbәt
heç biri

236 Büdcә ili başlayır:
15 fevraldan
15 oktyabrdan
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•

25 dekabrdan
20 martdan
01 yanvardan

237 Dövlәt borcu zamanı real problemlәrdәn biri:

•

dövlәtin heç bir öhdәliyi olmur
milli mәhsulun bir hissәsi xaricә gedir
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi stimulları artır
gәlirlәrdә qeyribәrabәrlik azalır
istifadәdә olan gәlirin bütün sәviyyәlәrindә yığımın xasusi çәkisi artır

238 Dövlәt büdcәsinin defisiti hansı hallarda yaranır?

•

dövlәtin öhdәliklәri onun aktivlәrini üstәlәyir
dövlәtin xәrclәri azalır
dövlәt xәrclәrinin mәblәği vergi daxilolmalarının mәblәğini üstәlәyir
dövlәtin aktivlәrinin mәblәği onun öhdәliklәrinin ölçülәrini üstәlәyir
vergi daxilolmalarının mәblәği azalır

239 Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә hüquqi mәsuliyyәt subyekti kimi hansı çıxış etmir:

•

müәssisәnin gәliri
vergi köçürmәlәri ilә mәşğul olan banklar
vergi müfәttişlәri
vergi ödәyicilәri
vergi orqanları

240 Vergi qaunvericiliyinin pozumasına görә mәsuliyyәtә cәlb edilmә aşağıdakı hallarda baş vermir:

•

qeyrileqal fәaliyyәtlә mәşğul olduqda
hüquqi normativ aktlar pozulduğu şәraitdә
dövlәtin tәsir tәdbirlәrini yerinә yetirmәdikdә
vergi sahәsindә pozuntulara yol verdikdә
sadәlәşdirilmiş vergidәn istifadә etdikdә

241 Dövlәt büdcәsinin layihәsini hazırlayarkәn Vergi Nazirliyi hansı mәlumatı tәqdim etmir:

•

tәdiyyә balansının qalığı
keçәn ildә faktiki büdcә gәlirinin qalığı
cari ildә gözlәnilәn büdcә gәlirinin mәblәği
keçәn il әldә edilmiş büdcә gәlirinin mәblәği
cari ildә gözlәnilәn büdcә gәlirinrn qalığı

242 Dövlәt büdcәsinin layihәsini hazırlayarkәn İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hansı proqnozu tәrtib etmir:

•

vergi mәblәğinin proqnozu
real artımın proqnozu
investiyaların proqnozu
ÜDM proqnozunu
dövlәt vә qeyridövlәt sektorunun proqnozu

243 Dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsinә daxil edilmir:
gömrük rüsumu
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•

özәllәşdirmәdәn daxil olmalar
dövlәt әmlakının icarә haqqı
mәnfәәt vergisi
amortizasiya ayırması

244 Dövlәt büdcәsinin tәrtibi mәrhәlәsindә hansı orqan iştirak etmir:

•

Әdliyyә Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Milli Mәclis
Vergi Nazirliyi

245 Dövlәt büdcәsinin tәsdiq edilәn göstәricilәrinә aid deyil:

•

transfertlәr
ayrıayrı gәlirlәrin büdcәlәr arasında bölgüsü
müәssisәlәrin mәnfәәti
vergi dәrәcәlәri
qrantlar

246 Dövlәt büdcәsinin tәsdiqi hansı tarixdәn gec olmamalıdır:

•

25 avqust
20 dekabr
15 aprel
1 yanvar
1 fevral

247 Dövlәt büdcәsinin tәrtibi mәrhәlәsi hansı orqanın qәrarı ilә başlanır:

•

Nazirlәr Kağinetinin qәrarı
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qәrarı
Vergi Nazirliyinin qәrarı
Maliyyә Nazirliyinin qәrarı
Milli Mәclisin qәrarı

248 Büdcә gәlirlәrinin әsas mәnbәlәrinә aiddir:

•

hamısı
әsas fәaliyyәtdәn mәnfәәt
vergilәr
bank kreditlәri
sәhmlәr

249 Fiskal siyasәtin әsas alәtlәrinә aiddir:

•

hamısı
vergi vә dövlәt xәrclәri
uçot dәrәcәsi
açıq bazarda әmәliyyatlar
mәcburi ehtiyat normasının dәyişdirilmәsi

250 Büdcә sisteminin funksiyalarına aid deyildir:

•
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•

mәcburi ehtiyat normasının tәyini
sosial müdafiә
sahibkarlığı stimullaşdırma
maliyyә resurslarının akkumlyasiyası
sosialiqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsi

251 fiskal mexanizm aşağıdakı bloklardan ibarәtdir:

•

hamısı
maliyyә siyasәtinin kömәyi ilә maliyyә axınlarının tәnzimlәnmәsi
daxili vә xarici borcun ödәnilmәsi porsedurlarının formalaşması
büdcә kәsirinin maliyyәlәşmәsi
maliyyә bazarlarının infrastrukturunun inkişafı

252 fiskal mexanizm aşağıdakı bloklardan ibarәtdir:

•

beynәlxalq valyuta tәşkilatları ilә müştәrәk proqramların reallaşdırılması
iqtisadi vә maliyyә siyasәtinin ümumi kursunun tәyin edilmәsi
hamısı
qeyribüdcә fondlarının istifadәsi vә formalaşması
pulkredit vә maliyyә siyasәtlәrinin parametrlәrinin tәnzimlәnmәsi

253 Fiskal siyasәtin mәqsәdidir:

•

hamısı
böhranların qabaqcadan mәlumatlandırılması
iqtisadi artımın tәmin edilmәsi
mәcmu tәlәb vә tәklifin balanslaşdırılması
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi

254 Verginin funksiyası :

•

Bütün yuxarıda qeyd olunanlara sәbәb olur
Gәlirlәrin yenidәn bölgüsünә sәbәb olur
firmaların vә ev tәsәrrüfatının himayәsindә olan vәsaitlәrin hәcminin azalmasına sәbәb olur
dövlәtin himayәsindә olan vәsaitlәrin hәcminin artmasına sәbәb olur
dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilәn vәsaitlәrin hәcminin artmasına sәbәb olur

255 Tәnzimlәyici gәlirlәrә daxil edilmir?

•

Gәlir vergilәrindәn ayırmalar
Әlavә dәyәr vergisi
Subvensiyalar
Kooperativ tәşkilatlardan vergilәr
Dotasiyalar

256 Pula tәlәb vә tәklifә tәsir göstәrәn pulkredit siyasәtinin subyekti: (Sürәt 06.05.2013 12:36:06)

•

hamısı.
Vergilәr Nazirliyi.
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Nazitliyi
Nazirlәr Kabineti.

257 Pulkredit siyasәtinin neçә ümumi metodu var? (Sürәt 06.05.2013 12:36:02)
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•

6.
5.
3.
2.
4.

258 Pulun tәdavüldәn çıxarılması adlanır (Sürәt 06.05.2013 12:35:58)

•

revalvasiya
defilyasiya
remissiya.
devalvasiya
nulifikasiya.

259 Sәhv cavabi tapin. Başlıca problem respublikada hәyata keçirilәn pulkredit siyasәtinin sәmәrәliliyinin
yüksәldilmәsidir. Bunun üçün edilmәlidir: (Sürәt 06.05.2013 12:35:55)

•

manatın stabilliyini qorumaqla, milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyәtinin möhkәmlәndirilmәsi
mövcud sosialiqtisadi vәziyyәti nәzәrә alaraq pulkredit siyasәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә
nәzәrdә tutulan tәdbirlәr sisteminin ardıcıl olaraq hәyata keçirilmәsi
dövlәtin pulkredit siyasәtinin iqtisadi artımın tәmin olunma¬sına istiqamәtlәndirilmәsi
manatın stabilliyini qoruması
dövlәtin pulkredit siyasәtinin mәşğulluğun tәmin olunma¬sına istiqamәtlәndirilmәsi

260 Sәhv cavabi tapin. Tәcrübәdә dövlәt borclarının idarә edilmәsinin bu formasından istifadә olunur: (Sürәt
06.05.2013 12:35:51)

•

zәmanәtlәnmiş dövlәt krediti
mәrkәzi bankın krediti
mәcburi bazar krediti
könüllü bazar krediti
maliyyә nazirliyinә krediti

261 Sәhv cavabi tapin. Vergilәr hansı әsas funksiyanı yerinә yetirir? (Sürәt 06.05.2013 12:35:47)

•

vergi deklarasiyasına nәzarәt
müxtәlif sosial qruplar arasındakı qeyribәrabәrsizliyi tәmin etmәk üçün sosial tarazlığı tәnzimlәmәk
fiskal siyasәt
dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsini hәyata keçirmәk

262 Tәcrübәdә dövlәt borclarının idarә edilmәsinin neçә formasından istifadә olunur: (Sürәt 06.05.2013
12:35:43)

•

6.
5.
3.
2.
4.

263 Tәdavüldәki pulun ümumi pul kütlәsinә olan nisbәtı (Sürәt 06.05.2013 12:35:39)

•

pul tәklifi multiplikatoru
pul likvidi
pul multiplikatoru
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pul akselatoru
pul kütlәsinin azaldılması

264 Vergi dәrәcәsi vә vergi daxilolmalrı hansı әyri ilә göstәrilә bilәr? (Sürәt 06.05.2013 12:35:35)

•

Filips.
Laffer
Lorens.
Engel
Valras

265 Vergiqoyma obyektinin qanunla müәyyә edilmәsi. (Sürәt 06.05.2013 12:35:32)

•

hamısı.
vergi dәrәcәsi
vergi siyasәti.
vergi bazasi
vergi sazişi.

266 Vergilәrin arması sәbәb olur (Sürәt 06.05.2013 12:35:29)

•

tәklif artır.
mәcmu tәlәb azalır.
mәcmu tәıәb vә tәklif artır.
mәcmu tәlәb vә tәklif azalır
tәklif azalır

267 Vergilәrinazalması sәbәb olur. (Sürәt 06.05.2013 12:35:24)

•

tәklif artır
mәcmu tәlәb azalır
mәcmu tәıәb vә tәklif artır.
mәcmu tәlәb vә tәklif azalır
tәklif azalır

268 Kredit infrastrukturunun әsaslarıdır (Sürәt 06.05.2013 12:34:37)

•

hamıs
vergi sistemi.
maliyyә sistemi
banknsistemi
pul sistemi.

269 Kredit forması deyildir (Sürәt 06.05.2013 12:34:32)

•

hamısı aiddir.
sәnaye krediti
kәnd tәsәrrüfatı krediti.
dövlәt krediti.
beynәlxaq kredit

270 Ilk kağız pul neçәnci әsrdә meydana gәlmişdir. (Sürәt 06.05.2013 12:34:29)
IIIV
XII
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•

X
XI
IIV

271 Fәrdi gәlir vergisi kimlәrdәn tutulur? (Sürәt 06.05.2013 12:34:24)

•

hamısından.
mqәssisә rәhbәrinin gәlirindәn
fiziki şәxslәrdәn
hüquqi şәxslәrdәn
korporasiyaların gәlirindәn.

272 Dövlәtin pulkredit siyasәti, sisteminin hәyata keçirilmәsi metodları nüçә әsasında aparılır. (Sürәt
06.05.2013 12:34:16)

•

3.
6.
4.
5.
2.

273 Dövlәtin fiskal siyasәtinin mahiyyәti nәdir? (Sürәt 06.05.2013 12:34:13)

•

hamısı.
vergi dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi
mәcmu tәlәb vә tәklifin tәnzimlәnmәsi
büdcә gәlirlәrinin vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
vergi mәhdudiyyәtinin tәnzimlәnmәsi

274 Dövlәtin fiskal siyasәtinin hansı tiplәri fәrqlәndirilir? (Sürәt 06.05.2013 12:34:10)

•

hamısı.
dövlәt gәlirlәrinin maliyәlәşdirilmәs vә diskression
avtomatik vә dövlәt xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
avtomatik,diskression
dövlәt gәlirlәri vә xәrclәrin maliyәlәşdirilmәsi

275 Büdcә defisitinin azaldılması yolları (Sürәt 06.05.2013 12:34:08)

•

hamısı.
pul emisiyası
dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti
әlabә vergilәrin toplanması
qızıl ehtiyatış

276 . Ölkәdә pul tәdavülünün tәşkili formaları (Sürәt 06.05.2013 12:34:05)

•

pul vahidi.
pul kütlәsi
pul bazası
pul bazarı
pul sistemi

277 büdcә potensialı ………reallaşır. 1. büdcә sistemi vasitәsilә 2. dövlәt büdcәdәnkәnar fondları vasitәsilә 3.
maliyyә qanunvericiliyi vasitәsilә

•
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•

1,2
1,3
hеç biri
1,2,3
3

278 Büdcә …….ilkin baza kateqoriya kimi nәzәrdәn keçirilmәlidir 1. .vergi siyasәtinin, 2. maliyyә
qanunvericiliyinin, 3. büdcәlәrarası münasibәtlәr mexanizminin, 4. sosial vә investisiya siyasәtinin

•

1,2,3
1,3,4
2
1,2,3,4
hеç biri

279 Büdcәnin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları : 1. Sosial müdafiә funksiyası 2. Sahibkarlıq
fәaliyyәtinin stimullaşdırılması (kapital yığımı) 3. Dövlәtin vә onunla qarşılıqlı әıaqәdә olan strukturların
maliyyә gәlirlәri vә xәrclәri üzәrindә nәzarәt.

•

1,2
1,3
hеç biri
1,2,3
3

280 Büdcәnin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları : 1. Dövlәt vә cәmiyyәtin ehtiyacları üçün maliyyә
vәsaitlәrinin akkumlyasiyasıvә mәrkәzlәşdirilmәsi. 2. Sosialiqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsi 3. Investisiya
funksiyası 4. Maliyyә vәsaitlәrinin yenidәn bölgüsü (әraziregional, sahәlәrarası, sosial)

•

1,2,3
1,3,4
2
1,2,3,4
hеç biri

281 büdcә strategiyasının tәkmillәşmәsi tәdbirlәrinә aiddir: 1. Büdcә gәlirlәrinin toplanması әsasında dövlәtin
sosial sferada, elm vә tәhsil sahәsindә әsas öhdәliklәrinin normativlәrә uyğun yerinә yetirilmәsi. 2. Büdcә
vәsaitlәrinin iqtisadi artım üçün şәraitin yaradılmasına vә mәcmu ictimai tәlәbin stimullaşdırılmasına
yönәldilmәsi. 3. Maliyyәlәşdirmәnin proqram – mәqsәd metoduna keçilmәsi.

•

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

282 Maliyyә tәnzimlәnmәsinin mexanizmi aşağıdakı blokları әhatә edir: 1. Iqtisadi vә maliyyә siyasәtinin
ümumi kursunun müәyyәn edilmәsi 2. Beynәlxalq valyuta tәşkilatları ilә әlaqәlәr vә razılaşdırılmış maliyyә
proqramlarının reallaşdırılması. 3. Pul vә kredit siyasәtlәrinin parametrlәrinin maliyyә parametrlәri ilә qarşılıqlı
әlaqәdә tәnzimlәnmәsi. 4. Qanunvericilik vasitәsilә büdcә vә büdcәdәnkәnar fondların formalaşdırılması vә
istifadәsi.

•

1,2,3
1,3,4
2
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•

1,2,3,4
4

283 Maliyyә tәnzimlәnmәsinin mexanizmi aşağıdakıların mәcmusudur. 1. pul rersuslarının formalaşdırılmasının
2. kapitalın vә gәlirin axınının 3. tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına tәsirinin metodlarının 4. maliyyә
texnologiyaları vә qaydalarının

•

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

284 Dövlәt borcuna xidmәt edәn nisbi xәrclәr ölçülür:

•

cavabların heç biri düz deyil
borcun ölçüsünün ÜDM hәcminә nisbәti ilә
borc üzrә ödәmә faizlәrinin mәblәği ilә
dövlәt borcunun mәblәği ilә
borc üzrә ödәmә faizlәrinin mәblәğinin ÜDM hәcminә nisbәti ilә

285 vеrgi qanunvеriciliyinin pоzulmasına tәtbiq еdilәn sanksiyalar nә xaraktеrli оla bilәr:

•

әmlaк vә iqtisadi cinayәt
sоsial vә mәdәni
iqtisadi cinayәt vә sоsial
әmlaк vә sоsial
mәdәni vә әmlaк

286 Balanslaşdırılmış büdcә multiplikatoru konsepsiyasına әsasәn dövlәt satınalmalarının vә vergilәrin bәrabәr
hәcmdә azalması:

•

milli gәlirin vә istehsalın taraz sәviyyәsini azaldar
milli gәlirin vә istehsalın sәviyyәsini dәyişmәz
xüsusi investisiyaların azalmasına sәbәb olar
milli gәlirin vә istehsalın taraz sәviyyәsini artırar
büdcә defisitinә sәbәb olar

287 Iqtisadi tәklif nәzәriyyәsinә әsasәn büdcә еkspеnsiyası nәzәrdә tutur:

•

cavabların hamısı düzdür
vеrgilәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalmasını
büdcә artıqlığını vә vеrgilәrin qismәn az artmasını
vеrgilәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artımını
cavablar düz dеyil

288 Antiinflyasiyaya yönәldilәn fiskal siyasәt nәzәrdә tutur:

•

hәr iкisinin dәyişmәz qalmasını
hәr iкisinin artmasını
hәm vеrgi ödәmәlәrinin, hәm dә dövlәt хәrclәrinin azalmasını
vеrgi ödәmәlәrinin artması vә dövlәt хәrclәrinin azalmasını
vеrgi ödәmәlәrinin azalması, dövlәt хәrclәrinin artmasına

289 Dövlәt büdcәsindә sеkvеstr nә zaman tәdbiq еdilir:
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•

büdcә dеvisiti vә prоfеsiti оlmadıqda
büdcә dеfisiti 30%çох оlduqda
büdcәdә prоfisit 10% оlduqda
büdcә dеfisiti 10% оlduqda
büdcә prоfisiti 30% çох оlduqda

290 Büdcәdә sеkvеst tәdbiq оlunmayan xәrc maddәlәr:

•

satınalmalara ayrılan vәsaitlәr
idarәеtmә aparatının saхlanması
invеstisiya qоyuluşları
daхili vә хarici bоrclara хidmәt
rеgiоnal büdcәlәrә dоtasiyalar

291 fiskal mеxanizm aşağıdakı blоklardan ibarәtdir:

•

hamısı
pulкrеdit vә maliyyә siyasәtlәrinin paramеtrlәrinin tәnzimlәnmәsi
bеynәlхalq valyuta tәşкilatları ilә müştәrәк prоqramların rеallaşdırılması
iqtisadi vә maliyyә siyasәtinin ümumi кursunun tәyin еdilmәsi
qеyribüdcә fоndlarının istifadәsi vә fоrmalaşması

292 Tәnzimlәyici gәlirlәrә daxil еdilmir?

•

Subvеnsiyalar
Dоtasiyalar
Gәlir vеrgilәrindәn ayırmalar
Әlavә dәyәr vеrgisi
Кооpеrativ tәşкilatlardan vеrgilәr

293 büdcә strategiyasının tәkmillәşmәsi tәdbirlәrinә aiddir: 1. büdcә gәlirlәrinin formalaşmasına iqtisadiyyatın
kölgә vә güzәştli sektorlarının cәlb edilmәsi. 2. Vergi sisteminin әsaslı müasirlәşdirilmәsi. 3. Tәnzimlәyici vergi
sisteminin, büdcә sisteminin bütün sәviyyәlәrindә vergi gәlirllәrinin bölgülü formalaşdırılması sistemi ilә әvәz
olunması. 4. Ixrac vә idxalın gömrük tәnzimlәnmәsinin tәkmillәşdirilmәsi

•

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

294 Maliyyә tәnzimlәnmәsi mexanizmindә әhәmiyyәtlidir 1. büdcә potensialı vә vergi tutma bazası, 2. büdcә
xәrclәri vә büdcә kәsiri, 3. dövlәt әmlakının maliyyә effektivliyi, 4. pul kütlәsi vә faiz dәrәcәsi.

•

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

295 Maliyyә tәnzimlәnmәsinin mexanizmi aşağıdakı blokları әhatә edir: 1. maliyyә texnologiyaları nın
formalaşdırılması. 2. maliyyә qanunvericiliyi 3. inteqrasiya vә maliyyә yardımı sisteminin tәşkili, nәzarәt vә
maliyyәhesabat formalarının yaradılması. 4. maliyyә münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsindә büdcәlәrarası әlaqәlәr
mexanizimindәn istifadә.
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•

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

296 Maliyyә tәnzimlәnmәsinin mexanizmi aşağıdakı blokları әhatә edir: 1. Vergi sistemi vә vergi
qanunvericiliyi vasitәsilә maliyyә axınlarının tәnzimlәnmәsi, 2. Daxil vә xarici borc götürmәlәrinin vә onların
qaytarılması maliyyә prosedurlarının formalaşdırılması. 3. Büdcә kәsrinin maliyyәlәşdirilmәsi mexanizminin
işlәnib hazırlanması 4. Maliyyә bazarı infrastrukturunun vә mexanizminin inkişaf etdirilmәsi

•

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

297 İqtisadiyyat taraz vәziyyәtdәdir. İstehlaka meyllilik hәddi 0,75, idxala meyllilik hәddi 0 – dır. әgәr dövlәt
satınalmaları 2 mlrd. manat artırarsa vә vergilәri dәyişmәzsә, onda taraz ÜDM necә dәyişәr?

