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2105_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2105 Milli iqtisadi tәhlükәsizliyin әsasları
1 İqtisadi tәhlükәsizlik göstәrir:

•

Zәrәrin vurulmasının dәrk edilmәsi, tәhlükәdәn qaçmağın mümkün olmasını etiraf etmәkdir
tәhlükәlәrin siyahıya alınmasını
tәhlükәlәrә qarşı dayanıqlığı
Cәmiyyәtin vә dövlәtin, milli dәyәrlәrin vә milli hәyat tәrzinin tәhlükә qarşısında qalmasının şәrtlәri vә amillәrini
iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üzrә dövlәt orqanlarının mühüm vәzifәlәri hәyata keçirilmәsini

2 Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyi iqtisadi siyasәtindә aşağıdakı istiqamәtlәrә ayrılır:

•

mәrkәzlәşmiş
tarazlaşdırılmış
aktlaşdırılmış vә normallaşdırılmış
dövrü
strateji

3 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi aşağıdakı istiqamәtlәri әhatә edir: 1. sahә istiqamәti 2. reginal
istiqamәti 3. lokal istiqamәti 4. beynәlxalq istiqamәti

•

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

4 Tәhlükәsizlik anlayışı iqtisadi әdәbiyyatlarda nә zaman araşdırılmağa başlayıb?

•

keçәn әsrin ortalarında
VI
XIII
IX
X

5 Tәhlükәnin mәnbәyinin neçә forması var

•

3
10
4
2
5

6 Vurulan zәrәrin nәticәsinә, miqyas vә sәviyyәsinә görә tәhlükә neçә formada olur?

•

9
2
4
7
6

7 İqtisadi tәhlükәsizliyin neçә tәrkib hissәsi var
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•

7
5
3
9
4

8 Yanaşma tәrzinә görә İqtisadi tәhlükәsizlik bölünür

•

7
4
2
3
5

9 İqtisadi tәhlükәsizliyin realizә olunmasına tәsir edәn amillәr

•

2
5
7
10
3

10 Daxili amillәr neçә qrupa bölünür?

•

3
2
9
6
5

11 Xarici tәhlükәlәrә daxil deyildir:

•

heç biri
hamısı
ölkәnin digәr ölkәlәrә olan maliyyә borcu
iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının yüksәk sәviyyәsi
ölkәnin makroiqtisadi göstәricilәri haqda mәlumatın sәhv olunması

12 Daxili amillәr aşağıdakılardan hansılardır?

•

investisiya çatışmamazlığı
iqtisadi sistemin tsiklik inkişaf qanunauyğunluqları ilә әlaqәdar olanlar;
maşın vә avadanlıqların köhnәlmәsi
hamısı
mühasibat sәnәdlәrinin qeyridәqiqliyi

13 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasının neçә tәrkib hissәsi var?

•

9
5
3
2
7
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14 Milli iqtisаdiyyаtın tәhlükәsizliyi dеdikdә iqtisаdiyyаtın vә onun qurumlаrının еlә vәziyyәti bаşа düşülür ki:
A)qlobаllаşаn dünyаdа ölkәnin milli mаrаq vә mәnаfеlәrini tәmin etsin B)yеridilәn siyаsәtin sosiаl
yönümlüyünü tәmin etsin C)ölkәnin müdаfiә qаbiliyyәtini tәmin etsin D)iqtisаdiyyаtın tәlәb olunаn sәviyyәdә
olmаsınа imkаn yаrаtsın.

•

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

15 İqtisadiyyata tәhlükә baxımından tәsir istiqamәti neçә yerә bölünür vә hansılardır?

•

daxili vә xarici;
sadә vә mürәkkәb;
ictimai vә mәdәni
birbaşa vә dolayı;
iqtisadi vә sosialiqtisadi;

16 Tәhlükәsizlik katеqoriyasının sadәlәşdirilmiş strukturu nеçә qrupa bölünür?

•

4
5
3
2
7

17 Iqtisadi tәhlükәsizlik tәrkib hissәsidir: A)milli tәhlükәsizliyin B)beynәlxalq tәhlükәsizliyin C)regional
tәhlükәsizliyin D)lokal tәhlükәsizliyin

•

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

18 Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyi, ilk növbәdә, vacibdir.