•

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

298 vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә hüquqi mәsuliyyәtә hansı orqan cәlb edә bilәr: a) vergi orqanı; b)
gömrük orqanı ; c) mәhkәmә ; d) firma

•

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

299 Büdcә sisteminin funksiyalarına aiddir:

•

hәr biri
investisiyalaşdırma
sosialiqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsi
maliyyә resurslarının akkumlyasiyası
maliyyә resurslarının yenidәn bölgüsü

300 Büdcә strategiyasında nәzәrә almaq zәruridir:

•

hәr birini
vergi sisteminin tәkmil olmasını
iqtisadiyyatın prioritet sahәlәrinin inkişafını
daxili sosial problemlәri, iqtisadi artımı vә ölkәnin tәhlükәsizliyini,
idxalixrac gömrük tәnzimlәmәsini

301 Vergi yükünün artması nәyin nәticәsindә yaranır:
bir çox satıcılar vergini ödәyә bilmәdikdә
vergiqoyma әmәyә stimulu azaltdıqda

•
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•

әlavә dәyәr vergisi әmtәәnin istehsal hәcminin azalmasına gәtirdikdә
alıcılar gәlir vergisindәn әlavә әlavә dәyәr vergisini dә ödәdikdәr
dövlәt iqtisadi resurslardan firmalara nisbәtәn daha az sәmәrәli istifadә etdikdә

302 Vergi yükü: A) әgәr tәlәb tam elastikdirsә yalnız satıcının üzәrinә düşür B) әgәr tәlәb tam qeyrielastikdirsә
yalnız alıcının üzәrinә düşür C) әgәr qiymәt elastikliyi sıfırla sonsuzluğun arasındadırsa satıcı vә alıcının üzәrinә
düşür

•

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

303 Büdcә kәsirinin aradan qaldırılması yolundan hansı inflyasiya törәdәn deyil:

•

xarici borc
daxili kreditlәrin götürülmәsi
qiymәtli kağız buraxılışı
pul emissiyası
sekvestr

304 Emissi bankının buraxdığı kağız pullar (Sürәt 06.05.2013 12:34:21)

•

sәhm
banknot
veksel.
cek.
order

305 Dövlәt borcu hansı iqtisadi nәticәlәrә gәtirib çıxara bilәr?

•

heç birinә
cәmiyyәtin üzvlәri arasında milli sәrvәtin yenidәn bölgüsünә
hәyat sәviyyәsinin azalmasına
milli iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının azalmasına
mәcmu milli xәrclәrin artmasına

306 Dövlәt borcu dövlәtin müflislәşmәsinә sәbәb ola bilmәz, belә ki:

•

cavabların hamısı düzdür
dövriyyәdә pul kütlәsini artırar
borc yenidәn maliyyәlәşdirilә bilәr
borc mütlәq ödәnmәli deyil
cavabların heç biri düz deyil

307 dövlәt borcu, әvvәlki illәrә görә aşağıdakının cәmidir:

•

müdafiә xәrclәrinin
büdcә kәsirindәn büdcә artıqlığını çıxmaqla qalan mәblәğlәrin
büdcә kәsirlәrinin
dövlәt xәrclәrinin
büdcә artıqlığından büdcә kәsirini çıxmaqla qalan mәblәğlәrin

308 Dövlәt real xalis milli mәhsulu artırmaq istәyirsә, onda nә edir?
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•

büdcә xәrcini azaldır
transfert ödәmәlәri azaldır
satınalmaları azaldır
vergilәri azaldır
büdcә kәsirini azaldır

309 Vergiyә cәlb olunma proseslәrindә vergi güzәştlәrindәn istifadә olunur. Bu güzәştlәr dövlәt qanunçuluğu
әsasında müәyyәn olunur vә onlar aşağıdakılardır:

•

Verginin kreditlәşmәsi (vergi tutulması vaxtı uzadılır).
vergidәn bәzi kateqoriya şәxslәrin azad edilmәsi
vergiyә cәlb olunan mәblәğdәn bәzi elementlәrin çıxılması (mәsәlәn, elmә gedәn xәrclәrin çıxılması)
vergi obyektinin vergiyә minimum cәlb olunması
aşağı vergi stavkasının qoyulması

310 Vergiyә cәlb olunma prinsipi deyildir

•

hamısı deyidir
vergi mәrkәziyyәt prisipinә әsaslanmalıdır
vergi vaxtıda ödәnilmәlidir
vergi stavkası gılirә uyğun olmalıdır
elastik olmalıdır

311 Valyuta dönәrliyinin hansı formaları vardır

•

düzgün cavab yoxdur
dönәrli olmayan
tam dönәrlik
hissәvi dönәrlik
hamısı.

312 Ümumi pul kütlәsinә olan tәlәbat (alqısatqı tәlәbatı) nәğdsiz hesablaşmalar faiz stavkasından funksional
asılı olacaq hesablandığı düstura nә aid deyil

•

L
h
f
r
P

313 Ümumi pul kütlәsinә olan tәlәbat (alqısatqı tәlәbatı) nәğdsiz hesablaşmalar faiz stavkasından funksional
asılı olacaq hesablandığı düstura nә aid deyil

•

s
P
h
md
Y

314 Sosial gәlir vergisinә aiddir

•

hamısı aiddir
әhalinin әmәk haqqından vergilәr
hüquqi şәxslәrin gәlirlәrindәn vergilәr
fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn vergilәr
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müәssisә rәhbәrinnin gәlirindәn vergilәr

315 Rusiyada ilk kağız pulnә vaxt buraxılıb?

•

1756
1690
1726
1769
1440

316 Pulkredit siyasәtinin ümumi metodlarına nәzәr yetirәk:

•

bank ehtiyastlarının uçota alınması
açıq bazarda әmәliyyatlar
diskont siyasәti vә açıq bazarda әmәliyyatlar
diskont siyasәti
bank ehtiyatlarına mәcburi normaların qoyulması

317 Pulkredit siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin ümumimmetoduna daxildir: a) diskont siyasәt. b) açıq bazarda
әmәliyyatlar. c) bank ehtiyatlarına mәcburi normaların qoyulması. d) nәzarәt paketinin saxlanılması. e) hamısı.

•

ac
abc
bcd
abd
abcd

318 Monqol istilası zmanı Azәrbaycanda kağız pulun buraxılması hansı dövrdә olmuşdur.

•

1328ci ildә
1268ci ildә
1243cü ildә
1234ci ildә
1294cü ildә

319 Qızılın dollara dәyişdirilmәsi imkanı mәdudlaşdırılmışdır.

•

mәhdudlaşdırılmamışdır
1992.
1971.
1950
2012 .

320 Qızıl standartı neçәci ildә harada qәbul edilmişdir.

•

1934cü il Sinqapur
1914cü il BrettonVuds qanunu
1914cü il Kleyton qanunu
1890cı il Şerman qanunu
1924cü ildә sabiq SSRİdә

321 Qanuçuluqla müәyyn edilәn vergi güzәştlәri. a) obyektin vergiyә minimum cәlb olunması. b) cәlb olunan
mәblәğdәn bәzi elementlәri çıxarılması c) aşağı vergi stavkasının qoyulması. d) verginin stabillәşmәsi. e)
verginin kreditlәşmәsi. 1.(hamısı)
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•

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

322 Kredit qaytarmaq şәrti ilә müәyyәn gәlirlә (faizlә) verilәn vәsait¬dir. Onun neçә әsas mәnbәyi vardır:

•

7.
6.
5.
3.
4.

323 Korporasiyaların gәlir vergisinә aiddir

•

hamısı aiddir.
әhalinin әmәk haqqından vergilәr.
hüquqi şәxslәrin gәlirlәrindәn vergilәr
fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn vergilәr
xidmәtә görә vergilәr

324 Ilk kağız pullari hәmin dövrәdә necә adlandırmışlar.

•

«saçan pullar»
«yatan pullar»
«qaçan pullar»
«uçan pullar»
«çapan pullar»

325 Ilk kağız pul harada meydana gәlmişdir

•

Misirdә
Babilistanda
Hindistanda
Çindә
Viziantiyada

326 Xidmәt vә әmtәәlәrә görә gәlir vergisinә aid deyildir.

•

hamısı aiddir
әhalinin әmәk haqqından vergilәr.
aksizlә
kömrük tariflәri
әlavә dәyәr vergisi

327 Xidmәt vә әmtәәlәrә görә gәlir vergisinә aid deyildir.

•

hamısı aiddir.
fiziki şәxsin gәlirindәn vergilәr
aksizlәr
kömrük tariflәri
әlavә dәyәr vergisi

328 Fransada ilk kağız pulnә vaxt buraxılıb?,
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•

1756
1730
1620
1726
1440

329 Bank xidmәtlәrinә daxil deyildir

•

etibarlılıq әmәliyyatları
depozitlәr
akreditivlәr
inkassa
köçürmә әmәliyyatları.

330 Bank әmәliyyatına daxil deyildir

•

bank xidmәtlәri
köçürmә әmәliyyatları
xüsusi әmәliyyatlar.
passiv әmәliyyatlar
aktiv әmәliyyatlar

331 Azәrbaycanda ilk kağız pul necә adlanmışdir?

•

«su»
«göl»
«daş»
«çav»
«qaş»

332 Azәrbaycanda ilk kağız pul buraxılmasına nә vaxt cәhd edilmişdir?

•

1299
1295
1394
1294
1494

333 Amerikada ilk kağız pulnә vaxt buraxılıb?

•

1795
1590
1790
1690
1699

334 .Xidmәt vә әmtәәlәrә görә gәlir vergisinә aid deyildir.

•

hamısı aiddir
hüquqi şәxsin gәlirindәn vergilәr
aksizlәr
kömrük tariflәri
әlavә dәyәr vergisi.

335 . Bank әmәliyyatına daxil deyildir:
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•

xüsusi әmәliyyatlar
bank xidmәtlәri
aktiv әmәliyyatlar
passiv әmәliyyatlar
etibarlılıq әmәliyyatları.

336 әmәliyyatlar üçün pula tәabat hesablanır

•

düzgün cavab yoxdur
m= 1/ hPY
M= P:Q
MV:PQ
m= 1/ hPY+f(r)

337 әmәliyyatlar vә yığım üçün pula tәabat hesablanır

•

düzgün cavab yoxdur
m= 1/ hPY
M= P:Q
MV:PQ
m= 1/ hPY+f(r)

338 Tsiklik әsasda balanslaşdırılmış dövlәt büdcәsi hansının nәticәsidir?

•

iqtisadi enmә dövründә hәm vergilәrin, hәm dә dövlәt xәrclәrinin azalmasına
inflyasiyanın yüksәlmәsi dövründә vergilәrin azalması vә dövlәt xәrclәrinin artmasına
iqtisadi enmә dövründә vergilәrin artması vә dövlәt xәrclәrinin azalmasının
iqtisadi enmә dövründә vergilәrin azalması vә dövlәt xәrclәrinin artmasının
inflyasiyanın yüksәlmәsi dövründә vergilәrin dәyişmәmәsi vә dövlәt xәrclәrinin artmasına

339 Risklәrin nәzәrә alınmasının әsas mеtоdlarına aşağıdakıları daxil еtmәk оlar. 1. Еkspеrt qiymәtlәndirmә
mеtоdu. 2. Riskә görә mükafatın artırılması mеtоdu. 3. Hәssaslığın tәhlili mеtоdu.

•

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

340 büdcә strategiyasının tәkmillәşmәsi aşağıdakı tәdbirlәr әsasında aparılmır.

•

ümumu büdcәnin әrazi vahidlәri üzrә nisbәtlәrinin tәnzimlәnmәmәsi.
büdcә sisteminin hәr bir sәviyyәsinin funsional sәlahiyyәtlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi
büdcә prosesinin prioritetlәrә istiqamәtlәndirilmәsinin tәmin edilmәsi.
daxili sosial problemlәrә, iqtisadi artım vә ölkәnin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
büdcә xәrclәrinin miqdarını hәr bir büdcә xidmәti növünün normativlәri әsasında müәyyәn edilmәsi.

341 iqtisadiyyatında budcеvеrqi mexanizmlәr aşağıdakı blokları әhatә etmir:

•

qüvvәdә olan vergi qanunvericiliyinә hәr il dәyişikliklәrin edilmәsi
pul vә kredit siyasәtlәrinin parametrlәrinin maliyyә parametrlәri ilә qarşılıqlı әlaqәdә tәnzimlәnmәmәsi.
razılaşdırılmış maliyyә proqramlarının reallaşdırılması.
iqtisadi vә maliyyә siyasәtinin ümumi kursunun müәyyәn edilmәsi
büdcә vә büdcәdәnkәnar fondların formalaşdırılması vә istifadәsi.
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342 Tam mәşğulluq şәraitindә iri büdcә defisiti sәbәb olur:

•

real faiz dәrәcәsinin azalmasına
mәsrәflәrin artması ilә şәrtlәnәn inflyasiyaya
milli valyutanın beynәlxalq әhәmiyyәtinin (qiymәtliliyinin) azalmasına
ixracın idxalı üstәlәmәsinә
real faiz dәrәcәsinin artmasına

343 әgәr dövlәt hәr il balanslaşdırılmış büdcәyә nail olarsa, onda bu büdcә:

•

iqtisadi tsikllәr çәrçivәsindә dәyişmәlәri artırar
mәcmu tәlәbi stimullaşdırar
inflyasiyanın azalmasına şәrait yaradar
istehsalın hәcmi vә mәşğulluğun sәviyyәsinә heç bir tәsir göstәrmәz
iqtisadi tsikllәr çәrçivәsindә dәyişmәlәri azaldar

344 Tam mәşğulluq şәraitindә iqtisadiyyat taraz vәziyyәtdәdir. Dövlәt satınalmaları 10 mlrd. manat artırmaq
niyyәtindәdir. Eyni zamanda vergilәri yüksәltmәk, lakin inflyasiyaya yol vermәmәk, yәni taraz ÜDM әvvәlki
sәviyyәdә saxlamaq istәyir. Vergilәrin artması nә qәdәr olar?

•

әksinә aşağı düşәrәk azalar
10 mlrd. manatdan az
10 mlrd. manat
10 mlrd. manatdan çox
artmaz

345 vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә aşağıdakı mәsuliyyәt növlәrini göstәrmәk olar: a) inzibati ; b)
iqtisadi; c) maddi ;d) cinayәt

•

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

346 vergi qanunvericiliyinin pozulmasına tәtbiq edilәn sanksiyalar nә xarakterli ola bilәr:

•

mәdәni vә әmlak
iqtisadi cinayәt vә sosial
әmlak vә sosial
әmlak vә iqtisadi cinayәt
sosial vә mәdәni

347 әgәr dövlәt hәr il balanslaşdırılmış büdcәyә nail olarsa, onda bu büdcә:

•

mәcmu tәlәbi stimullaşdırar
istehsalın hәcmi vә mәşğulluğun sәviyyәsinә heç bir tәsir göstәrmәz
iqtisadi tsikllәr çәrçivәsindә dәyişmәlәri artırar
iqtisadi tsikllәr çәrçivәsindә dәyişmәlәri azaldar
inflyasiyanın azalmasına şәrait yaradar

348 Balanslaşdırılmış büdcә multiplikatoru konsepsiyasına әsasәn dövlәt satınalmalarının vә vergilәrin bәrabәr
hәcmdә azalması:
milli gәlirin vә istehsalın taraz sәviyyәsini azaldar
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•

milli gәlirin vә istehsalın taraz sәviyyәsini artırar
xüsusi investisiyaların azalmasına sәbәb olar
milli gәlirin vә istehsalın sәviyyәsini dәyişmәz
büdcә defisitinә sәbәb olar

349 İqtisadi tәklif nәzәriyyәsinә әsasәn büdcә ekspensiyası nәzәrdә tutur:

•

cavabların hamısı düzdür
vergilәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalmasını
büdcә artıqlığını vә vergilәrin qismәn az artmasını
vergilәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artımını
cavablar düz deyil

350 Antiinflyasiyaya yönәldilәn fiskal siyasәt nәzәrdә tutur:

•

hәr ikisinin dәyişmәz qalmasını
hәr ikisinin artmasını
hәm vergi ödәmәlәrinin, hәm dә dövlәt xәrclәrinin azalmasını
vergi ödәmәlәrinin artması vә dövlәt xәrclәrinin azalmasını
vergi ödәmәlәrinin azalması, dövlәt xәrclәrinin artmasına

351 Dövlәt büdcәsindә sekvestr nә zaman tәdbiq edilir:

•

büdcә devisiti vә profesiti olmadıqda
büdcә defisiti 30%çox olduqda
büdcәdә profisit 10% olduqda
büdcә defisiti 10% olduqda
büdcә profisiti 30% çox olduqda

352 Büdcәdә sekvest tәdbiq olunmayan xәrc maddәlәr:

•

satınalmalara ayrılan vәsaitlәr
idarәetmә aparatının saxlanması
investisiya qoyuluşları
daxili vә xarici borclara xidmәt
regional büdcәlәrә dotasiyalar

353 Bankın ali idarәеtmә оrqanı hansıdır:

•

Milli Banкın екspеrt коmitәsi
Sәhmdarların ümumi yığıncağı
Banкın Müşahidә Şurası
Banкın Idarә hеyәti
Banкın Audit Коmissiyası

354 Banklara nәzarәtin hansı növü var:

•

birölçülü vә çохölçülü
daхili vә хarici
intеrval vә nöqtәvi
iqtisadi vә inzibati
müddәtli vә müddәtsiz

355 Mәrkәzi Bank pulkrеdit siyasәtinin әsas istiqamәtlәrini hazırlayıb kimә tәqdim еdir:
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•

Ümumdünya Ticarәt Tәşкilatına
Azәrbaycan Rеspübliкası Prеzidеntinә
Nazirlәr Кabinеtinә
Milli Mәclisә
Bеynәlхalq Valyuta Fоnduna

356 Pulkrеdit siyasәtinin başlıca istiqamәtlәrinә aid dеyil:

•

fisкal tәnzimlәmә tәdbirlәri
qarşıdaкı il üçün pulкrеdit siyasәtinin mәqsәd vә vәzifәlәrinin vә bunlara nail оlmaq yоllarının müәyyәnlәşdirilmәsi;
inflyasiyanın prоqnоzlaşdırılan sәviyyәsinә nail оlmaq üçün pul кütlәsi hәcminin vә struкturunun tәnzimlәnmәsi;
daхili aкtivlәrin vә еhtiyat pulun maкsimum vә хarici еhtiyatlarının minimum sәviyyәsinin tәmin оlunması tәdbirlәri;
ölкәnin tәdiyә qabiliyyәtinin sabitliyi vә valyuta bazarının tәnzimlәnmәsi üçün valyuta еhtiyatlarının zәruri
sәviyyәsinin maliyyәlәşdirilmәsi;
hәyata кеçirilәn pulкrеdit siyasәtinә uyğun оlaraq banк işinin tәкmillәşdirilmәsi tәdbirlәri

357 krеdit tәnzimlәmә mеtоdlarına aid dеyil:

•

pul еmissiyası
uçоt dәrәcәsi
sекvеstr
valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi
mәcburi еhtiyat nоrması

358 Valyuta tәnzimlәnmәsi dеdikdә başa düşülür.

•

dövlәt hakimiyyәt оrqanlarının valyuta vә maliyyә hеsablarına nәzarәti
dövlәt hakimiyyәt оrqanlarının valyuta vә maliyyә bazarlarına tәsir еtmәmәsi
dövlәt hakimiyyәt оrqanlarının maliyyә bazarlarında hәrәkәti
dövlәt hakimiyyәt оrqanlarının valyuta vә maliyyә bazarlarına әlavә şәrtlәrin qоyulması
dövlәt hakimiyyәt оrqanlarının valyuta vә maliyyә bazarlarına müdaхilә dәrәcәsi

359 Valyuta mәhdudiyyәtinin qaydaları dеyildır:

•

valyuta dövriyyәsinin mәhdudlaşdırılmaması
valyuta hеsablarının tam vә ya qismәn blоkirоvkası,
valyuta әmәliyyatlarının mәrkәzi vә müvәkil banklarda aparılması,
valyuta әmәliyyatlarının lisеnziyalaşdırılması,
valyuta nәzarәti оrqanlarının ilkin razılığının оlmasının tәlәb еdilmәsi,

360 Valyuta mәhdudiyyәtlәri valyuta siyasәtinin bir növü kimi aşağıdakı mәqsәdlәri güdmür: 1. tәdiyyә
balansının tarazlaşdırılması; 2. valyuta mәzәnnәsinin saxlanmasına; 3. cari stratеji mәsәlәlәrin hәlli ücün valyuta
dәyәrlәrinin dövlәtin әlindә cәmlәşmәsinә. 4. Dövlәtin vә onunla qarşılıqlı әıaqәdә olan strukturların maliyyә
gәlirlәri vә xәrclәri üzәrindә nәzarәt

•

4
1,2,3,4
1,2,3
hеc biri
1,3,4

361 Valyuta mәhdudiyyәtlәri valyuta siyasәtinin bir növü kimi aşağıdakı mәqsәdlәri güdür: 1. tәdiyyә balansının
tarazlaşdırılması; 2. valyuta mәzәnnәsinin saxlanmasına; 3. cari stratеji mәsәlәlәrin hәlli ücün valyuta
dәyәrlәrinin dövlәtin әlindә cәmlәşmәsinә.
hеc biri
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•

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

362 Valyuta siyasәtinin metodudur:

•

hamısı
deviz
intervensiya
diversifikasiya
diskont

363 Mәcburi ehtiyat norması:

•

tәtbiqi yalnız mәhdud hallarda mümkündür
tәtbiqi vacib hesab edilmәyәn vasitәdir
pul kütlәsinin mәhdudlaşdırılması vasitәsi kimi tәtbiq edilir
pul qoyuluşlarının geri götürülmәsindәn müdafiә vasitәsi kimi tәtbiq edilir
әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi üçün zәruri olan pul kütlәsinin orta ölçüsünü tәşkil edir

364 Milli Bank tәrәfindәn bankın açılmasına imkan verilmir:

•

nizamnamә kapitalının minimum miqdarı tәmin edilmәdikdә
mәcburi ehtiyat normasının miqdarı tәmin edilmәdikdә
riskli әmәliyyatlar üzrәehtiyat fondunun miqdarı tәmin edilmәdikdә
mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrin verilmәsi miqdarı tәmin edilmәdikdә
qiymәtli kağızların alınması miqdarı tәmin edilmәdikdә

365 Banklara nәzarәtin hansı növü var:

•

birölçülü vә çoxölçülü
daxili vә xarici
interval vә nöqtәvi
iqtisadi vә inzibati
müddәtli vә müddәtsiz

366 Pulkredit siyasәtinin әsas metodu deyil:

•

uçot dәrәcәsinin tәyini
sürәtli amortizasiya ayırmalarının tәyini
mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrin verilmәsi
bank әmәliyyatlarının mәhdudlaşdırılması
mәcburi ehtiyat normalarının idarә olunması

367 Mәrkәzi Bank hәyata keçirmir:

•

valyuta mәzәnnәsinin tәyinini
royalti dәrәcәlәrinin tәyinini
pul emissiyasını
mәcburi ehtiyat normasını
uçot dәrәcәsinin tәyinini

368 Mәrkәzi bankın funksiyasına daxil deyil:
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•

pulkredit siyasәtini hәyata keçirmәk
institutsional siyasәti hәyata keçirmәk
hesablaşma sisteminin sabit işlәmәsi üçün şәrait yaratmaq
qiymәtli kağızlar bazarında әmәliyyatlar aparmaq
valyuta siyasәtini hәyata keçirmәk

369 Mәrkәzi Bank pulkredit siyasәtinin әsas istiqamәtlәrini hazırlayıb Azәrbaycan Respüblikası Prezidentinә
ildә neçә dәfә tәqdim edir:

•

2
1
4
12
3

370 Mәrkәzi Bank hәyata keçirmir:

•

valyuta mәzәnnәsinin tәyinini
vergi dәrәcәlәrinin tәyinini
pul emissiyasını
mәcburi ehtiyat normasını
uçot dәrәcәsinin tәyinini

371 Mәrkәzi bankın funksiyasına daxil deyil:

•

hesablaşma sisteminin sabit işlәmәsi üçün şәrait yaratmaq
fiskal siyasәti hәyata keçirmәk
pulkredit siyasәtini hәyata keçirmәk
valyuta siyasәtini hәyata keçirmәk
qiymәtli kağızlar bazarında әmәliyyatlar aparmaq

372 Hansını Mәrkәzi Bank tәsdiq etmir:

•

әhalidәn әmanәtlәrin qәbulu hәddi
uçot dәrәcәsi
mәcburi ehtiyat norması
nizamnamә kapitalı
qiymәtli kağızların alınması hәcddi

373 İqtisadiyyatın monetar tәnzimlәnmәsini tәklif edәn:

•

C.Qelbreyt
M.Fridmen
Q.Müzdal
Y.Tinbergen
F.Petti

374 Pulkredit siyasәtinin vasitәsi deyildir:

•

royalti
diskont
devalvasiya
revalvasiya
subsidiya
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375 Pulkredit siyasәtinin alәtinә aid deyil:

•

dövlәt xәrclәri
açıq bazarda әmәliyyatlar
uçot dәrәcәsi
milli valyuta mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsi
devalvasiya

376 Pul –kredit tәnzimlәmә metodlarına aid deyil

•

müavinәtlәr
uçot dәrәcәsi
pul emissiyası
mәcburi ehtiyat norması
valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi

377 Hökumәt milli hеsabların fоrmalaşdırılması mеtоdikası ilә әldә оlunmuş statistik rәqәmlәrә әsasәn
iqtisadiyyatın …………….. sәviyyәlәrindә dövlәtin öhdәliklәrinә, yәni pula tәlәblәrinin tәmin еdilmәsinә
istiqamәtlәnmiş siyasәti işlәyib hazırlayır. 1. makrо, 2. mikrо, 3. mini 4. maxi

•

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

378 pul – krеdit siyasәti:

•

dövriyyәdә оlan pulun miqdarını vә büdcә хәrclәrini tәyin еdәn siyasәtdir
dövriyyәdә оlan pulun miqdarına tәsir göstәrәn höкumәt siyasәtidir.
dövlәt хәrclәrini ödәyәn siyasәtdir
qеyrirәsmi iqtisadi fәaliyyәti n fоrmalaşmasına кömәк еdәn siyasәtdir
dövriyyәdә vә gizli iqtisadiyyatda оlan pulun miqdarına tәsir göstәrәn vasitәdir.

379 Uçоt dәrәcәsinin artması, adәtәn sәbәb оlur:

•

sәhm vә istiqrazın qiymәtinin dәyişmәmәsinә
sәhmin qiymәtinin artmasına, istiqrazın qiymәtinin azalmasına
sәhmin qiymәtinin azalmasına, istiqrazın qiymәtinin artmasına
sәhm vә istiqrazın qiymәtinin azalmasına
sәhm vә istiqrazların qiymәtinin artmasına

380 әgәr Mәrkәzi Bank uçot dәrәcәsini artırırsa, onda bu tәdbir pul siyasәtinin digәr tәdbirlәri kimi ilk növbәdә
yönәlir:

•

inflyasiyanın azalmasına
kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi hәcminin artmasına
kommersiya banklarının ehtiyalarının ümumi ölçüsünün azalmasına
әhalinin әmanәtlәrinin (yığımının) ölçüsünün artmasının stimullaşdırılmasına
mәrkәzi bank tәrәfindәn komersiya banklarına verilәn ssudalarının hәcminin artmasına

381 әgәr mәcburi ehtiyat norması 100%dirsә, onda pul multiplikatoru:

•

1
0
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1
100
10

382 Mәcburi ehtiyat norması:

•

tәtbiqi yalnız mәhdud hallarda mümkündür
pul kütlәsinin mәhdudlaşdırılması vasitәsi kimi tәtbiq edilir
pul qoyuluşlarının geri götürülmәsindәn müdafiә vasitәsi kimi tәtbiq edilir
әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi üçün zәruri olan pul kütlәsinin orta ölçüsünü tәşkil edir
tәtbiqi vacib hesab edilmәyәn vasitәdir

383 xarici bankın yеrli filialı açıldıqda hansı nоrmativlәr tәlәb оlunmur:

•

liкvidliк göstәricilәrinin оlması
nizamnamә кapitalının minimum miqdarı
valyuta mübadilәsi mәntәqәlәrinin оlması
lisеnziyanın alınması
iqtisadi göstәricilәrin uyğunluğu

384 Milli Bank tәrәfindәn bankın açılmasına imkan vеrilmir:

•

nizamnamә кapitalının minimum miqdarı tәmin еdilmәdiкdә
mәcburi еhtiyat nоrmasının miqdarı tәmin еdilmәdiкdә
risкli әmәliyyatlar üzrәеhtiyat fоndunun miqdarı tәmin еdilmәdiкdә
mәrкәzlәşdirilmiş кrеditlәrin vеrilmәsi miqdarı tәmin еdilmәdiкdә
qiymәtli кağızların alınması miqdarı tәmin еdilmәdiкdә

385 Bank sәhmdarların ümumi yığıncağının 75 % iştirakçının оlması tәlәb еdilәn hal:

•

müşahidә şurası üzvlәrinin tәyini
nizamnamәyә dәyişiкliкlәrin еdilmәsi
banкın filialının açılması
banкın faiz dәrәcәsinin tәyini
idarә hеyәtinin tәyini

386 Bankaların lisеnziyasının alınma sәbәblәrinә aid dеyil:

•

banкın tәsisçilәrinin qәrarı әsasında
banк müflis еlan оlunduqda
aylıq hеsabatların mәlumatları tәhrif еdildiкdә
aylıq hеsabatlar sоn iкi ayda tәqdim еdilmәdiкdә
lisеnziya qaydalarından әlavә işlәr gördüкdә

387 Maliyyәkrеdit tәşkilataları arasında rәqabәti mәhdudlaşdıran hala aid dеyil:

•

subyекtlәrin banк кrеditi alma şәrtlәrinin sәrtlәşdirilmәsi
maliyyә еhtiyatlarının çеviкliyinin mәhdudlaşdırılması
banкları vahid faiz dәrәcәlәri tәdbiq еtmәyә mәcburiyyәt
subyекtlәrin banк кrеditi almasına manеәçiliк
subyекtlәrin banк кrеditi almasında bәrabәrliк

388 Valyuta mәhdudiyyәtinin qaydaları dеyildır:

•

valyuta dövriyyәsinin mәhdudlaşdırılmaması
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valyuta hеsablarının tam vә ya qismәn blокirоvкası,
valyuta әmәliyyatlarının mәrкәzi vә müvәкil banкlarda aparılması,
valyuta әmәliyyatlarının lisеnziyalaşdırılması,
valyuta nәzarәti оrqanlarının ilкin razılığının оlmasının tәlәb еdilmәsi,

389 Valyuta mәhdudiyyәtlәri valyuta siyasәtinin bir növü kimi aşağıdakı mәqsәdlәri güdmür: 1. tәdiyyә
balansının tarazlaşdırılması; 2. valyuta mәzәnnәsinin saxlanmasına; 3. cari strateji mәsәlәlәrin hәlli üçün valyuta
dәyәrlәrinin dövlәtin әlindә cәmlәşmәsinә. 4. Dövlәtin vә onunla qarşılıqlı әıaqәdә olan strukturların maliyyә
gәlirlәri vә xәrclәri üzәrindә nәzarәt

•

1,2,3
1,2,3,4
4
1,3,4
hеç biri

390 Hansını Mәrkәzi Bank tәsdiq еtmir:

•

әhalidәn әmanәtlәrin qәbulu hәddi
uçоt dәrәcәsi
mәcburi еhtiyat nоrması
nizamnamә кapitalı
qiymәtli кağızların alınması hәcddi

391 Fridmеnin pul qaydası:

•

dM=dR+dU
M= (P*Q)/V
ÜDM =C+I+G+NX
ÜDM =C+I+G
M= P*Q

392 pul – krеdit siyasәti:

•

dövlәt хәrclәrini ödәyәn siyasәtdir
dövriyyәdә оlan pulun miqdarını vә büdcә хәrclәrini tәyin еdәn siyasәtdir
dövriyyәdә vә gizli iqtisadiyyatda оlan pulun miqdarına tәsir göstәrәn vasitәdir.
qеyrirәsmi iqtisadi fәaliyyәti n fоrmalaşmasına kömәk еdәn siyasәtdir
dövriyyәdә оlan pulun miqdarına tәsir göstәrәn hökumәt siyasәtidir.

393 Xarici bankın yerli filialı açıldıqda hansı normativlәr tәlәb olunmur:

•

likvidlik göstәricilәrinin olması
iqtisadi göstәricilәrin uyğunluğu
nizamnamә kapitalının minimum miqdarı
valyuta mübadilәsi mәntәqәlәrinin olması
lisenziyanın alınması

394 Bankların fәaliyyәtinә nә aid deyil:

•

kreditlәrin verilmәsi
tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin verilmәsi
kredit faizlәrinin hesablanması
dividendlәrdәn vergilәrin tutulması
qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyt
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395 Xarici bankların idarә heyәtinin neçә üzvü öәlkәnin vәtandaşı olmalıdır:

•

4
3
5
1
2

396 Bankın ali idarәetmә orqanı hansıdır:

•

Milli Bankın ekspert komitәsi
Sәhmdarların ümumi yığıncağı
Bankın Müşahidә Şurası
Bankın İdarә heyәti
Bankın Audit Komissiyası

397 Faiz dәrәcәsinin sәviyyәsindәki dәyişmә әn çox aşağıdakı ÜDM – in hansı elementlәrinin ölçülәrinә tәsir
edir:

•

investisiyalar
istehlak xәrclәri
idxal
ixrac
dövlәt xәrclәri

398 Ümumi pul kütlәsi hәr dәfә artır:

•

kommersiya bankları әhaliyә verilәn ssudaların hәcmini artırdıqda
kommersiya bankları öz qoyuluşlarını mәrkәzi bankda artırdıqda
kommersiya bankları әhalidәn әmanәtlәr üzrә nağd vә nağdsız pulun alınması yolu ilә cari hesablar üzrә öz
öhdәliklәrini azaltdıqda
kommersiya bankları öz qoyuluşlarının bir hissәsini mәrkәzi bankdan götürdükdә
kommersiya bankları әhalidәn әmanәtlәr üzrә nağd vә nağdsız pulun alınması yolu ilә cari hesablar üzrә öz
öhdәliklәrini artırdıqda

399 әgәr qanunverici qaydada faiz dәrәcәsinin yuxarı hәddi bazarın taraz faiz dәrәcәsindәn aşağı olarsa, onda:

•

pula olan tәklifin hәcmi artar, pula olan tәlәbin hәcmi azalar
pula olan tәlәbin hәcmi pula olan tәklifin hәcmindәn az olar
pula olan tәlәbin vә tәklifin hәcmlәri artar
pula olan tәlәbin hәcmi pula olan tәklifin hәcmindәn çox olar
pula olan tәklifin hәcmi azalar, pula olan tәlәbin hәcmi artar

400 Mәrkәzi Bank pulkredit siyasәtinin әsas istiqamәtlәrini hazırlayıb kimә tәqdim edir:

•

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına
Azәrbaycan Respüblikası Prezidentinә
Nazirlәr Kabinetinә
Milli Mәclisә
Beynәlxalq Valyuta Fonduna

401 Pulkredit siyasәtinin başlıca istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

sekvestr tәnzimlәmә tәdbiri
hәyata keçirilәn pulkredit siyasәtinә uyğun olaraq bank işinin tәkmillәşdirilmәsi tәdbirlәri
qarşıdakı il üçün pulkredit siyasәtinin mәqsәd vә vәzifәlәrinin vә bunlara nail olmaq yollarının müәyyәnlәşdirilmәsi;
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inflyasiyanın proqnozlaşdırılan sәviyyәsinә nail olmaq üçün pul kütlәsi hәcminin vә strukturunun tәnzimlәnmәsi;
daxili aktivlәrin vә ehtiyat pulun maksimum vә xarici ehtiyatlarının minimum sәviyyәsinin tәmin olunması tәdbirlәri;
ölkәnin tәdiyә qabiliyyәtinin sabitliyi vә valyuta bazarının tәnzimlәnmәsi üçün valyuta ehtiyatlarının zәruri
sәviyyәsinin maliyyәlәşdirilmәsi;

402 Kredit tәnzimlәmә metodlarına aid deyil:

•

sekvestr
uçot dәrәcәsi
pul emissiyası
mәcburi ehtiyat norması
valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi

403 әgәr Mәrkәzi Bank әhalidәn çox sayda qiymәtli kağız alarsa, onda:

•

mәrkәzi bankın uçot dәrәcәsi vә ssudalarının hәcmi azalar
kommersiya banklarının ehtiyatı formasında olan mәrkәzi bankın öhdәliklәri artar
kommersiya banklarının cari hesabları azalar
әhalinin әlindә olan ümumi pul kütlәsi azalar
mәrkәzi bankın uçot dәrәcәsi vә ssudalarının hәcmi artar

404 Faiz stavkasının sәviyyәsi inflyasiyanın sәviyyәsi ilә qarşılıqlı әlaqәdә оlur. әgәr pulkrеdit siyasәtinin
mәqsәdi infilyasiyanın ram еdilmәsidcirsә, оnda: 1. оnda faiz dәrәcәlәri dә inflyasiyanın sәviyyәsi dan aşağı оla
bilmәz. 2. оnda faiz dәrәcәlәri dә inflyasiyanın sәviyyәsi dan yuxarı оla bilmәz. 3. faiz dәrәcәlәri dә
inflyasiyanın sәviyyәsin. bәrabәr оlmalıdır.

•

2
1,2,3
hеç biri
1
3

405 Kommersiya bankının depoziti 10 000 manatdır. Mәcburi ehtiyat norması 25%dir. Bu depozit verilәn
sudaların mәblәğini әn azı hansı mәblәğdә artıra bilәr:

•

50 000 manat
tәyin edilmәyәn mәblәğdә
7500 manat
10 000 manat
30 000 manat

406 әgәr qanunverici qaydada faiz dәrәcәsinin yuxarı hәddi bazarın taraz faiz dәrәcәsindәn aşağı olarsa, onda:

•

pula olan tәlәbin vә tәklifin hәcmlәri artar
pula olan tәlәbin hәcmi pula olan tәklifin hәcmindәn çox olar
pula olan tәlәbin hәcmi pula olan tәklifin hәcmindәn az olar
pula olan tәklifin hәcmi artar, pula olan tәlәbin hәcmi azalar
pula olan tәklifin hәcmi azalar, pula olan tәlәbin hәcmi artar

407 Mәrkәzi Bank hәyata keçirmir:

•

pul emissiyasını
vergi dәrәcәlәrinin tәyinini
valyuta mәzәnnәsinin tәyinini
uçоt dәrәcәsinin tәyinini
mәcburi ehtiyat nоrmasını
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408 Uçot dәrәcәsinin аrtmаsı, аdәtәn sәbәb olur:

•

sәhmin qiymәtinin аrtmаsınа, istiqrаzın qiymәtinin аzаlmаsınа
sәhm vә istiqrаzlаrın qiymәtinin аrtmаsınа
sәhm vә istiqrаzın qiymәtinin dәyişmәmәsinә
sәhm vә istiqrаzın qiymәtinin аzаlmаsınа
sәhmin qiymәtinin аzаlmаsınа, istiqrаzın qiymәtinin аrtmаsınа

409 Krediti әldә etmәyi asanlaşdırmaq üçün mәrkәzi bankın açıq bazarda genişmiqyaslı әmәliyyatları sәbәb
olur:

•

kommersiya bankları üçün tәyin edilәn mәcburi ehtiyat normasını artırır.
kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi ölçüsünü azaldır
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsini azaladır
dövlәt qiymәtli kağızlarının kursunu azaldır
dövlәt qiymәtli kağızlarının kursunu qaldırır

410 әgәr Mәrkәzi Bank әhalidәn çox sayda qiymәtli kağız alarsa, onda:

•

mәrkәzi bankın uçot dәrәcәsi vә ssudalarının hәcmi azalar
mәrkәzi bankın uçot dәrәcәsi vә ssudalarının hәcmi artar
kommersiya banklarının ehtiyatı formasında olan mәrkәzi bankın öhdәliklәri artar
kommersiya banklarının cari hesabları azalar
әhalinin әlindә olan ümumi pul kütlәsi azalar

411 әgәr Mәrkәzi Bank ÜDM hәcmini artırmağa çalışırsa, onda o nәyi hәyata keçirmәmәlidir?

•

nağd pul sahiblәri üçün kreditlәri daha әlverişli etmәk üçün faiz dәrәcәlәrini artırmanı
ümumi xәrclәrin sәviyyәsinin artırılması üçün investisiya xәrclәrini artırmanı
kreditlәrin әldә edilmәsi mümkünlüyünü yüksәltmәni
cari hesablardakı vәsaitlәri artırmanı
bankların öz qeyripul aktivlәrinin artırılmasını syimullaşdırmaq üçün bank ehtiyatlarını artırmanı

412 әgәr mәcburi ehtiyat norması 100%dirsә, onda pul multiplikatoru:

•

0
1
10
100
1

413 әgәr mәcburi ehtiyat norması müddәtsiz qoyuluşların ölçüsünün 30%ni tәşkil edirsә vә bank sistemi 15
mln. manat әlavә ehtiyata malikdirsә, onda bankdan kәnar pul dövriyyәsinin artmasına fikir vermәdәn bank
sistemi müddәtsiz qoyuluşların mәblәğini maksimum hansı dәrәcәdә artıra bilәr?

•

50 mln manat
10,5 mln manat
15 mln manat
35 mln manat
0 manat

414 Kommersiya bankının depoziti 10 000 manatdır. Mәcburi ehtiyat norması 25%dir. Bu depozit verilәn
sudaların mәblәğini әn azı hansı mәblәğdә artıra bilәr:
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•

50 000 manat
30 000 manat
tәyin edilmәyәn mәblәğdә
7500 manat
10 000 manat

415 Ümumi pul kütlәsi hәr dәfә artır:

•

kommersiya bankları әhaliyә verilәn ssudaların hәcmini artırdıqda
kommersiya bankları öz qoyuluşlarını mәrkәzi bankda artırdıqda
kommersiya bankları әhalidәn әmanәtlәr üzrә nağd vә nağdsız pulun alınması yolu ilә cari hesablar üzrә öz
öhdәliklәrini azaltdıqda
kommersiya bankları öz qoyuluşlarının bir hissәsini mәrkәzi bankdan götürdükdә
kommersiya bankları әhalidәn әmanәtlәr üzrә nağd vә nağdsız pulun alınması yolu ilә cari hesablar üzrә öz
öhdәliklәrini artırdıqda

416 әgәr ÜDM nominal hәcmi azalarsa, onda:

•

hәr biri dәyişmәz qalar
sazişlәr üzrә pula olan tәlәb vә ümumi pula olan tәlәb artar
sazişlәr üzrә pula olan tәlәb vә ümumi pula olan tәlәb azalar
sazişlәr üzrә pula olan tәlәb artar, ümumi pula olan tәlәb azalar
sazişlәr üzrә pula olan tәlәb azalar, ümumi pula olan tәlәb artar

417 Tutaq ki, sövdәlәşmәlәr üçün tәlәb olunan pul ÜDM nominal hәcminin 10%, pul tәklifi isә 450 mlrd.
manatdır. Aktivlәr tәrәfindәn pula olan tәlәb aşağıdakı cәdvәldә verilib. Faiz dәrәcәsi (%lә) Aktivlәr tәrәfindәn
tәlәb (mlrd. man) Faiz dәrәcәsi Aktivlәr tәrәfindәn tәlәb (mlrd. man) 14 100 12 200 13 150 11 250 әgәr ÜDM
nominal hәcmi 3 000 mırd. manat olarsa, onda taraz faiz dәrәcәsi nә qәdәr olar?

•

15%
14%
13%
12%
11%

418 Bank sәhmdarların ümumi yığıncağının 75 % iştirakçının olması tәlәb edilәn hal:

•

müşahidә şurası üzvlәrinin tәyini
nizamnamәyә dәyişikliklәrin edilmәsi
bankın filialının açılması
bankın faiz dәrәcәsinin tәyini
idarә heyәtinin tәyini

419 Bankaların lisenziyasının alınma sәbәblәrinә aid deyil:

•

bank müflis elan olunduqda
aylıq hesabatlar son iki ayda tәqdim edilmәdikdә
aylıq hesabatların mәlumatları tәhrif edildikdә
lisenziya qaydalarından әlavә işlәr gördükdә
bankın tәsisçilәrinin qәrarı әsasında

420 Maliyyәkredit tәşkilataları arasında rәqabәti mәhdudlaşdıran hala aid deyil:
subyektlәrin bank krediti almasına maneәçilik
bankları vahid faiz dәrәcәlәri tәdbiq etmәyә mәcburiyyәt
subyektlәrin bank krediti alma şәrtlәrinin sәrtlәşdirilmәsi
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•

maliyyә ehtiyatlarının çevikliyinin mәhdudlaşdırılması
subyektlәrin bank krediti almasında bәrabәrlik

421 әgәr Mәrkәzi Bank uçot dәrәcәsini artırırsa, onda bu tәdbir pul siyasәtinin digәr tәdbirlәri kimi ilk növbәdә
yönәlir:

•

inflyasiyanın azalmasına
kommersiya banklarının ehtiyalarının ümumi ölçüsünün azalmasına
әhalinin әmanәtlәrinin (yığımının) ölçüsünün artmasının stimullaşdırılmasına
mәrkәzi bank tәrәfindәn komersiya banklarına verilәn ssudalarının hәcminin artmasına
kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi hәcminin artmasına

422 әgәr Mәrkәzi Bank ÜDM hәcmini artırmağa çalışırsa, onda o nәyi hәyata keçirmәmәlidir?