•

dövlәtin müstәqilliyinin qorunması üçün
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq üçün
demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi üçün
siyasәtin sosial yönümlüyü, ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb olunan sәviyyәdә olması üçün
islahatların hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi üçün

19 Mәnbәlәrinә görә İqtisadi tәhlükәlәr bölünür:a. Daxili b. Xarici c. Subyektiv d. Obyektiv

•

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

20 İnsan fәaliyyәtinә tәsirinә görә İqtisadi tәhlükәlәr bölünür: a. Daxili b. Xarici c. Subyektiv d. Obyektiv
A,B
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•

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

21 Yaranma tәbiәtinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil:

•

Daxili
Rәqabәt
Kriminal
Siyasi
Kontragent

22 Iqtisаdi tәhdükәsizliyin sәviyyәlәrinә аiddir: A)cәmiyyәtin iqtisаdi tәhlükәsizliyi B)bәlәdiyyәlәrin iqtisаdi
tәhlükәsizliyi C)iqtisаdiyyаtın sfеrаlаrının (sаhәlәrinin) iqtisаdi tәhlükәsizliyi D)hәxsiyyәtin iqtisаdi
tәhlükәsizliyi

•

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

23 Tәsir obyektinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil:

•

Kontragent
Heyәt
Maliyyә
İnformasiya
İşgüzar reputasiya

24 Gözlәnilәn zәrәrin ölçülәrinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil:

•

Asan hәll edilәn
Daxili
Әhәmiyyәtli
Katastrofik
Çәtinlik yaradan

25 İqtisadi problemlәri hәll etdikdә nәzәrә alınan amillәr: a. aqrar sektorun yenidәn qurulması b. radikal
islahatların hüquqi bazasının yaradılması c. әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi d. emal sanayesinin üstün
inkişaf etdirilmәsi e. ekoloji proseslәrin nәzәrә alınması

•

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

26 Müstәqilliyin ilk illәrindә ölkәdә yaranmış iqtisadi tәhlükәlәrin aradan qaldırılması üçün әlverişli şәrait
yaratmışdır: a. ictimaisiyasi sabitliyin olması b. ÜDM artması c. istehsal sahәlәrindә mәhsulun azalma sürәtinin
zәiflәmәsi d. müstәqil dövlәt kimi tanınma
A,B,E
A,C,D
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•

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

27 Степашин С.В. iqtisadi proseslәri ayırır : 1.siyasi baxımdan hәrbi qüvvә istifadә olunmaqla müxtәlif
miqyaslı konfliktlәr şәraitindә iqtisadi tәhlükәsizlik 2.opponent dövlәtlә kәskin qarşıdurma şәraitindә iqtisadi
tәhlükәsizlik,tәcrid olunma 3.dünya iqtisadiyyatına yüksәk sәviyyәdә inteqrasiya şәraitindә iqtisadi tәhlükәsizlik
4.sosializm şәraitindә iqtisadi tәhlükәsizlik

•

hamısı
1,2,3
1,4
1,2,4
heç biri

28 Göstәricilәr:

•

Hәr hansı bir iqtisadi prosesin,hadisәnin subyektiv xüsusiyyәtlәridir
Hәr hansı bir iqtisadi prosesin,hadisәnin keyfiyyәt xüsusiyyәtlәridir
Hәr hansı bir iqtisadi prosesin,hadisәnin kәmiyyәt xüsusiyyәtlәridir
Hәr hansı bir iqtisadi prosesin,hadisәnin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәridir
Hәr hansı bir iqtisadi prosesin,hadisәnin obyektiv xüsusiyyәtlәridir

29 İqtisadi tәhlükәsizliyin iymәtlәndirilmәsi aşağıdakı sahәlәri әhatә edir:

•

daxili tәsirlәrә qarçı xarici potensial hesabına davam etdirmәk
ölkәnin әhali göstәricisi
obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәtlәri
ölkәnin tәbii,maddiinsani resurs potensialı ,onun durumu vә inkişaf sәviyyәsi
ölkәnin potensialından istifadә sәviyyәsinin üçüncü dünya ölkәlәrindәki mövcud sәviyyә ilә müqaisәsi