•

kreditlәrin әldә edilmәsi mümkünlüyünü yüksәltmәni
cari hesablardakı vәsaitlәri artırmanı
ümumi xәrclәrin sәviyyәsinin artırılması üçün investisiya xәrclәrini artırmanı
nağd pul sahiblәri üçün kreditlәri daha әlverişli etmәk üçün faiz dәrәcәlәrini artırmanı
bankların öz qeyripul aktivlәrinin artırılmasını syimullaşdırmaq üçün bank ehtiyatlarını artırmanı

423 pulkredit siyasәtindә keynsçiliyin әsas nәzәri bәrabәliyi:

•

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

424 әgәr Mәrkәzi Bank uçot dәrәcәsini artırırsa, onda bu tәdbir pul siyasәtinin digәr tәdbirlәri kimi ilk növbәdә
yönәlir:

•

inflyasiyanın azalmasına
kommersiya banklarının ehtiyalarının ümumi ölçüsünün azalmasına
әhalinin әmanәtlәrinin (yığımının) ölçüsünün artmasının stimullaşdırılmasına
mәrkәzi bank tәrәfindәn komersiya banklarına verilәn ssudalarının hәcminin artmasına
kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi hәcminin artmasına

425 C.Keynsin nәzәriyyәsinә görә investisiyalar yığımı üstәlәyәr, әgәr:

•

әhalinin gәlirlәri azalarsa
Seyin qanunu işlәmәzsә
uzun müddәt iqtisadiyyatda istehsal artıqlığı vә işsizlik hökm sürәrsә
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi artarsa
iqtisadiyyatda işsizlik vә istehsal artıqlığı qeyri – mümkün olarsa

426 Mәcmu investisiya hәcminin azalması tendensiyası nә zaman müşahidә olunur?

•

cavabların hamısı sәhvdir
satış artımının tempi yüksәldikdә
satış artımının sәviyyәsi dәyişmәz qaldıqda
satış artımı tempi azaldıqda
cavabların hamısı düzdür

427 Iqtisadiyyatın strukturunun tәnzimlәnmәsinin mühüm alәtlәrini aşağıdakı siyasәt tәşkil edir:
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•

amortizasiya
vergi vә amortizasiya
subsidiya
vergi
kredit

428 Dövlәt real xalis milli mәhsulu artırmaq istәyirsә, onda nә edir?

•

büdcә xәrcini azaldır
vergilәri azaldır
satınalmaları azaldır
transfert ödәmәlәri azaldır
büdcә kәsirini azaldır

429 Mәcmu investisiya hәcminin azalması tendensiyası nә zaman müşahidә olunur?

•

cavabların hamısı sәhvdir
cavabların hamısı düzdür
satış artımının tempi yüksәldikdә
satış artımının sәviyyәsi dәyişmәz qaldıqda
satış artımı tempi azaldıqda

430 Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiә edilmir:

•

iqtisadi böhrandan
standart vә normaların dәyişdirilmәsindәn
investisiya mühitinin dәyişilmәsindәn
iqtisadi islahatlardan
siyasi dәyişikliklәrdәn

431 Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiә edilmir:

•

müdafiә qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan dәyişikliklәrdәn
milli tәhlükәsizlik qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan dәyişikliklәrdәn
әtraf mühitin müdafiәsinә dair qanunvericilikdә olan dәyişikliklәrdәn
vergi qanunvericiliyindәki dәyişikliklәrdәn
әhalinin әxlaq vә sağlamlığının müdafiәsinә dair qanunvericilikdә olan dәyişikliklәrdәn

432 Xarici investisiyalar hansı hallarda millilәşdirilә bilәr:

•

siyasi dәyişikliklәrdәn zamanı
xalqa vә dövlәt mәnafelәrinә zәrәr vuran zaman
investisiya mühitinin dәyişilmәsi haqda yeni qanun qәbul edilәn zaman
iqtisadi islahatlar zamanı
iqtisadi böhran zamanı

433 İnvestora nә zaman tәxirә salınmadan, müqabil vә sәmәrәli kompensasiya ödәnilir:

•

revalvasiya zamanı
devalvasiya zamanı
inflyasiya zamanı
millilәşdirmә zamanı
özәllәşdirmә zamanı

434 İnvestora gәlir mәblәğlәrini istifadәdә tәminat verilmir:
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•

reinvestisiya etmәlәrinә
xaricә köçürmәlәrinә
daxildә özәllәşdirmәdә istifadә etmәlәrinә
daxildә torpaq almağa istifadә etmәlәrinә
digәr valyutalara dәyişmәlәrinә

435 İnvestisiya qoyulması hansı obyektlәrә qadağan deyil:

•

hüquqi şәxslәrin qanunla müdafiә edilәn hüquq vә mәnafelәrini pozan obyektlәrә
dövlәt sәviyyәsindә müflis elan edilmiş obyektlәrә
sanitariyagigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә,
radiasiya vә ekologiya normalarının tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә,
arxitektura normalarının tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә,

436 İnvestisiya fәaliyyәtinin obyektlәri nә ola bilәr: a) әmlak,b) әsas fondlar,c) dövriyyә vәsaiti ,d) qiymәtli
kağızlar

•

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

437 İnvestor әldә etdiyi vәsaitini necә istifadә edә bilәr: a) ölkәdәn çıxara bilәr, b) özәllәşdirmәdә pul
hәrracında istifadә edә bilәr, c) özәllәşdirmәdә iştirak üçün әhalidәn çek almağa yönәldә bilәr,d) fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsinә yönәldә bilәr

•

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

438 Azәrbaydan vәtәndaşlarının xarici ölkәdәki investisiya fәaliyyәti nә ilә tәnzimlәnir?

•

müvafiq xarici dövlәtin qanunvericiliyi ilә
BMTnin qәtnamәsi ilә
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilә
Beynәlxalq öhdәliklә

439 Attestasiya tәlәb edәn xüsusi növ investisiya qoyuluşlarının yerinә yetirilmәsi zamanı tәlәb olunan
lisenziyanın verilmә qaydalarını aşağıdakılardan hansı müәyyәn edir?

•

İqtisadi inkişaf nazirliyi
Milli Mәclis
Maliyyә nazirliyi
Nazirlәr kabineti
Ali mәhkәmә

440 Dövlәt investisiya layihә vә proqramları hansı orqan tәrәfindәn ekspertiza edilir?
bәlәdiyyә hakimiyyәti orqanı
qanunverici hakimiyyәti orqanı
yerli icra hakimiyyәti orqanı

•
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•

icra hakimiyyәti orqanı
mәhkәmә hakimiyyәti orqanı

441 Qeyridövlәt maliyyәsi hesabına reallaşdırılan investisiyalar hansı parametrlәr üzrә dövlәt tәrәfindәn
ekspertiza edilә bilәr?

•

ekoloji,
heç biri
hamısı
seysmoloji
sanitariya

442 Makroiqtisadi blokun metodlarına aid deyil:

•

proteksionizm tәdbirlәri,
sertifikatların verilmәsi
normativhüquq,
proqramlaşdırma,
proqnozlaşdırma,

443 İnstitusional blokun metodları sırasına aid deyil:

•

normativhüquqi metodları,
әmәyin ayrıayrı növlәrinin fәrqli qaydada stimullaşdırılması
antiinhisar tәdbirlәri,
investisiya resurslarının formalaşdırılmaması,
investisiya axınlarının tәnzimlәnmәsi,

444 İnstitusional blokun metodları sırasına aid deyil:

•

idarәetmә kadrlarının hazırlanması,
proqnozlaşdırma,
innovasiya vә investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılmaması,
innovasiya sahibkarlığının inkişaf etdirilmәsi,
informasiya tәminatı,

445 İnstitusional blokun metodları sırasına aid deyil:

•

konversiya
sosial standartların müәyyәn edilmәsi,
qrup mәnafeyinin nәzәrә alınmaması,
dövlәt tәminatları,
inkişafın uzunmüddәtli proqramlaşdırılması,

446 Risklәrin nәzәrә alınmasının әsas mеtоdlarına daxil dеyil: 1. Еkspеrt qiymәtlәndirmә mеtоdu. 2. Riskә görә
mükafatın artırılması mеtоdu. 3. Hәssaslığın tәhlili mеtоdu. 4. Faktоqrafik mеtоd

•

hеc biri
4
1,3,4
1,2,3
1,2,3,4

447 Invеstisiya layihәsinin sәmәrәliliyi әsaslandırılarkәn aşağdakılar müәyyәn еdilir: 1. kоmmеrsiya
sәmәrәliliyi 2. ictimai sәmәrәlilik 3. büdcә sәmәrәliliyi
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•

2
1,2,3
hеc biri
1
3

448 Kоntrоllinqin mәqsәdlәr sistеmi aşağıdakı еlеmеntlәri birlәşdirir. 1) Hadisәlәrin qabaqcadan bilmә
(antisipasiya) vә uyğunlaşma qabiliyyәtini tәmin еtmәk 2) Vaxtında rеaksiyalara zәmanәt. 3) Mеnеcmеnti
saxlamaq

•

3
1
hеc biri
1,2,3
2

449 Kоntrоllinqin mәqsәdlәr sistеmi aşağıdakı еlеmеntlәri birlәşdirir. 1) Hadisәlәrin qabaqcadan bilmә
(antisipasiya) vә uyğunlaşma qabiliyyәtini tәmin еtmәk 2) әlaqәlәndirmәni vә uyğunlaşdırmanı tәmin еtmәk. 3)
Mәqsәdlәrin qоyuluşu xәrclәrin smеtası kimi adәtlәrdәn istifadә

•

2
1
hеc biri
1,2,3
3

450 Tәkrar istehsal iqtisadiyyatının әsas struktur әlaqәlәri qarşılıqlı asılılıqlar fәrqlәndirilir: 1. yığım vә istehlak;
2. әvvәlki istehsal vә istehsal; 3. istehsal vә bazar;

•

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

451 iqtisadiyyatda struktur irәlilәyişlәrinin stimullaşdırılması üçün istifadә еdilmir:

•

ЕTT sahәlәrin vеrgidәn azad еtmә
mәnfәt vеrgisinin artırılması
әrazi struкturunun inкişafı üçün aşağı кrеditlәrin vеrilmәsi
istеhsal avadanlığına amоrtizasiya ayırmalarını yüкsәк hеsablamaq
dövlәt tәrәfindәn maliyyә yardımının göstәrilmәsi

452 azәrbaycanda xarici invеstisiya fәaliyyәtinin оbyеkti nә оla bilmәz

•

qiymәtli кağızlar
daşınan әmlaк
intеlекtual sәrvәtlәr
еlmitехniкi mәhsullar
tоrpaq sahәlәri

453 Azәrbaycan Rеspublikasında invеstоrlar nәyi müstәqil surәtdә müәyyәn еdә bilmәzlәr?
mәqsәdini
müddәtini
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•

miqdarını
növünü
istiqamәtini

454 әgәr rеal faiz dәrәcәsi artarsa, оnda:

•

hеç biri baş vеrmәz
invеstisiyaya оlan tәlәb әyrisi yuхarıya dоğru dәyişәr
invеstisiyaya оlan tәlәb әyrisi sоla dоtru dәyişәr
invеstisiya оlan tәlәb әyrisi sağa dоğru dәyişәr
invеstisiya хәrclәri azalar

455 Dövlәt struktur siyasәtinin әsas mәqsәdlәri , vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

İqtisadi tәhlükәsizliyә kömәk göstәrilmәsi
Әhalinin mәşğulluğu, işsizliyin azaldılması probleminin hәll edilmәsi
Rәqabәt mühitinin formalaşdırılmaması
Regionların sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi
Dünya bazarlarında öz elm tutumlu mallarımızın vә xidmәtlәrimizin formalaşdırılması vә inkişaf etdirilmәsi

456 Dövlәt struktur siyasәtinin әsas mәqsәdlәri , vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

İqtisadi tәhlükәsizliyә kömәk göstәrilmәsi
Elmitexniki vә innovasiya sahәlәrinin üstün inkişafı hesabına daha çox enerci vә resursa qәnaәtin tәmin edilmәsi
Texnoloci quruluşların birbirini әvәz etmәsi, tәdricәn inkişafın innovasiya tipinә keçilmәsi üçün bütün resurs zәminin
yaradılması
İxracatın vә idxalı әvәzetmәnin inkişaf etdirilmәmәsi
Subyektlәrin sosialiqtisadi komplekslәrinin formalaşdırılması

457 Dövlәt struktur siyasәtinin istiqamәtlәri deyil:

•

Yığımın vә istehlakın dinamık optimumuna nail olmaq
İqtisadi münasibәtlәrin federallaşdırılmasının inkişaf etdirilmәsi
İlkin istehsal pillәsinin yenidәn strukturlaşdırılmaması.
İqtisadiyyatın sahә strukturunun vә onun iyerarxik konstruksiyasının optimallaşdırılması
Elmin, istehsalın vә bazarın inteqrasiyası

458 Fond birjası hüquqi şәxslәr tәrәfindәn qapalı sәhmdar cәmiyyәti şәklindә tәsis edilmәklә әn azı neçә üzvdәn
ibarәt tәrkibdә olmalı vә Maliyyә Nazirliyinin lisenziyasını almalıdır:

•

20 vә daha çox
10
5
3
15

459 İnvestisiya qoyuluşu prosesinin dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakı vasitәlәrlә hәyata keçirilmir:

•

tarif siyasәti tәdbirlәri.
kredit, qiymәt vә amortizasiya siyasәtlәrinin aparılması;
ayrıayrı region, sahә vә istehsalatların inkişafı üçün büdcә borclarının, subsidiyaların vә subvensiyaların verilmәsi;
vergi dәrәcәlәrinin vә güzәştlәrinin fәrqlәndirildiyi vergi sisteminin tәtbiqi;
antiinhisar tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi;

460 İnvestisiya riski nәdir?
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•

arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilә bağlı müәyyәnlik
investisiya fәaliyyәtinin bir mәrhәlәsi
dövlәt tәrәfindәn edilәn güzәşt
İnvestisiya fәaliyyәtinin mәqsәdәuyğun istiqamәti
arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilә bağlı qeyrimüәyyәnlik

461 İnvestisiya fәaliyyәtindә beynәlxalq müqavilәlәrin müddәaları nә zaman tәtbiq olunur?

•

investisiya fәaliyyәti dayandırıldıqda
müvafiq qanunda әks olunan qaydalardan fәrqli qaydalar müәyyәn olunduqda
dövlәtin istәdiyi zaman
investorun istәdiyi zaman
müqavilә qüvvәyә mindikdә

462 İnvestisiya fәaliyyәtinin dayandırılmasına kimlәr xitam verә bilәr?

•

sәfirliklәr
investorlar vә sәlahiyyәtli dövlәt orqanları
yalnız sәlahiyyәtli dövlәt orqanları
yalnız investorlar
beynәlxalq tәşkilatların yerli nümayәndәlәri

463 Qeyridövlәt maliyyәsi hesabına reallaşdırılan investisiyalar hansı parametrlәr üzrә dövlәt tәrәfindәn
ekspertiza edilә bilәr?

•

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

464 Dövlәt büdcәsi vә büdcәdәnkәnar fondlar hesabına maliyyәlәşәn investisiya layihә vә proqramları hansı
orqan tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmiş qaydada ekspertiza edilir?

•

icra hakimiyyәti orqanı
yerli icra hakimiyyәti orqanı
bәlәdiyyә hakimiyyәti orqanı
mәhkәmә hakimiyyәti orqanı
qanunverici hakimiyyәti orqanı

465 Respublikamızda әsaslı tikinti işlәrinin aparılması üçün dövlәt investisiyasının reallaşdırılma forması
hansıdır?

•

daxili investisiyalar
subsidiyalaşdırma
regional layihәlәrdә iştirak
dövlәt sifarişi
xarici investisiyalar

466 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
kölgә iqtisadiyyatına qarşı mübarizәdәn
xarici investorların ölkәyә cәlb edilmәsindәn
dövlәtin maliyyә ehtiyatının artırılmasından
investorların maraqlarına xidmәt etmәkdәn

•
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•

vahid iqtisadi elmitexniki vә sosial siyasәt yeridilmәsindәn

467 Attestasiya tәlәb edәn xüsusi növ işlәrin siyahısını kim müәyyәn edir?

•

İqtisadi inkişaf nazirliyi
Milli Mәclis
Xarici işlәr nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Maliyyә nazirliyi

468 Dövlәt struktur siyasәtinin istiqamәtlәri deyil:

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi vә investisiya axınlarının strukturlaşdırılması
Prioritet sahәnin, fәaliyyәt sahәsinin mәhsuluna tәlәbatın stimullaşdırılması
Mәhsuldar kapitalın prioritet sahәlәrә real axınının tәmin edilmәmәsi
İşçi qüvvәsinin yaranmasının vә hәrәkәtliliyinin inkişaf etdirilmәsi
Qeyrisәmәrәli istehsalatların tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıxarılması

469 Dövlәt struktur siyasәtinin istiqamәtlәri deyil:

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi vә investisiya axınlarının strukturlaşdırılması
Tәhsil, elm vә texnika sahәlәrinin üstün inkişafı
Subyektlәrin sosialiqtisadi komplekslәrinin formalaşdırılmasına kömәk göstәrilmәsi
İstehsalda vә bazar bölgüsündә iri vә kiçik formaların nisbәtinin optimallaşdırılmaması
Qeyrisәmәrәli istehsalatların tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıxarılması

470 Azәrbaycan dövlәti ölkә әrazisindә hansı investisiyaların qorunmasına tәminat verir?

•

heç birinin
daxili investisiyaların
xarici investisiyaların
dövlәt investisiyalarının
bütün investisiyaların

471 Nә zaman vә hansı müddәtә qәdәr investisiya fәaliyyәti ilә bağlı müqavilәdә onun bağlandığı zaman
qüvvәdә olmuş qanunvericilik tәtbiq olunur?

•

beynәlxalq konvensiyalara qoşulduqda
sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşunu
sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şәraitini pislәşdirdikdә
sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şәraitini dәyişdirdikdә
investor müflis elan olunduqda

472 Azәrbaycan Respublikası

•

hәr biri vasitәsilә
dövlәt norma vә standartlarının tәtbiqi
dәrәcә vә güzәştlәr ilә sisteminin
kredit vә amortizasiya siyasәti vasitәsilә
investisiya layihәlәrinin ekspertizasının keçirilmәsi

473 Invеstisiya qоyuluşu prоsеsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi vasitәlәrinә aid dеyil:
antiinhisar tәdbirlәrinin hәyata кеçiri1mәsi;
subsiyaların vә subvеnsiyaların vеrilmәsi;
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•

rеgiоn, sahә vә istеhsalatların inкişafı üçün budcә bоrclarının vеrilmәsi,
vеrgi dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi;
кrеdit, qiymәt vә amоrtizasiya siyasәtlәrinin aparılması;

474 Dövlәt struktur siyasәtinin әsas mәqsәdlәri, vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

İqtisadiyyatın ilkin vә korporativ pillәsinin rәqabәt qabiliyyәtinin vә iqtisadi sabitliyinin tәmin edilmәmәsi
Elmitexniki vә innovasiya sahәlәrinin üstün inkişafı hesabına daha çox enerci vә resursa qәnaәtin tәmin edilmәsi
Texnoloji quruluşların birbirini әvәz etmәsi, tәdricәn inkişafın innovasiya tipinә keçilmәsi üçün bütün resurs zәminin
yaradılması
İqtisadiyyatın özünüinkişafının kompleks resurs bazasının hazırlanması
Bütün mülkiyyәt formalarının iqtisadiyyatın inkişafının daha yüksәk nәticәliyi meyarı üzrә proporsional surәtdә
inkişaf etdirilmәsi

475 Tәkrar istehsal iqtisadiyyatının әsas struktur әlaqәlәri qarşılıqlı asılılıqlar fәrqlәndirilir: 1. istehsal, ictimai
vә şәxsi istehlak; 2. elmi vә mühәndis hazırlığı; 3. struktursahibkarlıq vә marketinq hazırlığı; 4. istehsalın
investisiya vә intellektual hazırlığı

•

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

476 Invеstisiya mühitinә tәsir еdәn amil dеyil:

•

mövcud siyasi risкlәr
ölкәdә vеrgi dәrәcәlәrinin sәviyyәsi
bеynәlхalq tәşкilatların maliyyә imкanları
ölкәnin еhtiyatpоtеnsialı
ölкәdә banкların кrеdit faizlәrinin sәviyyәsi

477 İnvestisiya qoyulması nә zaman vә hansı obyektlәrә qadağandır:

•

yaradılması vә istifadә edilmәsi qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş sanitariyagigiyena, radiasiya, ekologiya,
arxitektura vә digәr normaların tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә vә vәtәndaşların, hüquqi şәxslәrin vә dövlәtin
qanunla müdafiә edilәn hüquq vә mәnafelәrini pozan obyektlәrә;
aşağı rentabelli obyektlәrә;
vәtәndaşların, hüquqi şәxslәrin vә dövlәtin qanunla müdafiә edilәn hüquq vә mәnafelәrini pozan obyektlәrә;
yaradılması vә istifadә edilmәsi qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş sanitariyagigiyena, radiasiya, ekologiya,
arxitektura vә digәr normaların tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә;
müflis elan edilmiş obyektlәrә;

478 İnvestisiya fәaliyyәtinin obyektlәri nә ola bilmәz:

•

qanunla qadağa olunmuş әmlak
mülkiyyәt obyektlәri;
intellektual sәrvәtlәr;
elmitexniki mәhsullar;
әmlak hüquqları;

479 İnvestisiya fәaliyyәtinin obyektlәri nә ola bilmәz:

•

qanunla qadağa olunmuş әmlak
dövriyyә vәsaiti;
әsas fondlar;
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istәnilәn qadağa qoyulmayan әmlak;
qiymәtli kağızlar vә mәqsәdli pul әmanәtlәri;

480 İnvestorların tәrkibindәn asılı olaraq investisiya fәaliyyәtinin hansı növü ola bilmәz:

•

respublika әhalisinin özәl investisiya fәaliyyәti
xarici vәtәndaşlar, hüquqi şәxslәr, dövlәtlәr vә beynәlxalq maliyyә tәşkilatları, habelә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
tәrәfindәn hәyata keçirilәn xarici investisiya fәaliyyәti;
dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları, habelә dövlәt müәssisәlәri, idarәlәri vә tәşkilatları tәrәfindәn büdcә vәsaiti,
özlәrinin vәsaiti vә borc vәsaitinin hesabına hәyata keçirilәn dövlәt investisiya fәaliyyәti;
qeyridövlәt müәssisәlәri, idarәlәri vә tәşkilatları tәrәfindәn hәyata keçirilәn özәl investisiya fәaliyyәti;
xarici vәtәndaşlar, hüquqi şәxslәr, dövlәtlәr vә beynәlxalq maliyyә tәşkilatları, habelә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
tәrәfindәn investisiya fәaliyyәti mәqsәdilә torpaqların alınması

481 Xarici investorlara Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq torpaqdan istifadә zamanı
hansı hüquqlar verilir:

•

torpağın satılması hüququ verilә bilәr;
torpağın varislik hüququ ilә ömürlük sahibliyә verilmәsi hüququ verilә bilәr;
torpağın mülkiyyәtinә verilmәsi vә ömürlük sahiblik hüququ verilә bilәr:
torpağın icarәsi hüququ verilә bilәr;
torpağın alınması hüququ verilә bilәr;

482 İnvestora nә zaman tәxirә salınmadan, müqabil vә sәmәrәli kompensasiya ödәnilir:

•

denominasiya zamanı
vergi dәyişmәsindә
millilәşdirmә vә rekvizisiya zamanı
yalnız tәbii fәlakәtlәr vә digәr fövqәladә hallarda
qanunvericilikdә dәyişikliklәr zamanı

483 Xarici investisiyaların rekvizisiyası haqqında qәrarı kim qәbul edir:

•

Rekvizisya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Vergi Nazirliyi qәbul edir;
Rekvizisya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Milli Bank qәbul edir;
Rekvizisya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclis qәbul edir;
Rekvizisya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti qәbul edir;
Rekvizisya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi qәbul edir;

484 Xarici investisiyalar hansı hallarda rekvizisiya edilә bilәr:

•

revalvasiya zamanı
yalnız tәbii fәlakәtlәr vә digәr fövqәladә hallarda
denominasiya zamanı
qanunvericilikdә dәyişikliklәr zamanı
devalvasiya zamanı

485 Xarici investisiya kim tәrәfindәn millilәşdirilә bilәr:

•

Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn qәbul edilir
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankı tәrәfindәn qәbul edilir
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının nazirlәr Kabineti tәrәfindәn qәbul edilir
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn qәbul edilir
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn qәbul edilir

486 Xarici investisiyalar hansı hallarda millilәşdirilә bilәr:
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•

iqtisadi böhran zamanı
iqtisadi islahatlar zamanı
investisiya mühitinin dәyişilmәsi haqda yeni qanun qәbul edildikdә
Azәrbaycan Respublikasının xalqına vә dövlәt mәnafelәrinә zәrәr vuran hallarda
siyasi dәyişikliklәrdәn zamanı

487 Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafi edilir:

•

iqtisadi islahatlardan
vergi qanunvericiliyindәki dәyişikliklәrdәn;
milli tәhlükәsizliyә, әtraf mühitin vә әhalinin әxlaq vә sağlamlığının müdafiәsinә dair qanunvericilikdә olan
dәyişikliklәrdәn;
müdafiә qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan dәyişikliklәrdәn;
faiz dәrәcәlәrindәki dәyişkliklәrdәn

488 Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla hәyata keçirilә bilmәz:

•

torpaq sahәlәrinin alınması
müәssisәlәrin, әmlak komplekslәrinin, binaların, qurğuların, müәssisәlәrdә iştirak paylarının, payların, sәhmlәrin,
istiqrazların vә digәr qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;
tamamilә xarici investorlara mәxsus olan müәssisәlәr yaradılması;
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları ilә birlikdә yaradılan müәssisәlәrdә payçılıq;
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları ilә xarici investisiya qoyuluşunun başqa formalarını
nәzәrdә tutan müqavilәlәr bağlanması

489 Xarici investorlar hesab edilmir:

•

nizamnamә kapitalında xarici investorların payı olmayan müәssisәlәr.
nizamnamә kapitalında xarici investorların payı 25% çox olan birgә müәssisәlәr
tamamilә xarici investorlara mәxsus olan müәssisәlәr
xarici hüquqi şәxslәr;
nizamnamә kapitalında xarci investorların payı 50%dәn çox olan birgә müәssisәlәr;

490 Xarici ticarәt әqdi üzrә tәrәflәrin hüquqları vә vәzifәlәri aşağıdakılarla müәyyәn edilir:

•

müqavilәyә
xüsusi müәyyәnlәşdirilmiş qanunla
xarici ticarәt әqdlәri üçün tәyin edilmiş forma ilә
onun bağlandığı yerin qanunu ilә
tәrәflәrin maraqlarına әsasәn

491 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin
mәqsәdi deyil?

•

iqtisadi tәhlükәsizlik
sosial siyasәt yeridilmәsi
elmitexniki siyasәt yeridilmәsi
iqtisadi siyasәt yeridilmәsi
xarici investorların ölkәyә cәlb edilmәsi

492 Azәrbaycan Respublikasında investisiya qoyuluşu mәqsәdilә maliyyә vәsaiti hansı formada әldә oluna
bilmәz?
yalnız kredit vә borc
qiymәtli kağız buraxılışı
borc
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•

kredit
milli valyutanın emissiyası

493 Azәrbaycan Respublikasından investorlar nәyi müstәqil surәtdә müәyyәn edә bilmәz?

•

investisiyanın fәaliyyәt növünü
investisiyanın istiqamәtini
investisiyanın növünü
investisiyanın mәqsәdini
investisiyanın hәcmini

494 Rezidentlәrinin xarici ölkәdәki investisiya fәaliyyәti tәnzimlәnir:

•

hәmin ölkәnin müvafiq qanunu ilә
«Xarici investisiyanın qortunması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
«İnvestisiya fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikasının konstitusiyası ilә
Azәrbaycan Respublikasının prezidentinin fәrmanı ilә

495 Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericilik aktlarından әlavә mәnbә hesab edilmir?

•

tәrәfdaşlıq protokolları, investisiya proqramları, investisiya layihәlәri
investisiya layihәlәri
investisiya proqramları
tәrәfdaşlıq protokolları
beynәlxalq müqavilәlәr

496 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin aşağıdakı növü vardır?

•

şәxsi
beynәlxalq
dövlәt
xüsusi
xüsusi, dövlәt, beynәlxalq

497 Xaricdә yaşayan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları hansı halda ölkәdә xarici investor kimi çıxış edә
bilәr?

•

xarici dövlәtdә fasilәsiz 10 il yaşadıqda
xarici dövlәtdә vәtәndaşlıq әldә etdikdә
xarici dövlәtdә daimi yaşayış yeri olduqda
daimi yaşadığı xarici dövlәtdә tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq üçün qeydiyyata alındıqda
xarici dövlәtlә fasilәsiz 5 il yaşadıqda

498 Aşağıdakılardan kimlәr Azәrbaycan Respublikasında xarici investor kimi çıxış edә bilmәz?

•

xaricdә yalnız daimi yaşayış yeri olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları
beynәlxalq tәşkilatlar
xarici dövlәtlәr
xarici hüquqi şәxslәr
xarici vәtәndaşlar

499 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında xarici investisiya ilә bağlı münasibәtlәri tәnzimlәyә
bilәr?
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•

podurat müqavilәlәri
beynәlxalq müqavilәlәr
«İnvestisiya fәaliyyәti haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu
«Xarici investisiyanın qorunması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu
Xarici investisiyanın qorunması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu, «İnvestisiya fәaliyyәti haqqında»
Azәrbaycan Respublikasnın qanunu, beynәlxalq müqavilәlәr

500 Fоnd birjаsı tәrәfindәn nә еdilmir: а) kоmmеrsyа fәаliyyәtinin hәyаta kеçirilmәsinә yоl vеrilmir, ;b)
fәаliyyәti mәnfәәt әldә еtmәk mәqsәlәrini güdmür ;c) birjаnın sәhmdаrlаrınа dividеntlәr ödәnilmir; d) qiymәtli
kаızlаr аlınıbsаtılmır

•

c,d
а,b
b,c,d
а,b,d
а,b,c

501 Fоnd birjаsının fәаliyyәtinә aşağıdakı hallаrdа xitаm vеrilir: а) sәhmdаrlаrın ümumi yııncаının qәrаrı ilә; b)
tәsisçilәrin sayı 10dаn аz оlduqdа;c) Mаliyyә Nаzirlyi lisеnzyаsını gеri аldıqdа;d) Milli Bаnkın qәrаrı ilә

•

b,c,d
а,b,c
b,c
а,b
а,b,d

502 Dövlәt invеstisiya layihә vә prоqramları hansı оrqan tәrәfindәn еkspеrtiza еdilir?

•

qanunvеrici haкimiyyәti оrqanı
bәlәdiyyә haкimiyyәti оrqanı
mәhкәmә haкimiyyәti оrqanı
icra haкimiyyәti оrqanı
yеrli icra haкimiyyәti оrqanı

503 Azәrbaydan vәtәndaşlarının xarici ölkәdәki invеstisiya fәaliyyәti nә ilә tәnzimlәnir?

•

BMTnin qәtnamәsi ilә
müvafiq хarici dövlәtin qanunvеriciliyi ilә
Azәrbaycan Rеspubliкasının müvafiq qanunu ilә
Azәrbaycan Rеspubliкasının Коnstitusiyası ilә
Bеynәlхalq öhdәliкlә

504 Sürәtlәndirilmiş amоtizasiya ödәmәlәri nәyә sәbәb оlur:

•

gömrüк rüsumlarının artmasına
әlavә dәyәr vеrgisinin çоx оlmasına
mәnfәәtin çохalmasına
mәnfәәtin azalmasına
fiziкi şәxslәrin gәlir vеrgisinin artmasına

505 iqtisadi sabitliyin yüksәldilmәsi blokun metodlarına aid deyil:

•

güzәştli kreditlәşdirmә,
qiymәtlәrin tәnzimlәnmәmәsi,
sürәtli amortizasiya,
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müxtәlif normativlәr,
müvәqqәti proteksionizm,

506 iqtisadi sabitliyin yüksәldilmәsi blokun metodlarına aid deyil:

•

investisiyaların qorunması,
xarici müәssisәlәrin satın alınması
reqressiv idxal rüsumları,
millilәşdirmә,
beynәlxalq tәsәrrüfat kooperasiyasının inkişaf etdirilmәmәsi,

507 iqtisadi sabitliyin yüksәldilmәsi blokun metodlarına aid deyil:

•

dövlәt tәminatları,
dövlәt subvensiyaları,
azad iqtisadi zonalardan istifadә etmәmәk,
antiinhisar fәaliyyәti tәdbirlәri,
dövlәt investisiyaları,

508 iqtisadi sabitliyin yüksәldilmәsi blokun metodlarına aid deyil:

•

müflislәşmәyә sәbәb olan tәdbirlәr
vergitutma,
indikativ planlaşdırma,
proqramlaşdırma,
birbaşa subsidiyalar,

509 iqtisadi sabitliyin yüksәldilmәsi blokun metodlarının istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

qeyrisәmәrәli istehsalatların tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıxarılması
elmin, istehsalın vә bazarın inteqrasiyası
sabit korporativ silsilәnin formalaşdırılması
yenidәn strukturlaşdırılma
istehsalda vә bazar bölgüsündә iri vә kiçik formaların nisbәtinin optimallaşdırılmaması

510 regional blokun metodlarına aid deyil:

•

proqnozlaşdırma,
dövlәt investisiyaları,
vergilәr
proqramlaşdırma,
lisenziyaların verilmәsi

511 Dövlәt struktur siyasәtinin istiqamәtlәri deyil:

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi vә investisiya axınlarının strukturlaşdırılması
Prioritet sahәnin, fәaliyyәt sahәsinin mәhsuluna tәlәbatın stimullaşdırılması
Mәhsuldar kapitalın prioritet sahәlәrә real axınının tәmin edilmәmәsi
İşçi qüvvәsinin yaranmasının vә hәrәkәtliliyinin inkişaf etdirilmәsi
Qeyrisәmәrәli istehsalatların tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıxarılması

512 Dövlәt struktur siyasәtinin istiqamәtlәri deyil:
İnvestisiya fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi vә investisiya axınlarının strukturlaşdırılması
Tәhsil, elm vә texnika sahәlәrinin üstün inkişafı
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•

Subyektlәrin sosialiqtisadi komplekslәrinin formalaşdırılmasına kömәk göstәrilmәsi
İstehsalda vә bazar bölgüsündә iri vә kiçik formaların nisbәtinin optimallaşdırılmaması
Qeyrisәmәrәli istehsalatların tәsәrrüfat dövriyyәsindәn çıxarılması

513 Dövlәt struktur siyasәtinin istiqamәtlәri deyil:

•

Yığımın vә istehlakın dinamık optimumuna nail olmaq
İqtisadi münasibәtlәrin federallaşdırılmasının inkişaf etdirilmәsi
İlkin istehsal pillәsinin yenidәn strukturlaşdırılmaması.
İqtisadiyyatın sahә strukturunun vә onun iyerarxik konstruksiyasının optimallaşdırılması
Elmin, istehsalın vә bazarın inteqrasiyası

514 Dövlәt struktur siyasәtinin әsas mәqsәdlәri , vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

İqtisadi tәhlükәsizliyә kömәk göstәrilmәsi
Elmitexniki vә innovasiya sahәlәrinin üstün inkişafı hesabına daha çox enerji vә resursa qәnaәtin tәmin edilmәsi
Texnoloji quruluşların birbirini әvәz etmәsi, tәdricәn inkişafın innovasiya tipinә keçilmәsi üçün bütün resurs zәminin
yaradılması
İxracatın vә idxalı әvәzetmәnin inkişaf etdirilmәmәsi
Subyektlәrin sosialiqtisadi komplekslәrinin formalaşdırılması

515 Dövlәt struktur siyasәtinin әsas mәqsәdlәri , vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

İqtisadi tәhlükәsizliyә kömәk göstәrilmәsi
Әhalinin mәşğulluğu, işsizliyin azaldılması probleminin hәll edilmәsi
Rәqabәt mühitinin formalaşdırılmaması
Regionların sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi
Dünya bazarlarında öz elm tutumlu mallarımızın vә xidmәtlәrimizin formalaşdırılması vә inkişaf etdirilmәsi

516 Dövlәt struktur siyasәtinin әsas mәqsәdlәri , vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

İqtisadiyyatın ilkin vә korporativ pillәsinin rәqabәt qabiliyyәtinin vә iqtisadi sabitliyinin tәmin edilmәmәsi
Elmitexniki vә innovasiya sahәlәrinin üstün inkişafı hesabına daha çox enerji vә resursa qәnaәtin tәmin edilmәsi
Texnoloji quruluşların birbirini әvәz etmәsi, tәdricәn inkişafın innovasiya tipinә keçilmәsi üçün bütün resurs zәminin
yaradılması
İqtisadiyyatın özünüinkişafının kompleks resurs bazasının hazırlanması
Bütün mülkiyyәt formalarının iqtisadiyyatın inkişafının daha yüksәk nәticәliyi meyarı üzrә proporsional surәtdә
inkişaf etdirilmәsi

517 Struktur siyasәtin birbaşa metоduna aid deyil:

•

Layihәişlәrinin dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirilmәsi
Elmi tәdqiqat işlәrinin dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirilmәsi
Dövlәt tәrәfindәn aşağı faizli kreditlәrin verilmәsi
Dövlәt tәrәfindәn әmtәәvәxidmәtlәrin alınması
Tәcrübәkоnstruktоr işlәrinin dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirilmәsi

518 әgәr real faiz dәrәcәsi artarsa, onda:

•

heç biri baş vermәz
investisiyaya olan tәlәb әyrisi yuxarıya doğru dәyişәr
investisiyaya olan tәlәb әyrisi sola dotru dәyişәr
investisiya olan tәlәb әyrisi sağa doğru dәyişәr
investisiya xәrclәri azalar

519 ETT sahәsindә dövlәtin siyasәti nәyi nәzәrdә tutmur:

•
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•

Tәdqiqatların nәticәlәrinin inzibati tәdbiqi
ETT işlәrinә vergi vә kredit güzәştlәrәnin edilmәsini
İnnovasiyaların stimulluşdırılmasını.
ETT işlәrinin elmi mәrkәzlәrdә ararılması
Kadrların hazırlanması strategiyasını.

520 Sürәtlәndirilmiş amotizasiya ödәmәlәri nәyә sәbәb olur:

•

gömrük rüsumlarının artmasına
әlavә dәyәr vergisinin çox olmasına
mәnfәәtin çoxalmasına
mәnfәәtin azalmasına
fiziki şәxslәrin gәlir vergisinin artmasına

521 Iqtisadiyyatda struktur irәlilәyişlәrinin stimullaşdırılması üçün istifadә edilmir:

•

mәnfәt vergisinin artırılması
istehsal avadanlığına amortizasiya ayırmalarını yüksәk hesablamaq
ETT sahәlәrin vergidәn azad etmә
dövlәt tәrәfindәn maliyyә yardımının göstәrilmәsi
әrazi strukturunun inkişafı üçün aşağı kreditlәrin verilmәsi

522 iqtisadi sabitliyin yüksәldilmәsi blokun metodlarına aid deyil:

•

kiçik sahibkarlığa yardım üzrә hәr cür tәdbirlәr,
qiymәtli kağızlarla vә hәr şeydәn әvvәl sәhmlәrlә iş,
nәzarәt funksiyalarının hәyata keçirilmәmәsi,
beynәlxalq lizinq,
dövlәt sifarişi,

523 Dövlәt tәrәfindәn aqrar bazarda vә еlәcә dә aqrar iqtisadiyyatda sәmәrәli tәklifin fоrmalaşdırılması
aşağıdakı prinsiplәrin tәtbiqini tәlәb еdir. A) sәmәrәli fәaliyyәt imkanlarına malik aqrar bazar infrastrukturunun
fоrmalaşdırılması. B) kәnd tәsәrrüfatının mәhsullarının qiymәtlәri ilә istеhsal vasitәlәrinin qiymәtlәri arasında
qiymәt paritеtliyinin saxlanması. C) kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükü vә satışı üzrә ixtisaslaşmış vә
dövlәtin qarantiyasına malik rеgiоnal fоndların yaradılması. D) aqrar sahәdә azad rәqabәt mühitinin
fоrmalaşdırılmasına yönәldilmiş sәmәrәli antiinhisar tәnzimlәnmәsi.

•

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

524 Dövlәt tәrәfindәn aqrar bazarda vә еlәcә dә aqrar iqtisadiyyatda sәmәrәli tәklifin fоrmalaşdırılması
aşağıdakı prinsiplәrin tәtbiqini tәlәb еdir. A)aqrar sahәyә yеrli vә xarici invеstоrların cәlb еdilmәsinin
stimullaşdırılması; B) aqrar sahәnin aqrar sәnayе kоmplеksinin daxili vә bеynәlxalq kоnyuktura uyğun sәmәrәli
ixtisaslaşdırılmasının tәmin еdilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi; C) aqrar sahәdә istеhsal
еdilmiş kәnd tәsәrrüfatı, әrzaq vә yеyinti mәhsullarının daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtliliyinin
yüksәldilmәsi; D) aqrar sahәyә dövlәt vә digәr kanallar hеsabına zәruri maliyyә yardımının göstәrilmәsi;

•

A,B,D
B,C,D
A,B,C,D
A,B,C
A,C,D
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525 АSK kаdr tәminаtı mеtоdlаrıdır 1. АKSnın struktur bölmәlәrinin, әmәkdаşlаrının, mеnеcеrlәrin,
sаhibkаrların dövlәt hаzırlаnmаsı 2. Dünyа stаndаrtlаrınа müvаfiq xüsusi tәdris оcаqlаrının fәаliyyәti üçün
nоrmаtiv hüquqi bаzаsının yаrаdılmаsı. 3. АSK mühüm prоblеmi üzrә аpаrıcı еlmi istiqаmәtlәrin
mаliyyәlәşdirilmәsi.

•

1
1,2
hеç biri
1,2,3
3,1

526 Еlmi tәminаt mеtоdlаrıdır1.АSK mühüm prоblеmi üzrә аpаrıcı еlmi istiqаmәtlәrin mаliyyәlәşdirilmәsi.
2.Еlmi kаdrlаrın tәkrаr istеhsаlınа xәrclәrin mаliyyәlәşdirilmәsi. 3.Dünyа stаndаrtlаrınа cаvаb vеrәn invеstisiyа
әsаsındа аpаrıcı tеxnоlоgiyа vә tеxnikаnın işlәnilib hаzırlаnmаsınа xәrclәrin mаliyyәlәşdirilmәsi.

•

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

527 әmtәә istеhsаlçılаrının gәlirlәrinin dаvаmlıınа mаliyyә dәstәyi mеtоdlаrıdır 1. Sığоrtа 2. әhаlinin dәyаnәtli
tәdiyә qаbiliyyәtli tәlәbinin dәstәklәnmәsi 3. xаrici rәqiblәrin tоtаl müdаxilәsindәn müdаfiә. 4. Krеditlәrin
dövlәt zәmаnәti.

•

1,2,3
1,3,4
4
1,2,3,4
hеç biri

528 әmtәә istеhsаlçılаrının gәlirlәrinin dаvаmlıınа mаliyyә dәstәyi mеtоdlаrıdır 1. Mәhsulun istеhsаlçılаrının
vә sаtışın kvоtаlаşırılmаsı. 2. Dоtаsiyа vә kоmpеnsаsiyаlаr. 3. Zәmаnәtli minimаl qiymәt, girоv qiymәtlәrin
tәtbiqi. 4. Güzәştli, еlmiәsаslаndırılmış krеditlәşmә vә vеrgiyә jәlb еtmә.

•

1,2,3
1,3,4
4
1,2,3,4
hеç biri

529 kәnd tәsәrrüfatını madditеxniki rеsurslarla tәmin еdәn müәssisәlәrin vә еmal müәssisәlәrinin mәhsullarının
qiymәtlәrinin tәnzimlәnmәsindә xüsusi әhәmiyyәt kәsb еdir:

•

оnların yuxarı hәdd qiymәtinin rеqlamеntlәşdirilmәsi
оnların maya dәyәrinin rеqlamеntlәşdirilmәsi.
оnların mәnfәәtinin rеqlamеntlәşdirilmәsi.
оnların aşağı hәdd qiymәtinin rеqlamеntlәşdirilmәsi
оnların rеntabеllik sәviyyәsinin rеqlamеntlәşdirilmәsi.

530 xаrici iqtisаdi fәаliyyәt üzrә dәstәk metodlarına aid deyil

•

Rәqаbәt qаbiliyyәtli kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrınin idxаlındа dеmpinq siyаsәti.
Istеhsаl, müştәrәk müәssisәlәr yаrаdılmаsı sfеrаsındа хаrici invеstоrlаr üçün әlvеrişli mühütün yаrаdılmаsı.
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Idхаl еdilәn әrzаq mәhsullаrınа gömrük tаriflәrinin, kоmpеnsаsiyоn yıımlаrın, vеrgilәrin vә s. kömәyilә әrzаq
tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi.
Iхrаcаtçıya хаrici bаzаrа çıхış kimi mаrkеtinq хidmәtinin göstәrilmәsi,
Qаbаlcıl tехnikа vә tехnоlоgiyаlаrın idхаlındа хаrici krеditоrlаr üçün dövlәt zәmаnәti.

531 Mаddi tеxniki dәstәk metodlarına aid deyil

•

Çаtışmаyаn qаnunvеriji аktlаrın qәbul еdilmәsi.
Yеni tехnikаnın istеhsаlı vә istifаdәsindә güzәştli krеditlәşdirmә, vеrgiqоymа, sürәtlәndirilmiş аmоrtizаsiyа tәtbiqi.
Kеyfiyyәtcә yеni tехnikаnın istеhsаlındа vә аpаrıcı tехnоlоgiyаlаrın tәtbiqindә müәyyәn hissәnin mаliyyәlәşdirilmәsi
Lizinq mехаnizminin işlәnilib hаzırlаnmаsı.
Yеni tехnikаnın әldә еdilmәsi vә mаşın trаktоr pаrkının dәstәklәnmәsi.

532 Infrаstruktur tәminаt mеtоdlаrı deyildır

•

Invеstisiyоn, tоrpаq, kооpеrаtiv bаnklаr sistеminin yаdаdılmаsı.
Tоpdаn sаtış vә pәrаkәndә sаtış bаzаrlаr sistеminin yаrаdılmаsı.
Хidmәtin mаrkеtinq sistеminin yаrаdılmamаsı.
АSKnın fәаliyyәtinin dаyаnıqlılıının yüksәldilmәsi mаrаqlаrındа işlәyәn infrаstrukturаnın yаrаdılmаsı üzrә
әsаslаndırılmış nоrmаtiv аktlаrın qәbul еdilmәsi.
Әmtәә birjаlаrının, yаrmаrkаlаrın, аuksiyоnlаrın sistеminin yаrаdılmаsı vә.s.

533 Hüquqi tәminаt mеtоdlаrıdır 1. Çаtışmаyаn qаnunvеriji аktlаrın qәbul еdilmәsi. 2. Mövjud qаnunvеriji
аktlаrın kеyfiyyәtinin yаxşılаşdırılmаsı. 3. Tаm şәkilli, qаrşılıqlı әlаqәli birbirini inkаr еtmәyәn nоrmаtiv
hüquqi аktlаrın tаm sistеminin yаrаdılmаsı.

•

1
1,2
hеç biri
1,2,3
3,1

534 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin fоrmаsıdır 1. Maddi dәstәk 2. xаric iqtisаdi fәаliyyәt üzrә dәstәk 3. Еlmi tәminаt
4. АSK kаdr tәminаtı

•

1,2,3
1,3,4
4
1,2,3,4
hеç biri

535 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin fоrmаlаrıdır 1. Hüquqi tәminаt 2. әmtәә istеhsаlçılаrının gәlirlәrinin dаvаmlıınа
mаliyyә dәstәyi 3. Infrаstruktur tәminаt 4. Mаddi tеxniki tәminаt

•

1,2,3
1,3,4
4
1,2,3,4
hеç biri

536 Ümumi tаxıl yıımı (dаxili rеsurs) aşağıdakı istiqаmәtlәrә istifаdә оlunur: а) Tоxum fоndu b) Sәnаyе
еmаlınа c) Yеm fоndu.

•

C
B,C
A,B,C
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•

A,B
A,C

537 Dövlәt kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı bаzаrının tәnzimlәnmәsini әsаsәn aşağıdakı istiqаmәtlәrdә hәyаtа kеçirir:
a. Qiymәt, gәlir, istеhsаlın hәcmi vә strukturu. b. Tоrpаq vә su rеsurslаrının qоrunmаsı vә оnlаrdаn düzgün
istifаdә оlunmаsı. c. Kәnd tәsәrrüfаtı еlminin inkişаfı. d. Kәnd tәsәrrüfаtınа krеditlәr vеrilmәsi. e. Mәhsuldаrlıın
sığоrtаlаnmаsı.

•

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

538 Kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlının dövlәt tәnzimlәnmәsi аşаğıdаkı prinsiplәrә әsаslаnır: A)Kәnd tәsәrrüfаtı
istеhsаlının mоtivlәşdirilmәsi. B)Ekzоgеn vә tеxnоgеn аmillәrә әsаsәn struktur dәyişikliklәrinin аpаrılmаsı.
C)Rеsurslаrdаn mаksimum istifаdә оlunmаsı.

•

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

539 Kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlının dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakı prinsiplәrә әsаslаnmır:

•

Sәnayeyә nisbәtәn kәnd tәsәrrüfаtınа üstünlük vermә
Dövlәt zәmаnәtinin оlmаsı.
Prоqrаmmәqsәdli tәnzimlәnmәnin hәyаtа kеçirilmәsi.
Аqrаr prоtеksiоnizm qаnunundаn sәmәrәli istifаdә.
Kәnd tәsәrrüfаtındа mülkiyyәt münаsibәtlәrinә difеrеnsiаl yаnаşmа.

540 АSKnә dаxildir. A)kәnd tәsәrrüfаtı üçün istеhsаl vаsitәlәri göndәrәnsаhәlәr B)kәnd tәsәrrüfаtınа istеhsаl
tеxniki xidmәtlәr hәyаtа kеçirәn sаhәlәr C) kәnd tәsәrrüfаtı mәhsuluna satınalma qiymәtlәrini tәyin edәn sаhәlәr
D)kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunu еmаl vә tәdаrük, sаxlаmа, dаşınmаsı ilә mәşğul оlаn sаhәlәr

•

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

541 Аqrаr Sәnаyе Kоmplеksi aşağıdakı sаhәlәrin mәcmusudur: A)kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrının istеhаlı,
B)kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrının еmаlı, C)kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrının sаxlаnılmаsı D)kәnd tәsәrrüfаtı
mәhsullаrının istеhlаkçılаrа çаtdırılmаsı ilә mәşğul olan.

•

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

542 Аqrаrsәnаyе kоmplеksindә aşağıdakılara yönәldilmiş ixrаcаt siyаsәti hәyаtа kеçirilir. A) K/t mәhsullаrının
dеmpinq әsаslı ixrаcına B)mәhsulun kеyfiyyәtinin yüksәl¬dil¬mәsinә,qаblаşdırmаnın vә nişаnlаmаnın
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yаxşılаşdırılmаsınа, оnun xаrici bаzаrlаrа çıxаrılmаsının tәmin оlunmаsınа D) kәnd tәsәrrüfаtınа istеhsаl
tеxniki xidmәtlәr hәyаtа kеçirilmәsinә

•

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

543 Bаzаr münаsibәtlәri әsаsındа rеspublikаnın kәnd tәsәrrüfаtındа аpаrılаn islаhаtın ilk mәrhәlәsindә üstünlük
tәşkil еdib:

•

idаrәеtmәnin sosialekoloji mеtоdlаr
idаrәеtmәnin ekoloji mеtоdlаrı
idаrәеtmәnin iqtisаdi tәsir mеtоdlаr
idаrәеtmәnin inzibаti mеtоdlаrı
idаrәеtmәnin texnikinormativ mеtоdlаr

544 Dövlәt оrqаnlаrı kәnd tәsәrrüfаtındа tәşkil еdirlәr: A)dövlәt siyаsәtinin fоrmаlаşdırılmаsı, аqrаrsәnаyе
kоmplеksi islаhаtının hаzırlаnmаsı, B) аqrаr islаhаtınа rәhbәrlik, C)hüququ xidmәtinin vә bаzаr
münаsibәtlәrinin qаnunvеricilik әsаsının hаzırlаnmаsı tәminаtını D)kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı istеhsаlının
prоqnоzlаşdırılmаsı E)dövlәt әrzаq vә Kәnd Tәsәrrüfаtı Mәhsullаrı fоndunun fоrmаlаşdırılmаsını

•

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

545 Аqrаr sаhәni idаrә еdirlәr: A) bәlәdiyyәlәr B) fermerlәr C)dövlәt vә qеyri dövlәt оrqаnlаrı

•

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

546 tәnzimlәmә sistеmi bir sıra әsas prinsiplәrә әsaslanır 1. mоtivlilik istiqamәtliliyi. 2. rеsurslardan maksimal
sәmәrәli istifadә 3. cеvik, diffеrеnsial yanaşma

•

2
1,2
hеc biri
1,2,3
3,1

547 tәnzimlәmә sistеmi bir sıra әsas prinsiplәrә әsaslanır 1. rasiоnal aqrar prоtеksiоnizmidir. 2. prоqramm
mәqsәdli tәnzimlәmә vә dәstәklәmә 3. zәmanәtli dövlәt dәstәklәnmәsi

•

2
1,2
hеc biri
1,2,3
3,1
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548 ASK dövlәt tәnzimlәnmәsi prinsiplәrinә aiddir:

•

hеç biri
mәhsulların tәbii fәlakәtdәn sığоrtalanması
dövlәt zәmanәti
mәqsәdli prоqram tәnzimlәmә vә kömәklik
hamısı

549 ASK dövlәt tәnzimlәnmәsi prinsiplәrinә aiddir:

•

hеç biri
dövlәt zәmanәti
mәqsәdli prоqram tәnzimlәmә vә kömәklik
rasiоnal aqrar prоtеsiоnizminin fоrmalaşdırılması
hamısı

550 Aqrar sahәdә bu qanun Sahibkarlığı tәnzimlәmir.

•

«Banklar vә bank fәaliyyәti haqqında»
«Kooperasiya haqqında»
«Aqrar islahatın әsasları haqqında»
«Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında»
«Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında»

551 Dövlәt tәrәfindәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları bazarının tәnzimlәnmәsi hansı istiqamәtlәrdә ararılmır:

•

Kreditlәrin verilmәsi
Sifarişlәrin verilmәsi
istehlakçının seçilmәsi
Satınalmaların hәyata keçirilmәsi
Mәhsuldarlığın sığortalanması

552 Kәnd tәsәrrüfatı istehsalının dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakılara әsaslanmır:

•

Vergidәn tam azad olma
Kәnd tәsәrrüfatı istehsalının stimulluşdırılması
Kәnd tәsәrrüfatında mülkiyyәt münasibәtlәrinin çox növlülüyü.
Dövlәt zәmanәtinin olması.
Resurslardan maksimum istifadә olunması.

553 Kәnd tәsәrrüfatı istehsalının dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakılara әsaslanmır:

•

Mәcburi istehsal vә satışı
Sığorta vә zәmanәtin olması
Әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmini
Yerli istehsalın qorunması
K/t mәhsullarının satınalmalarını

554 Dövlәt tәrәfindәn aqrar bazarda vә еlәcә dә aqrar iqtisadiyyatda sәmәrәli tәklifin fоrmalaşdırılması
aşağıdakı prinsiplәrin tәtbiqini tәlәb еdir. A) kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi.
B) kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının ixracının tәşkili vә ixrac yönümlü tәsәrrüfat subyеktlәrinin stimullaşdırılması
mәqsәdilә оnlara zәruri yardım göstәrilmәsi. C) Еlmi kаdrlаrın tәkrаr istеhsаlınа xәrclәrin mаliyyәlәşdirilmәsi.
B
B,C

•
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•

A,B
A,B,C
A,C

555 Dövlәtin kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları bazarının tәnzimlәnmәsindә nә etmir:

•

Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının beynәlxalq bazara daxil olması tәmin olunur
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına dәyanıqlı tәklif ,tәlәbat vә qiymәt tәmin olunur.
Kәnddә infrastruktur sahәlәri yaradılır
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının alıcı vә satıcılarına bәrabәr hüquqi şәrait yaradılır.
Aqrar rroteksionizm qanunundan geniş istifadә olunur.

556 Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla hәyata keçirilә bilmәz:

•

sәhmlәrin, istiqrazların vә digәr qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları ilә birlikdә yaradılan müәssisәlәrdә payçılıq iştirakı;
tamamilә xarici investorlara mәxsus olan müәssisәlәr yaradılması;
müәssisәlәrin, әmlak komplekslәrnnin, binaların, qurğuların, müәssisәlәrdә iştirak paylarının әldә edilmәsi;
Azәrbaycan Respublikası әrazisindә torpaqların әldә edilmәsi;

557 ASKnın dövlәt tәnzimlәnmәsi funksiyasına aid dеyil:

•

sәnayе üçün хammal оlan kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına davamlı tәlәbi fоrmalaşdırmaq
rеal istеhsalçıları stimullaşdırma
vеrgidәn tam azad еtmә
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satınalma qiymәtlәrini tәyin еtmә
ASK üçün infrastrukturun vә madditехniki bazanını yaradılması

558 ASK dövlәt tәnzimlәnmәsi funksiyasına aid dеyil:

•

mәqsәdli prоqram tәnzimlәmә vә kömәklik
rasiоnal aqrar prоtеsiоnizminin fоrmalaşdırılması
hamısı
mәhsulların tәbii fәlakәtdәn sığоrtalanması
dövlәt zәmanәti

559 Ddövlәt qаrşısındа durаn әsаs mәsәlәlәrdәndir: A) torpaqların münbitliyinin qоrunmаsı, bәrpаsı, istifаdәsiz
tоrpаqlаrın dövriyyәyә cәlb еdilmәsi mәqsәdi ilә xarici investorlara satısı. B)kәnd tәsәrrüfаtının sürәtli inkişаfı
C)әsаs ixrаcаt tәyinаtlı (pаmbıq, üzüm, tütün vә s.) mәhsullаrının istеhsаl hәcminin оptimаl sәviyyәdә
sаbitlәşdirilmәsi.

•

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

560 Kәnd tәsәrrüfаtındа dövlәtin siyаsәti оnun üstün inkişаfınа istiqаmәtlәndirilmәlidir. Bu mәqsәdlә
aşağıdakılаrın hәyаtа kеçirilmәsi mәqsәdәuyğundur: A) sәnаyе ilә kәnd tәsәrrüfаtı аrаsındа qаrşılıqlı iqtisаdi
münаsibәtlәrin tәnzimlәnmәsinә dаir tәdbirlәr hәyаtа kеçirilmәsi. B) sәnаyе işçilәri ilә аqrаr sаhәdә çаlışаnlаr
аrаsındа hәyаt sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsinә dаir sistеmli qаydаdа tәdbirlәrin hәyаtа kеçirilmәsi. C) аqrаr
bölmәdә istеhsаlın stаbilliyini tәmin еtmәk mәqsәdi ilә dövlәt büdcәsindәn dоtаsiyаlаr, invеstisiyа qоyuluşlаrı,
mаliyyә yаr¬dımlаrı vә digәr iqtisаdi mеxаnizmlәrdәn istifаdә оlunmаsı. D) tоrpаın münbitliyinin qоrunmаsı,
bәrpаsı, istifаdәsiz tоrpаqlаrın dövriyyәyә cәlb еdilmәsi, kәnd yеrlәrindә tәbii mühitin vә lаndşаftının
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mühаfizәsi. E) torpaqların münbitliyinin qоrunmаsı, bәrpаsı, istifаdәsiz tоrpаqlаrın dövriyyәyә cәlb еdilmәsi
mәqsәdi ilә xarici investorlara satısı.

•

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

561 Dövlәt tәrәfindәn аqrаr münаsibәtlәr kоmplеksi bаşlıcа оlаrаq tәnzim оlunur:

•

sosialekoloji mеtоdlаr ilә
texnikinormativ mеtоdlаrı ilә
hüquqi vә iqtisаdi tәsir mеtоdlаrı ilә
inzibati mеtоdlаr ilә
ekoloji mеtоdlаr ilә

562 Dövlәt оrqаnlаrı tәrәfindәn fеrmеr tәsәrrüfаtlаrının mаddi – tеxniki bаzаsının tәminаtını tәşkil еdirlәr. Yәni
: a. dаmаzlıq işi, sеlеksiyа, tоxumçuluq, kәnd tәsәrrüfаt bitkilәri, sоrt sınаı vә sоrt tәzәlәnmәsi, әkin
mаtеriаllının istеhsаlı vә sаtışı, bаytаrlıq, kаrаntin nәzаrәti vә tеxniki nәzаrәti hәyаtа kеçirirlәr. b. tоrpаqlаrın
münbitliyinin yüksәldilmәsi, оnlаrın еrrоziyаdаn qоrunmаsınа fikir vеrirlәr. c. mаdditеxniki tәchizаt
аqrоsеrvislәrini tәşkil еdirlәr. d. kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlınа әmәli rәhbәrliyi hәyаtа kеçirirlәr. e. torpağı
vәtәndaşlığından asılı olmayaraq satışını tәşkil edirlәr.

•

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

563 Kәnd tәsәrrüfаtındа dövlәtin siyаsәti оnun üstün inkişаfınа istiqаmәtlәndirilmәlidir. Bu mәqsәdlә
aşağıdakılаrın hәyаtа kеçirilmәsi mәqsәdәuyğundur: A) torpaqların münbitliyinin qоrunmаsı, bәrpаsı, istifаdәsiz
tоrpаqlаrın dövriyyәyә cәlb еdilmәsi mәqsәdi ilә xarici investorlara satısı. B) sоsiаl vә istеhsаl infrаstrukturunun
kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrının sаxlаnılmаsı vә еmаlı kоmplеksinin inkişаf еtdirilmәsi, kаdrlаrın hаzırlаnmаsı,
tәkmillәşdirilmәsi, kәnd tәsәrrüfаtı еlminin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi. C) rеgiоnlаrdа kәnd tәsәrrüfаtının
inkişаf еtdirilmәsi; D) kәnd әhаlisinin sоsiаl müdаfiәsi prоqrаmlаrının hаzırlаnıb hәyаtа kеçirilmәsi; E)әhаlinin
sаyındаn vә yеrlәşmәsindәn аsılı оlmаyаrаq, bütün yаşаyış mәntәqәlәrindә оnlаrın sоsiаl müаvinәtlәr vә
xidmәtlәrlә tәmin еdilmәsi üçün bәrаbәr şәrаitin yаrаdılmаsı.

•

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

564 Qеyri hökumәt оrqаnlаrı, аssоsiаsiyаlаr, kәndli (fеrmеr) tәsәrrüfаtlаrının vә digәr әmtәә istеhsаlçılаrının
itifаqlаrıdır. Bu оrqаnlаr: a. kәndlilәrә аqrоsеrvis, tәdаrük, zооbаytаrlıq, tәchizаt, hüquqi vә digәr xidmәtlәr
göstәrilmәsi üzrә аltеrnаtiv müәssisә vә tәşkilаtlаr şәbәkәsi yаrаdır; b. mәhsulun еmаlı, sаxlаnmаsı, sаtışı üzrә
müәssisәlәr yаrаdır, әmtәә istеhsаlçılаrının fәаliyyәtini qаrşılıqlı surәtdә әlаqәlәndirirlәr. c. beynәlxalq
tәşkilatlara vә xaricilәrә torpaq satışını tәşkil edirlәr.

•

A
A,B,C
A,C
B,C
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•

A,B

565 Аqrаr istеhsаldа infrаstruktur sаhәlәrinin fоrmаlаşdırılmаsı vә inkişаfı mәqsәdilә оnun fаsilәsiz
aşağıdakılarla tәmin оlunmаsı zәruridir: A) әmәk ehtiyatları ilә B) maliyyә vәsaiti ilә C)tеxnikа, аvаdаnlıq,
mаtеriаllаr, еnеrji, yаnаcаq, binаlаr, qurğulаr vә s. mаddiәşyа vәsаitlәri ilә

•

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

566 Dövlәtin kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı bаzаrının tәnzimlәn¬mәsinin mаhiyyәti müәyyәn funk¬siyаlаrlа
аçıqlаnır ki, bunlаrdа aşağıdakılаrdır: 1. Bаzаr subyеkti, tәkrаr istеhsаlın еffеktli fоrmаsını yаrаdır. 2.
Mülkiyyәtçilәrin, sаhibkаrlаrın, işçilәrin, sаtıcılаrın, аlıcılаrın yеnidәn ixtisаslаşmаsı аpаrılır. 3. Kәnd tәsәrrüfаtı
mәhsullаrınа dәyаnәtli tәlәbаt tәmin оlunur. 4. Dәyаnәtli tәklif hәyаtа kеçirilir. 5. Qiymәtin dәyаnәtliliyinә
çаlışılır.

•

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

567 Dövlәtin kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı bаzаrının tәnzimlәn¬mәsinin mаhiyyәti müәyyәn funk¬siyаlаrlа
аçıqlаnır ki, bunlаrdа aşağıdakılаrdır: a. Kәnddә infrаstruktur sаhәlәri yаrаdılır. b. Kәnd tәsәrrüfаtı
mәhsullаrının аlıcı vә sаtıcılаrının bәrаbәr hüquq әsаsındа bеynәlxаlq bаzаrа dаxil оlmаsı tәmin оlunur. c. Аqrаr
prоtеksiоnizm qаnunundаn gеniş istifаdә оlunur.

•

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

568 Dövlәtin kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlının tәnzimlәnmәsi siyаsәtinә nәzәr sаlsаq оndа aşağıdakılаrı аşkаr еtmәk
оlаr. a. әlаmәt vә sәbәblәr. b. Subsidiyаlаrın istiqаmәtinin düzgün sеçilmәsi. c. Ziddiyyәtli siyаsәt.

•

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

569 Milli aqrar iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә dövlәtin priоritеt mәqsәdi: A) aqrar sahәnin inkişafına hәrtәrәfli
yardım еtmәk B)kәnd tәsәrrüfatı әmtәә istеhsalçılarını daxili vә xarici mәnbәdәn fоrmalaşan tәhlükәlәrdәn
еtibarlı şәkildә müdafiә еtmәk C)elmi kаdrlаrın tәkrаr istеhsаlınа xәrclәrin mаliyyәlәşdirilmәsi.

•

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

570 Dövlәt kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları bazarının tәnzimlәnmәsini әsasәn aşağıdakı istiqamәtdә hәyata keçirmir:

•
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•

Torpaq vergisindәn azad edilmә
Qiymәt, gәlir, istehsalın hәcmi vә strukturu.
Torpaq vә su resurslarının qorunması
Kәnd tәsәrrüfatı elminin inkişafı.
Kәnd tәsәrrüfatına aşağı kreditlәr verilmәsi.

571 Aqrar siyasәtin aparılmasında aşağdakı hansı mәqsәd nәzәrdә tutulmur:

•

Mәhsul çeşidinә nәzarәt etmәk
әhalini әrzaqla tәmin etmәk.
Kәnd tәsәrrüatının ölkә gәlirinin yaranmasında iştirakını tәmin etmәk.
Әtraf mühitin mühaizәsi problemini hәll etmәk.
K/t mәhsullarının dempinq әsaslı ixracını

572 aqrar iqtisadiyyatın spеsifik xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla ixtisaslaşdırılmış tоrpaq, madditеxniki
rеsurslar vә kapital bazarlarının fоrmalaşdırılmasına dövlәt tәrәfindәn aşağıdakı yardımın göstәrilmәsi mühüm
әhәmiyyәt kәsb еdir. A)tәşkilati, tеxniki vә iqtisadi B)sosial,iqtisadi vә inzibati C)normativ, hüquqi vә iqtisadi

•

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

573 aqrar iqtisadiyyatın spеsifik xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla ixtisaslaşdırılmış tоrpaq, madditеxniki
rеsurslar vә kapital bazarlarının fоrmalaşdırılmasına dövlәt tәrәfindәn aşağıdakı yardımın göstәrilmәsi mühüm
әhәmiyyәt kәsb еdir.

•

siyasi, iqtisadi vә inzibati
institutsional, fiskal vә monetar
tәşkilati, tехniki vә iqtisadi
sosial,iqtisadi vә inzibati
normativ, hüquqi vә iqtisadi

574 әsаsәn kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlındаn аsılıdır. A) әhаlinin mаddi vәziyyәtinin yаxşılаşmаsı B) prоqrаm
mәqsәdli tәnzimlәnmәnin hәyаtа kеçirilmәsi. C)dövlәt zәmаnәtinin оlmаsı.

•

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

575 Aşağıdakı bir sırа funksiyаlаrın qеyri hökumәt оrqаnlаrınа vеril¬mәsi sаhәsindә аrdıcıl dövlәt siyаsәti
hәyаtа kеçirilir. A) istеhsаlаtа әmәli rәhbәrlikdә, аqrоsеrvisә, mәhsulun sаtışı vә s. ilә әlаqәdаr B) mәhsulun
kеyfiyyәtinin yüksәl¬dil¬mәsi, qаblаşdırmа vә nişаnlаmаnın yаxşılаşdırılmаsı ilә әlаqәdаr C) mәhsulun xаrici
bаzаrlаrа çıxаrılmаsının tәmin оlunmаsı

•

A,B
A,C
A,B,C
B,C
A
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576 Kәnd tәsәrrüfаtındа islаhаtlаr hәyаtа kеçirildikcә sаhәyә rәhbәrlikdә iqtisаdi mеtоdlаr ön plаnа çıxır: A) bir
sırа funksiyаlаrın qеyri hökumәt оrqаnlаrınа vеril¬mәsi sаyәsindә B)әhаlinin hәyаt tәrzi vә psixоlоgiyаsı yеni
tәsәrrüfаtçılıq fоrmаlаrınа uyğunlаşdıqcа vә prоblеmin sоsiаl аspеktlәri hәll еdildikcә C) mәhsulun
kеyfiyyәtinin yüksәl¬dil¬mәsi, qаblаşdırmа vә nişаnlаmаnın yаxşılаşdırılmаsı hәll еdildikcә

•

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

577 Hansı qanun torpaq bazarını tәnzimlәmir?

•

«Sovxozların vә kolxozların islahatı haqqında»
«Torpaq islahatı haqqında»
«Torpaq vergisi haqqında»
«Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında»
«Aqrar islahatın әsasları haqqında»

578 Dövlәtin kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı bаzаrının tәnzimlәn¬mәsinin mаhiyyәti iqtisаdi, tәşkilаti, sоsiаl,
hüquqi siyаsi әsаsdа аşаğıdаkını tәmin еtmәkdir.

•

kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun еmаlını
kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun tәkrаr istеhsаlını
kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun sахlаmаsını
kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun dаşınmаsını
kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun tәdаrükünü

579 Sәhv cavabı tapın. Müasir cәmiyyәtin marağı resursların sadәcә idarә olunması deyil, ondan istifadәnin
optimallığındadır. Cәmiyyәt vә tәbiәtin birgә fәaliyyәtinin optimal olması üçün prinsiplәrin reallaşdırılması
üçün praktiki olaraq problemlәr mövcuddur:

•

resursların mәkanca sәmәrәli istifadәsinin tәmin edilmәsi
tәbii resursların idarәolunmasının tәşkil edilmәsi
tәbii resursların sәmәrәli istifadәsinin strateji planlaşdırılması
tәbii resursların mühafizәsi
resursa qәnaәt

580 Sәhv cavabı tapın. Müasir cәmiyyәtin marağı resursların sadәcә idarә olunması deyil, ondan istifadәnin
optimallığındadır. Cәmiyyәt vә tәbiәtin birgә fәaliyyәtinin optimal olması üçün aşağıdakı prinsiplәr nәzәrә
alınmalıdır:

•

tәbii resursların mühafizәsi vә sәmәrәli istifadәsinin strateji planlaşdırılması
insanların yaşayış, istirahәt vә işlәmәyi üçün lazımi şәraitin yaradılması
tәbii resurslardan kompleks istifadәnin proqnozlaşdırılması
resursların sәmәrәli növbәliliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
resursların mәkanca sәmәrәli istifadәsinin tәmin edilmәsi

581 Sәhv cavabı tapın. Müasir cәmiyyәtin marağı resursların sadәcә idarә olunması deyil, ondan istifadәnin
optimallığındadır. Cәmiyyәt vә tәbiәtin birgә fәaliyyәtinin optimal olması üçün aşağıdakı prinsiplәr nәzәrә
alınmalıdır

•

resursların tәsәrrüfat fәaliyyәtinә cәlb olunmasının proqnozlaşdırılması
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadәnin proqnozlaşdırılması
tәbii resurslardan kompleks istifadәnin proqnozlaşdırılması
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resursların sәmәrәli növbәliliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
resursların mәkanca sәmәrәli istifadәsinin tәmin edilmәsi

582 Sәhv cavabı tapın. Müasir cәmiyyәtin marağı resursların sadәcә idarә olunması deyil, ondan istifadәnin
optimallığındadır. Cәmiyyәt vә tәbiәtin birgә fәaliyyәtinin optimal olması üçün aşağıdakı prinsiplәr nәzәrә
alınmalıdır

•

tәbii resursların kәmiyyәtcә yerlәşmәsinin hesablanması
tәbii resursların tәkrar istehsal qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi
tәbii resursların kәmiyyәtcә yerlәşmәsinin hesablanması
tәbii resursların coğrafi yerlәşmәsinin hesablanması
resursların tәsәrrüfat fәaliyyәtinә cәlb olunması

583 Sәhv cavabı tapın. Ekoloji tәhlükәsizlik sahәsindә proqnozlaşdırma tәmayülünü qiymәtlәndirmәk üçün
aşağıdakı prinsiplәrin tәlәblәrinә әmәl olunmalıdır;

•

ekoloji tәhlükәsizlik böhranından çıxmaq üçün daha az xәrc nәzәrdә tutulmalıdır
ekoloji yükün mümkün hәddә qәdәr nәzәrdә tutulan sәviyyәsinin aşkarlanması
bütün maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması
ekoloji pislәşmәyә yol verilmәmәlidir
ekoloji tәhlükәsizliyin prioritet sahәsi müәyyәnlәşdirilәrkәn ilk әvvәl insanların sağlamlığı nәzәrdә tutulmalıdır

584 Sәhv cavabı tapın. Ekoloji tәhlükәsizlik ictimai dәyәrlәrә malik olub neçә xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

6
5
3
2
4

585 Sәhv cavabı tapın. Ekoloji tәhlükәsizlik ictimai dәyәrlәrә malik olub aşağıdakı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

ekoloji tәhlükәsizlik obyektinin modelliyi
ekoloji tәhlükәsizliyin maddi nemәtlәrin azalması qanunu¬na tabe olmaması
ekoloji tәhlükәsizliyin digәr sosioloji dәyәrlәrlә әlaqәsi
ictimai xarakterli olması
sistem xarakterli – yәni ekoloji tәhlükәsizlik bir sahә yox, bütünlükdә cәmiyyәtin fәaliyyәti ilә şәrtlәnir

586 Sәhv cavabı tapın. Azәrbaycan Respublikasında ekoloji situasiya, bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar
olaraq daha kәskin vәziyyәt almışdır. Bunu aşağıdakı faktlar sübut edir:

•

Ölkәdә ekoloji tәhlükәsizliyin maddi nemәtlәrin azalması qanunu¬na tabe olmamışdir
Ölkәdә iqtisadiyyatın әsaslı surәtdә transformasiyaya uğraması nәticәsindә texnogen vәziyyәt gәrginlәşmişdir
Ermәnistan Respublikasının әdalәtsiz әrazi iddiası nәticәsindә әhalinin mәcburi miqrasiyası ilә әlaqәdar olaraq ölüm
әmsalı xeyli yüksәlmişdir
Әtraf mühitin (atmosferin) çirklәnmәsi daha da artmışdır
Daxili bazarın әsasәn idxal hesabına ödәnilmәsi әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrmişdir

587 Sәhv cavabı tapın. Azәrbaycan Respublikasında ekoloji situasiya, bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar
olaraq daha kәskin vәziyyәt almışdır. Bunu aşağıdakı faktlar sübut edir

•

Xәzәr dәnizinә axan çayların sahil boyu yaşayış sahәlәrinin basması
Ermәnistan Respublikasının әdalәtsiz әrazi iddiası nәticәsindә әhalinin mәcburi miqrasiyası ilә әlaqәdar olaraq ölüm
әmsalı xeyli yüksәlmişdir
Ekoloji cәhәtdәn sәrfәli olmayan zonanın genişlәnmәsi
Respublikada Qәbәlә radiolakasiya stansiyasının mövcudluğu
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Ölkәdә iqtisadiyyatın әsaslı surәtdә transformasiyaya uğraması nәticәsindә texnogen vәziyyәt gәrginlәşmişdir

588 Insanların әtraf mühitlә birgә fәaliyyәtinin yaşayış mühitinin yaxşılaşdırılması vә tәbii resursların
qorunması istiqamәtinә nә aid deyil?

•

bәrpa oluna bilәn resursların qorunması
landşaftın (relyefin) qorunması
istehlak proseslәrindә zәrәrli halların qarşısının alınması
istehsal proseslәrindә zәrәrli halların qarşısının alınması
biosferanın genetik müxtәlifliyinin qorunması

589 Insanların әtraf mühitlә birgә fәaliyyәtinin idarәetmә vә monitorinq istiqamәtinә nә aid deyil?

•

ekoloji proseslәrdә qurum fәaliyyәtinә nәzarәt
resursların istifadә sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
resurslar üzәrindә tәftiş
resurslar üzәrindә nәzarәt
tәbiәtdәn istifadәnin idarә edilmәsi

590 . Sәhv cavabı tapın. Ekoloji tәhlükәsizlik ictimai dәyәrlәrә malik olub aşağıdakı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

ekoloji tәhlükәsizliyin mәkanlığı
ekoloji tәhlükәsizliyin digәr sosioloji dәyәrlәrlә әlaqәsi
ictimai xarakterli olması
superüstünlük – onu hәrbi tәhlükәsizliklә eynilәşdirmәk olar
ekoloji tәhlükәsizliyin qeyri müәyyәnliyi

591 Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilәr a. ictimai vә şәxsi istеhlakın strukturunun
mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi b. Azәrbaycanın dünya ÜDMdә xüsusi çәkisi vә оnun dünya ixracında payı c.
xarici ölkәlәrә nisbәtәn әhalinin hәyat sәviyyәsi vә kеyfiyyәti

•

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

592 Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilәr a. ictimai vә şәxsi istеhlakın strukturunun
mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi b. hüquqi әsaslarının yaradılması c. Azәrbaycanın dünya ÜDMdә xüsusi çәkisi vә
оnun dünya ixracında payı

•

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

593 Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilәr a. Maliyyә vә rеal sеktоrun balanslılığının tәmin
еdilmәsi b. Stabil sоsial inkişafa nail оlunma c. Invеstisiya mühitinin bеynәlxalq rеytinqinin qiymәtlәndirilmәsi

•

C
A,C
A,B
A,B,C
A
94/111

11/18/2016

594 Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilәr a. Enеrjirеsurslara qәnaәt tеxnоlоgiyaların gеniş
tәtbiqi b. Azәrbaycan biznеsindә transmilli şirkәtlәrin fәaliyyәtindә iştirakı c. әnәnәvi vә yеni iqtisadiyyatın
yüksәk tеxnоlоgiyalı balanslılığının tәmin еdilmәsi

•

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

595 Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilәr a. Makrоsәviyyәdә rәqabәtqabiliyyәtliliyi. b.
Enеrjirеsurslara qәnaәt tеxnоlоgiyaların gеniş tәtbiqi c. Maliyyә vә rеal sеktоrun, әnәnәvi vә yеni iqtisadiyyatın
yüksәk tеxnоlоgiyalı balanslılığının tәmin еdilmәsi

•

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

596 Еkоlоji sаhәdә nәzәrdә tutulmur

•

Еkоlоji fәlаkәti аrаdаn qаldırmаq
Еkоlоji tаrаzlıq
Sеlin qаrşısını аlmаq
Böhrаndаn çıхmаq
Su vә hаvа hövzәlәrinin mühаfizәsi

597 Davamlı inkişafla әlaqәli dövlәt tәnzimlәnmәsi tәsәrürfаt fәаliyyәti ilә idаrәеtmә strukturlаrının
institusiоnаl cәhәtdәn aşağıdakı şәrtlәrinin birlәşmәsi vаsitәsilә hәyаtа kеçirilir: 1. siyаsi, 2. ictimаi 3. iqisаdi
hüquqi

•

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

598 Cari indеqativ planlarla müqayisәdә stratеji planların aşağıdakı xüsusiyyәtlәri yoxdur:

•

stratеji planlar standart оla bilәr
stratеji planların göstәricilәri ümumilәşdirici xaraktеrә malikdir
stratеji planların göstәricilәri daha irilәşdirilmiş
Cari indеqativ planlarla müqayisәdә stratеji planların aşağıdakı xüsusiyyәtlәri yoxdur:
stratеji planlar variantlılıq xaraktеrinә malik оla bilәr

599 Xaraktеrinә görә prоqnоzlaşdırmanın bu növü yoxdur:

•

ekstremal
birvariantlı
ümumilәşdirilmiş
xüsusi
çоxvariantlı
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600 Оbyеktlәr üzrә prоqnоzlaşdırmada aşağıdakı prinsiplәri fәrqlәndirirlәr: 1. müxtәlif sistеmlәr üzrә tоplanmış
ümumi prоqnоzlar 2. dеmоqrafik prоqnоzlar 3. sоsial prоqnоzlar 4. еlmitеxniki prоnrzlar

•

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

601 Dövrlәrin qarşılıqlı tәcrübәsi bu fоrmada çıxış еdir: 1. rеzоnlaşdırıcı 2. dеmpfеrlәyici 3. dеfоrmasiya еdici

•

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

602 әtraf mühitin mühafizәsinin iqtisadi әsaslarına aid deyil:

•

iqtisadi maraqlandırma
ekoldoji ödәmәlәr
ekoloji vergi
ekoloji cәrimәlәr
torpaqların şoranlaşması

603 әtraf mühitin mühafizәsi üzrә proqramların maliyyәlәşmә mәnbәyinә aid deyil:

•

ekoloji sığorta vәsaitlәri
ekoloji vergilәr
әtraf mühitin mühafizәsi fondu
yerli büdcәlәr
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mәcburi ianәlәri

604 әtraf mühitin mühafizәsi üzrә proqramların maliyyәlәşmә mәnbәyinә aiddir:

•

Milli Bankın mәnfәәti
Prezidentin ehtiyat fondu
Neft Fondu
dövlәt büdcәsi
ölkәnin valyuta ehtiyatları

605 Davamlı inkişafa keçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb edir. 1.  ictimai vә şәxsi istehlakın strukturunun
mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi; 2.  davamlı inkişafa keçidin hüquqi әsaslarının yaradılması; 3.  davamlı inkişafın
sәmәrәli tәbliği formalaşdırılması vә müvafiq tәmsil vә öyrәdilmә sisteminin yaradılması;

•

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

606 Davamlı inkişafa keçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb edir. 1.  ekoloji vәziyyәtin sabitliyinin
gözlәnilmәsi; 2.  sosial tәyinatlı bazar iqtisadiyyatının formalaşmasını; 3.  enerjiresurslara nәqaәt
texnologiyaların geniş tәtbiqi әsasında tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә geniş hәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini;
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•

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

607 Davamlı inkişafa keçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb edir. 1.  yüksәk iqtisadi artıma nail olunmasını; 2.
 stabil sosial inkişafa nail olunmasını; 3.  maliyyә vә real sektorun, әnәnәvi vә yeni iqtisadiyyatın, yüksәk
texnologiyaları balanslılığının tәmin edilmәsini;

•

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

608 İqtisadi inkişaf sәviyyәsini ifadә etmәk üçün aşağıdakı göstәricilәr sistemindәn istifadә olunur : 1.
Adambaşına düşәn ÜDMin hәcmi; 2. İqtisadiyyatın strukturu; 3. әhalinin hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәti.

•

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

609 Sәhv cavabı tapın. Ölkәdә antropogen (tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әlaqәdar) çirklәnmә üzrә monitorinq dövlәt
orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilir. Buna isә Azәrbaycan Respublikası Ekologiya Mәrkәzi rәhbәrlik edir. Vahid
Dövlәt Ekoloji Monitorinq sisteminә aşağıdakı dövlәt orqanları daxil edilә bilәr (VDEMS):

•

Dövlәt baytarlıq xidmәti idarәsi
Dağ – mәdәn sәnaye nәzarәti xidmәti idarәsi
Geodeziya vә kartoqrafiya (xәritә) xidmәti idarәsi
Sәhiyyә Nazirliyi
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi

610 Sәhv cavabı tapın. Ölkәdә antropogen (tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әlaqәdar) çirklәnmә üzrә monitorinq dövlәt
orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilir. Buna isә Azәrbaycan Respublikası Ekologiya Mәrkәzi rәhbәrlik edir. Vahid
Dövlәt Ekoloji Monitorinq sisteminә aşağıdakı dövlәt orqanları daxil edilә bilәr (VDEMS):

•

Sәnaye vә energetika nazirliyi
Meşә tәsәrrüfatına xidmәt idarәsi
Ekologiya nazirliyi;
Monitorinq (әtraf mühitin) vә hidrometeoroloji xidmәt idarәsi
Yer resursları vә yer quruluşu üzrә dövlәt komitәsi.

611 Sәhv cavabı tapın. Monitorinq – insanların tәsәrrüfat fәaliyyәti (antropogen) ilә әlaqәdar olaraq tәbii
mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә nәzarәt vә müşahidә sistemidir.Monitorinq sistemindә istiqamәt fәrqlәndirilir:

•

Geoekoloji monitorinq
Bioekoloji monitorinq
Geoekoloji vә biosfera monitorinqi
Biosfera monitorinqi
Meoekoloji monitorinqi

612 Sәhv cavabı tapın. Monitoriq aşağıdakı qaydaların reallaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir:
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•

informasiyalarının tәlәb edәnlәr üçün әlverişli vәziyyәtdә tәqdim olunması
obyektin informasiya modelinin identifikasiyası
ölçülәrin proqnozlaşdırılması
müşahidә olunmuş obyektin tәdqiq edilmәsi
ekoloji yükün mümkün hәddә qәdәr nәzәrdә tutulan sәviyyәnin proqnozlaşdırılması

613 Sәhv cavabı tapın. Monitoriq aşağıdakı qaydaların reallaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir

•

mühitdә zәrәrli maddәlәrin müәyyәn hәddә toplanması,konsentrasiyası
müşahidә olunmuş obyektin tәdqiq edilmәsi
müşahidә obyekti üçün informasiya modelinin tәrtib edilmәsi
ölçülәrin müәyyәn edilmәsi
müşahidә obyektinin müәyyәn edilmәsi

614 Sәhv cavabı tapın. Ekoloji tәhlükәsizlik sahәsindә proqnozlaşdırma tәmayülünü qiymәtlәndirmәk üçün
aşağıdakı prinsiplәrin tәlәblәrinә әmәl olunmalıdır

•

mühitdә zәrәrli maddәlәrin müәyyәn hәddә konsentrasiyasınln aşkarlanması
bütün maraqları nәzәrә alaraq tәhlükәsizlik sisteminin aşkarlanması
ekoloji tәhlükәsizliyin prioritet sahәsi müәyyәnlәşdirilәrkәn ilk әvvәl insanların sağlamlığı nәzәrdә tutulmalıdır
ekoloji strategiyanın formalaşmasında bәlәdiyyә orqan¬la¬rının rolunun mәhdudlaşdırılmaması
ekoloji pislәşmәyә yol verilmәmәlidir

615 Monitorinq – insanların tәsәrrüfat fәaliyyәti (antropogen) ilә әlaqәdar olaraq tәbii mühitdә baş verәn
dәyişikliklәrә nәzarәt vә müşahidә sistemidir.Monitorinq sistemindә necә istiqamәt fәrqlәndirilir

•

3
2
4
6
5

616 Ekoloji tәmiz mәhsul yer kürәsi fonunda + işarәsi ilә hansı dövlәtdә nişanlanır?

•

Yaponiyada
ABŞ
Almaniyada
Skandinaviya ölkәlәrindә
Avropa birliyi ölkәlәrindә

617 Ekoloji tәmiz mәhsul ETP ilә hansı dövlәtdә nişanlanır?

•

Rusiyada
ABŞ
Almaniyada
Skandinaviya ölkәlәrindә
Yaponiyada

618 Ekoloji tәmiz mәhsul ES hәrflәri ilә hansı dövlәtdә nişanlanır?

•

Almaniyada
Avropa birliyi ölkәlәrindә
Yaponiyada
ABŞ
Skandinaviya ölkәlәrindә
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619 Ekoloji tәmiz mәhsul ekologiyanın mavi pәrisi sözü ilә hansı dövlәtdә nişanlanır?

•

ABŞ
Yaponiyada
Avropa birliyi ölkәlәrindә
Skandinaviya ölkәlәrindә
Almaniyada

620 Ekoloji tәmiz mәhsul e hәrifi ilә hansı dövlәtdә nişanlanır?

•

Avropa birliyi ölkәlәrindә
Yaponiyada
ABŞ
Almaniyada
Skandinaviya ölkәlәrindә

621 Ekoloji tәmiz mәhsul cizgilәnmiş dairә ilә hansı dövlәtdә nişanlanır?

•

Avropa birliyi ölkәlәrindә
Yaponiyada
ABŞ
Almaniyada
Skandinaviya ölkәlәrindә

622 Böhranlar sistеmin inkişafı dinamikasında funksiyanı yеrinә yеtirmirlәr: 1. dağıdıcı 2. yaradıcı 3. varislik 4.
tamamlayıcı

•

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

623 böhranlar vә dövrlәr nәzәriyyәsi nin әsas müddәası deyil

•

böhranlar sistеmin inkişafı dinamikasında mühüm funksiyaları yеrinә yеtirirlәr
istәnilәn sоsialiqtisadi sistеm dövrlәr üzrә inkişaf еdir
dinamikanın tsikliyi aradan qaldırıla bilәn prоsеsdir.
sistеmlәr dinamiksında dövrlәrin qarşılıqlı tәsiri qaçılmazdır.
sistеmlәrin dinamikası sоxdövrәlidir

624 Aşağıdakı böhranların inkişaf mәrhәlәlәrini göstәrmәk оlar: 1. gizli halda оlan 2. çökmә mәrhәlәsi 3.
dеprеssiya mәrhәlәsi 4. tamamlayıcı mәrhәlә

•

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

625 birbiri ilә bağlıdırlar: 1. prоqnоzlaşdırma, stratеji vә indikativ planlaşdırma 2. layihә, proqram vә modellәr
3. ssenari, layihә vә indikativ planlaşdırma

•

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

626 Mәqsәdli prоqramlaşdırma üsulları istifadә еdilir.

•

bütün sәviyyә vә fәaliyytlәrdә
iri müәssisәlәrin fәaliyytindә
rеgiоnal vә bәlәdiyyә sәviyyәlәrdә,
birliklәrinhоldinqlәrin, kоnsоrsiumların fәaliyytindә
maliyyәsәnayе qruplarının fәaliyytindә

627 Dövlәt monitorinqinә aşağıdakılardan hansı aid deyil:

•

ekoloji audit fәaliyyәtinin aparılması qaydalarını müәyyәn etmәk
әtraf mühitin vә tәbii ehtiyatların vәziyyәti vә onlara antropogen tәsir edәn mәnbәlәrin üzәrindә müşahidәlәr;
ekzogen proseslәrin yayılması, inkişafı vә dinamikasını öyrәnmәk üçün müşahidәlәr
әrazilәrin seysmik fәallığını öyrәnmәk vә zәlzәlәlәrin proqnozunu vermәk üçün müşahidәlәr;
müşahidә obyektlәrinin vәziyyәtinin qiymәtlәndrilmәsi vә onların ilkin şәraitә nәzәrәn dәyişmәsinin araşdırılması;

628 Ekologiyanın tәnzimlәnmәsi istiqamәti deyil?

•

Yerin tәkinin ekologiyası
Bitkilәrin ekologiyası
Hava hövzәsinin ekologiyası
Su hövzәsinin ekologiyası
Heyvanların ekologiyası

629 Mәnfi xarici effekt sәbәb olur:

•

әmtәәnin hәcmi mәhduddur
qiymәt sabitdir
әmtәәnin hәcmi sabitdir
qiymәt aşağıdır
әmtәә çox buraxılır vә qiymәti hәddәn artıq aşağı olur

630 Qızıl dördbucağın әsas göstәricilәrin aiddir

•

bütün cavablar düzdür
xalis ixracın ÜDMdә xüsusi çәkisi
ÜDM artım tempi
işsizliyin sәviyyәsi
inflyasiyanın tempi

631 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin ilkin funksiyalaranı aid deyil

•

düzgün cavab yoxdur
xüsusi mülkiyyәtin müdafiәsi
vergilәrin yığılması
pul tәdavülünün tәşkili
pulkredit siyasәti

632 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin ilkin funksiyalarına aiddir
vergilәrin yığılması
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•

xüsusi mülkiyyәtin müdafiәsi
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
pul tәdavülünün tәşkili

633 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas qüsurlarına aid etmәk olar?

•

bütün cavablar düzdür
informasiyanın mәhdud, etibarsız vә yanlış olması
bürokratik aparatın mövcudluğu
qәrarların nәticәsinin qabaqcadan görmәk imkanının olmamağı
qәrarın qәbul olunması, hәyata keçirilmәsi vә nәticәsinin arasındakı vaxt

634 Bazar mexanizminin әsas qüsurlarına aid etmәk olar:

•

bütün cavablar düzdür
ictimai mәhsulların istehsalının bazar üçün sәrfәli olmamağı
mәnfi xarici effektlәrin olması
gәlirlәrin qeyribәrabәr paylanması
makroiqtisadi inkişafın qeyrisabit olması

635 Bazar mexanizminin әsas qüsurlarına aid etmәk olar:

•

әtraf mühitin çirklәnmәsi
resursların qeyrisәmәrәli paylanması
bütün cavablar düzdür
inhisarların mövcudluğu
resursların tükәnmәsi

636 İqtisadi tәnzimlәnmә mexanizminin 4cü sәviyyәsinin yaranması nә ilә әlaqәlidir?

•

sahәlәrin differensasiyası
dünya iqtisadi sistemindә dәyişikliklәr
qloballaşma
iqtisadiyyatın demonopolizasiyası
sahәlәrin inteqrasiyası

637 İqtisadi tәnzimlәnmә mexanizminin 3cü sәviyyәsi nә zaman formalaşmışdır?

•

19001910cu illәr
19201925ci illәr
Böyük depressiyadan (19291933) sonra
19411945ci illәr
19171936cı illәr

638 İqtisadi tәnzimlәnmә mexanizminin 2ci sәviyyәsi tәnzimlәnmәnin hansı növünә aiddir?

•

proqramlaşdırma
direktiv
korporativ
indikativ
proqnozlaşdırma

639 İqtisadi tәnzimlәnmә mexanizminin 2ci sәviyyәsi nә zaman formalaşmışdır?
101/111

11/18/2016

•

XVII әsrdә
Birinci Dünya müharibәsindәn 2025 il әvvәl
XVI әsrdә
XVIII әsrdә
XV әsrdә

640 İqtisadi tәnzimlәmә mexanizminin 1ci sәviyyәsi nә zaman formalaşmışdır?

•

XVI әsrdә
XVIXVII әsrdә Qәrbi Avropada vә XIX әsrin 5060cı illәrindә ABŞda
XVII әsrdә
XV әsrdә
XVIII әsrdә

641 İqtisadi tәnzimlәmә mexanizmi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

1
3
2
4
6

642 Dövlәt iqtisadi hәyatda aşağıdakı fәaliyyәtlәri hәyata kеçirir: 1. institusiоnal mühiti fоrmalaşdırmaqla
iqtisadi оyun qaydaları nı müәyyәnlәşdirir; müxtәlif sahәlәrdә iqtisadi subyеktlәrin fәaliyyәtini
rеqlamеntlәşdirәn uyğun hüquqinоrmativ aktları müәyyәn еdir, qәrarlar vеrir; 2. vеrgiyә cәlb еtmә vә dövlәt
xәrclәri, pul еmissiyası vә krеditlәrin bölüşdürülmәsi vә s. qәrarlar vasitәsilә iqtisadi aktivlik sәviyyәsinә
kömәkçi tәsir göstәrir; 3. kapital qоyuluşunu qismәn maliyyәlәşdirir vә xәtlәndirir;

•

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

643 Iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsinin xüsusi çәkisinin artmasına tәsir еdәn әsas amillәr:

•

dеmоqrafik prоblеmlәrin mürәkkәbliyi
еkоlоgi fәlakәtlәr tәhlükәsi
bәrpaоlunmayan rеsursların tükәnmәsi
dünyada rеsurslarının qеyribәrabәr paylanması
hamısı

644 Qızıl dördbucağın әsas göstәricilәrinә aid deyil

•

işsizliyin sәviyyәsi
ÜDM artım tempi
xalis ixracın ÜDMdә xüsusi çәkisi
valyuta kursu
inflyasiyanın tempi

645 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdi:
ölkәnin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsi
gәlirlәrin sosial әdalәt prinsipinә müvafiq bölüşdürülmәsi

•
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•

dayanıqlı iqtisadi inkişafın tәmin olunması
әtraf mühitin qorunması

646 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәrurәti nә zaman artır?

•

bütün cavablar düzdür
gәlirlәrin sosial әdalәt prinsipinә müvafiq bölüşdürülmәsi
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsi
tәnәzzül zamanı
ölkәnin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

647 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәrurәti nә zaman artır?

•

bütün cavablar düzdür
әtraf mühitin qorunması
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsi
gәlirlәrin sosial әdalәt prinsipinә müvafiq bölüşdürülmәsi
böhran zamanı

648 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәrurәti nә zaman artır?

•

gәlirlәrin sosial әdalәt prinsipinә müvafiq bölüşdürülmәsi
bütün cavablar düzdür
әtraf mühitin qorunması
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsi
keçid dövründә

649 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin rolu nә vaxt önәmli deyil?

•

keçid dövründә
әtraf mühitin qorunması
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsi
gәlirlәrin sosial әdalәt prinsipinә müvafiq bölüşdürülmәsi
iqtisadi artım zamanı

650 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin obyektlәrinә aid deyil

•

hamısı
regionların sosialiqtisadi proseslәri
ölkәnin sahәlәri vә regionları
iqtisadi maraqların icraçıları
tәdiyyә balansı

651 İDTnin obyektidir

•

hamısı
regionların sosialiqtisadi proseslәri
ölkәnin sahәlәri vә regionları
iqtisadiyyatın sfera vә sahәlәri
tәdiyyә balansı

652 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә dövlәtin әsas funksiyalarına aiddir:
düzgün cavab yoxdur
iqtisadi tәhlükәsizliyi tәmin etmәk
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•

dünyada milli biznesi dәstәklәmәk
әhalinin sosial müdafiәsini tәmin etmәk
bütün cavablar düzdür

653 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә dövlәtin әsas funksiyalarına aiddir

•

bütün cavablar düzdür
makroiqtisadi vә struktur tarazlığı dәstәklәmәk
iqtisadiyyatın sabitliyini tәmin etmәk
bazar iqtisadiyyatının hüquqi bazasının yaradılması
resursların paylanması

654 Bazarın tәkmil olmamağı özünü nәdә büruzә verir?

•

bütün cavablar düzdür
gәlirlәrin qeyribәrabәr paylanmasının sosial sabitliyә tәhlükә yaratması
işsizlik, inflyasiya vә böhranların mövcudluğu
mәlumatın qeyrisimmetrik olmağı
mütlәq tәlәb olunan әmtәә vә xidmәtlәrin bazar tәrәfindәn istehsal olmaması

655 Bazarın tәkmil olmamağı özünü nәdә büruzә verir?

•

bütün cavablar düzdür
xarici effektlәrin olması
cәmiyyәtә tәlәb olunan malların bazar tәrәfindәn tәklif olunmamağı
rәqabәtin pozulması hallarında
sәhiyyә vә pensiya sahәsindә çığorta bazarlarının mәhdudluğu

656 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin rolu nә vaxt önәmli deyil?

•

tәklif artıq olduqda
tәlәb – tәklif mütәnasiblәri pozulduğu halda
sabit inkişaf zamanı
mәcmu tәlәb vә tәklif arasında tarazlıq zamanı
tәlәb artıq olduqda

657 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin rolu nә vaxt önәmli deyil?

•

tәklif artıq olduqda
mәcmu tәlәb vә tәklif arasında tarazlıq zamanı
tәlәb – tәklif mütәnasiblәri pozulduğu halda
mәcmu tәlәb vә tәklif arasında tarazlıq zamanı
tәlәb artıq olduqda

658 İDTnin subyektidir

•

idarәlәr
müәssisәlәr
bәlәdiyyәlәr
hüquq mühafizә orqanları
tәşkilatlar

659 İDTnin subyektidir
idarәlәr
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•

müәssisәlәr
bәlәdiyyәlәr
icraedici orqanlar
tәşkilatlar

660 İDTnin subyektidir

•

idarәlәr
tәşkilatlar
müәssisәlәr
qanunverci orqanlar
qanunverici, icraedici vә mәhkәmә orqanları

661 Sәhv cavabı tapın. Zehni hücum metodu potensial yaradıcılığı genişlәndirir, problem situasiyaları işlәyib
hazırlamaq imkanını artırır. onun mәrhәlәlәrinә nә aid deyil

•

qrupun iştirakçıları üçün problem qeydiyyatların tәhlil olunması
aparıcı problemin açılması
ideyanın yaradılması
qaydası sәbәbi müәyyәnlәşdirilir
aparıcı problemin mәzmununu izah edilmәsi

662 Sәhv cavabı tapın. Zehni hücum metodu potensial yaradıcılığı genişlәndirir, problem situasiyaları işlәyib
hazırlamaq imkanını artırır. onun mәrhәlәlәrinә nә aid deyil

•

qrupun iştirakçıları üçün problem qeydiyyatların tәrtib olunması
«zehni hücum» iştirakçıları qrupunun formalaş¬dırılması, onların sayı 1015 nәfәr olub, birbirilә tanış olan eyni
sәviyyәli mütәxәssislәrdәn tәşkil oluna bilәr
metodun mahiyyәti tәdqiq olunur
metodun mahiyyәti müәyyәnlәşdirilir
«zehni hücum» iştirakçıları qrupunun formalaş¬dırılması, onların sayı 1015 nәfәr olub, birbirilә tanış olmayan
müxtәlif sәviyyәli mütәxәssislәrdәn tәşkil oluna bilәr

663 Sәhv cavabı tapın Strateji xarakterli, vaxtı çatmış problemlәrin hәlli üçün Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi maraqlı
tәşkilatlarla birlikdә bәlәdiyyә mәqsәdli proqramlar hazır¬layır. Hәr bir belә proqram özünә mәxsus pasporta
malikdir vә aşağı¬dakı göstәricilәri әks etdirir:

•

әsas sosialiqtisadi problemlәrin siyahısı
proqramın icrasına nәzarәt
proqramın reallaşdırılmasından alınan nәticә.
maliyyә mәblәği vә mәnbәylәri.
proqramın vә digәr tәdbirlәrin icraçıları.

664 Sәhv cavabı tapın Strateji xarakterli, vaxtı çatmış problemlәrin hәlli üçün Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi maraqlı
tәşkilatlarla birlikdә bәlәdiyyә mәqsәdli proqramlar hazır¬layır. Hәr bir belә proqram özünә mәxsus pasporta
malikdir vә aşağı¬dakı göstәricilәri әks etdirir:

•

dövlәt sektorunun inkişaf layihәsi
dövlәt sifarişçisi
proqramın qәbul edilmәsi vaxtı
proqramın adı
proqramın әsas tәrtibatçısı

665 Sәhv cavabı tapın Ölkәnin hökumәti Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinә aşağıdakı sәrәncamverici hüquqları verir:

•

iqtisadi islahatların hüquqi tәminatını tәkmillәş¬dir¬mәk
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•

mövcud qanunlara uyğun olaraq xidmәtlәrә tariflәri qeydә almaq
mövcud qanunlara uyğun olaraq qiymәtlәri tәsdiq etmәk
mövcud qanunlara uyğun olaraq qiymәtlәri qeydә almaq
ölkәnin tәhlükәsizliyi üçün istehsalın hәcmini formalaşdırmaq

666 Sәhv cavabı tapın Ölkәnin hökumәti Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinә aşağıdakı sәrәncamverici hüquqları verir:

•

regionlararası problemlәrin hәlli üçün dövlәt vә idarәçilik komissiyalarını yaratmaq
dövlәt ehtiyacı üçün istehsalın hәcmini formalaşdırmaq
bәlәdiy¬yә tәlәbatı üçün istehsalın struktu¬runu formalaşdırmaq
mövcud qanunlara uyğun olaraq xidmәtlәrә tariflәri tәsdiq etmәk
Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi ona ayrılmış vәsait çәrçivәsindә iqtisadiy¬yata aid ETInin siyahısını müәyyәn etmәk üçün
maliyyә resurslarını bölüş¬dürmәk hüququna malikdir.

667 Sәhv cavabı tapın Dövlәt tәnzimlәnmәsi prosesindә hökumәt tәrәfindәn istifadә olunan sәnәd, orta müddәtli
perspektiv üçün iqtisadisosial inkişaf proqrammasının bölmәlәri hansıdır?

•

iqtisadi islahatların normativ tәminatı
aqrar siyasәt
orta müddәtә ölkәnin iqtisadisosial inkişaf konsepsiyası
regional iqtisadi siyasәt
xarici iqtisadi siyasәt

668 Sәhv cavabı tapın Dövlәt tәnzimlәnmәsi prosesindә hökumәt tәrәfindәn istifadә olunan sәnәd, orta müddәtli
perspektiv üçün iqtisadisosial inkişaf proqrammasının bölmәlәri hansıdır?

•

maliyyә siyasәti
aqrar siyasәt
struktur siyasәti
investisiya siyasәti
ekoloji siyasәt

669 Sәhv cavabı tapın /Iqtisadisosial inkişafın kompleks proqnozu bir neçә istiqamәtә malikdir:

•

ölkәnin tәhlükәsizliyi üçün istehsalın struktu¬runu formalaşdırmaq
regionların kompleks inkişafını tәmin etmәk
xalq tәsәrrüfatı kompleksindә iqtisadi sahәlәri düzgün әhatә etdirmәk
ümumi milli iqtisadiyyatın inkişafının perspektiv xarakteris¬tikasını geniş әks etdirmәk
iqtisadiyyatın dövlәt bölmәsini tәnzimlәmәk

670 Proqnozlaşdırma özündә nәyi әks etdirir

•

Obyektin gәlәcәk vәziyyәtinә tәsir edәn amillәrin aşkarlanması
obyektin gәlәcәk vәziyyәtini, onun dinamika vә inkişaf yollarının tәsvirinә yönәlәn elmi әsaslandırılmış cәhdlәri
Obyektin gәlәcәk inkişaf yollarının tәhlilini
obyektin gәlәcәk vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sisteminin hazırlanmasını
Obyektin struktur elementlәrinin aşkarlanmasını

671 Proqnoz metoduna aid deyil

•

retrospeksiya
interpolysiya.
indiqativ metod
delfi metodu
reqressiya
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672 Proqnoz anlayışını izah edin

•

hamısıdır
ğәlәcәk haqqında ehtimaldır
ğәlәcәk haqqında informasiya verir
gәlәcәk haqqında tәsәvvü verir
informasiya sisteminin ehtimalıdır

673 Sәhv cavabı tapın. Iqtisadi proqnozlaşdırma hәr bir sahә üzrә vә ümumilikdә iqtisadiyyatın inkişaf proqramı
tәrtib olunarkәn, ilkin mәnbәә rolunu oynayır. Buna görә dә o, müәyyәn prinsipә әsaslanmalıdır. Hәmin
prinsiplәr isә bunlardır:

•

texniki tәrәqqi tәmayüllәrinin elmi tәhlili
proqnozun alternativliyi.
real iqtisadi prosesin bir növ imitasiya edilmәsi
real iqtisadi prosesin analogiyasının yaradılması
proqnozların elmi әsaslandırılması.

674 Prоqnоz özündә nәyi әsk etdirir

•

оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtinin izahını
оbyeкtiv gәlәcәк vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sistemi
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәti vә оbyeкtin alternativ inкişaf yоlları barәdә elmi әsaslandırılmış tәsәvvürlәr
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtini
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtini şәrtlәndirәn amillәri

675 Prоqnоz özündә nәyi әsk etdirir

•

оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәti vә оbyeкtin alternativ inкişaf yоlları barәdә elmi әsaslandırılmış tәsәvvürlәr
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtinin izahını
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtini şәrtlәndirәn amillәri
оbyeкtiv gәlәcәк vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sistemi
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәti

676 Prоqnоz оbyektin xüsusiyyәtini xarakterizә edir

•

hec bir cavab düzgün deyil
оbyeкtin dinamiкa vә transfоrmasiyaya meylliliyini
кәmiyyәt parametrlәrini
кeyfiyyәt parametrlәrini
оbyeкtin кәmiyyәt vә кeyfiyyәt parametrlәrini

677 Normativ proqnozlaşdırma yanaşması nәyә әsaslanır?

•

İnkişaf tarixinin tәhli
İnkişaf üçün zәruri olan resurs bazasının müәyyәn edilmәsinә
İqtisadi inkişaf meyllәrin vә inkişafa tәsir edәn amillәrin müәyyәn edilmәsini
İctimai tәlәbatların dәrki, mәqsәd vә resurs bazasının müәyyәnlәşmәsi, mәqsәdyönlü tәsirә
Texnoloji situasiyanın tәhlilinә

678 Mexaniki ekstropolyasiya metoduna görә…

•

proqnozlaşdıran vәziyyәtlә mövcud arasındakı әlaqәlәr funksionaldı
proqnozlaşdırılan vәziyyәt mәqsәdyönlü tәsirlә müәyyәnlәşir,
proqnozlaşdırılan göstәrici ilә bu günkü göstәrici arasında hәr hansı korrelyasiya әlaqәlәri mövcud deyil
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kәmiyyәtindәn proqnozlaşdırılan göstәrici bu günkü göstәriciyә mütәnasib dәyişmir
proqnozlaşdıran vәziyyәtlә mövcud vәziyyәt arasında sinergetik әlaqәlәr

679 Mәqsәd özündә nәyi әks etdirir?

•

Obyektin mövcud vәziyyәtini
Sosialiqtisadi sistemin davamlı inkişafını
Sosialiqtisadi sistemin sürәtli inkişafını
Obyektin arzu olunan vәziyyәtini
Sosialiqtisadi sistemin artım templәrinin azaldılmasını

680 Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma vә planlaşdırılması özündә nәyi әks еtdirir?

•

sоn tәlәbin әsas kоmpоnеntlәri üzrә pеrspеktiv miqdarının müәyyәnlәşdirilmәsinә
sәnayеnin ayrıayrı sahәlәri üzrә pеrspеktiv mәhsul vә mәsrәf göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üzrә mәhsul buraхılışı hәcmlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini
tәsәrrüfatınrın ayrıayrı sahәlәrindә mәhsul buraхılışı vә rеsurs mәslәki göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
iqtisadiyyat sahәlәri üzrә әmәk vә kapital rpеsurslarına оlan pеrspеktiv tәlәbatın hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsini

681 Hipоteza nәyә әsaslanır

•

statistiк göstәricilәrә
dialeкtiкa qanunauygunluqlarına
institusiyaya
institusiya vә elminәzәri baхışlara
riyazi mоdellәşdirmәyә

682 Genetik proqnozlaşdırma yanaşması nәyә әsaslanır

•

Obyektin inkişaf qanunauyğunluqları әsasında hipotezlәrin formalaşmasına
Obyektin inkişaf tarixinin tәhllilinә
Obyektin inkişafını şәrtlәndirәn әsas amillәrin müәyyәn edilmәsin6ә
Obyektin inkişaf qanunauyğunluqlurı vә meyllәrinin müәyyәn edilmәsinә
İnkişaf proseslәrinә mәqsәdyönlü tәsirә

683 Eviristik proqnozlaşdırma metodu nәyә әsaslanır?

•

düzgün cavab yoxdur
Tәdqiqatlara vә әvvәl nәmalum olan faktların müәyyәnlәşmәsinә
iqtisadi göstәricilәrin riyazi modellәr әsasında tәhlilinә
mövcud fakt vә göstәricilәrin tәhlilinә
sahәlәrarası balans modelinә

684 Elmi öncәgörmәnin hansı fоrmaları vardır

•

hipotez, plan, proqnoz
prоqnоz
hipоtez, prоqnоz
hipоtez
plan

685 Dövlәt tәnzimlәnmәsi prosesindә hökumәt tәrәfindәn istifadә olunan sәnәd, orta müddәtli perspektiv üçün
iqtisadisosial inkişaf proqrammasıdır. neçә bölmәdәn ibarәtdir

•

9.
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6.
5.
3.
4.

686 Indiqativ planlar adәtәn neçә il müddәtinә tәrtib olunurlar.

•

5.
3.
2.
1.
4.

687 Indiqativ planlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri neçә bölmәdәn ibarәtdir.

•

6.
5.
3.
2.
4.

688 . Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadә olunur? a) balans metodundan. b) normativ metodundan. c)
riyzi metodundan d) ststistik metoddan e) analitik metodundan

•

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

689 Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadә olunur? a) balans metodundan. b) normativ metodundan. c) riyzi
metodundan d) ststistik metoddan e) ekspert metodundan

•

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

690 Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadә olunur? a) balans metodundan. b) normativ metodundan. c) riyzi
metodundan d) ststistik metoddan e) ekstropolysiya metodundan

•

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

691 Planlaşdırmada hansı qanun istifadә olunmur?

•

inzibati amiranәlik qanunu
әsas iqtisadi qanun
әmtә istehsalı qanunu
dәyәr qanunu
tәlәb vә tәklif qanunu
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692 Planlaşdırmanın hansı prisipi daha әsasdır?

•

nәzarәt vә tәftış
inzibatiamiranәlik
elmilik
demokratikmәrkәziyyәt
hәvәslәndirmә vә mәsuliyyәt

693 Planlaşdırmada hansı qanun mühüm rola malikdir?

•

hamısı.
әsas iqtisadi qanun
әmtә istehsalı qanunu
dәyәr qanunu
tәlәb vә tәklif qanunu

694 Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur?

•

nәzarәt vә tәftış
xüsusi әsaslandırma
elmilik
demokratikmәrkәziyyәt
hәvәslәndirmә vә mәsuliyyәt

695 Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur?

•

nәzarәt
elmi әsaslandırma
fәrdi müqayisәli
demokratikmәrkәziyyәt
hәvәslәndirmә vә mәsuliyyәt

696 Planlaşdırmanın hansı prisiplәri vardır? a) demokratikmәrkәziyyәt. b) fәrdilık c) elmilik. d) hәvәslәndirmә.
e) nәzarәt

•

a.b.d.e.
a.b.c.d
ac.d.e
c.de
b.c.d.e.

697 Planlaşdırma nәdir?

•

cavablar düzdür
nәzәrdә tutulan layihәdir
sәnaye vә kәnd ttının әlaqәli planlaşdırılmasıdır
dövlәt rәhbәrliyinin mәrkәzi pillәsidir
iqtisadi inkişafın vahid sistemidir

698 Planlaşdırma nәdir?

•

cavablar düzdür
nәzәrdә tutulan layihәdir
sәnaye vә kәnd ttının әlaqәli planlaşdırılmasıdır
inkişafa nail olunmaq üçün tәdbirlәr sistemidir
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iqtisadi inkişafın vahid sistemidir

699 Plan vә planauyğuluq anlayışlarını necә şәrh etmәk olar?

•

cavablar düzdür
plan vә planauyğunluq eyni mәvhumlardır
planauyğunluq istiqamәtli fәaliyyәtdir
plan mәqsәdәuyğun fәaliyyәtdir
fәrqli anlayışlardır

700 Makroiqtisadi planlaşdırmanın mahiyyәti nәdir,?

•

cavablar düzdür
sahәlәrin müqayisәli fәaliyyәtidir
tipik plan fәaliyyәti
sahәlәrin qarşılıqlı әlaqәsidir
sahәlәrin әlaqәli fәaliyyәtidir
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