30 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәrkib hissәlәri hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur
milli iqtisadiyyatın sabitliyi vә dayanıqlığı
iqtisadi tәhlükәsizliyin beynәlxalq әlaqәlәri
investisiyanın sağlam rәqabәti
әtraf mühitin qorunub saxlanması

31 Daxili amillәr necә şәrtlәnir?

•

yuxarıda verilәn şәrtlәrin heç biri
fәrdiyyәtin inkişafı, qәzalar, fәlakәtlәr vә tәbii bәlalar
konstitusional quruluşun möhkәmlәndirilmәsi
әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi
hamısı

32 Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyi dеdikdә:
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq başa düşülür
ölkәnin yеrli vә хarici stratеji rеsurslara daхil olma vә әrazidә mәhsuldar qüvvәlәrin yеrlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar
gеosiyasi vә iqtisadicoğrafi vәziyyәti başa düşülür
ölkәnin hәrbisiyasi gücü, milli iqtisadiyyat sahәlәri vә müәssisәlәrin rәqabәt üstünlüyünü tәmin еdәn «Milli romb»,
ölkә әhalisinin hәyat kеyfiyyәtinin dünya standartlarına çatdırılması başa düşülür

•
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•

iqtisadiyyatın vә onun qurumlarının еlә vәziyyәti başa düşülür ki, bu milli mәnafеlәri müdafiә еtmәyә, yеridilәn
siyasәtin sosial yönümlüyünü, iqtisadiyyatın, ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb olunan sәviyyәdә olmasına
imkanın yaranması başa düşülür
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi başa düşülür

33 İqtisadi tәhlükәsizlik mәsәlәsinә dövlәt :

•

siyasәtin sosial yönümlüyü, ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb olunan sәviyyәdә olması kimi baхır.
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olma kimi baхır.
demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi baхır.
özünün inkişaf stratеgiyasının mеyarlarından biri kimi baхır.
islahatların hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi kimi baхır.

34 Qlobal problem olmaqla Azәrbaycan üçün dә әhәmiyyәtlidir: a. iqlim dәyişmәsi b. tәbii resursların ekstensiv
vә intensiv istifadә olunması c. әrazilәrin sәhralaşması d. içmәli su çatışmamazlığı e. radiasiyanın yüksәk olması

•

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

35 İqtisadi mexanizm aşağıdakı ekoloji problemlәrin hәllinә imkan yaratdı: a. meşә salınması b. torpaqların
erroziyasının qarşısının alınması c. qeyriistehsal tәyinatlı obyeklәrin tikintisi

•

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

36 Sәnayedә olan struktur dәyişikliklәrindә bu amilә üstünlük verilmәlidir: a. iqtisadi b. tәşkilati c. hüquqi d.
ekoloji

•

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

37 Perspektivlik baxımından sәnayedә olan struktur dәyişikliklәrindә nәzәrә alınmalıdır : a. dünya iqtisadiyyatı
b. maliyyә vәsaitlәri c. kadr potensialı d. resurs tәminatı

•

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

38 Müstәqilliyin ilk illәrindә ölkәdә yaranmış iqtisadi tәhlükәlәrin obyektiv sәbәbidir: a. zorla müharibәyә cәlb
olunma b. torpaqların 20% işğal olunması c. 1 milyon qaçqının yaranması d. siyasi sabitliyin pozulması e.
hiperinflyasiyanın olması

•

A,C,D
A,B,C
A,B,E
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•

A,B,C,D
A,E

39 Iqtisаdi tәhlükәsizliyin sәviyyәlәri deyil:

•

Regional tәhlükәsizlik
Dövlәt idаrәеtmәsinin tәhlükәsizliyi
Iqtisаdiyyаtın sаhәlәrinin iqtisаdi tәhlükәsizliyi
Informаsiyа tәhlükәsizliyi
Еnеrji tәhlükәsizliyi

40 Iqtisаdiyyаtın mаddi sfеrаsının tәhlükәsizliyi deyil:

•

Kәnd tәsәrrüfаtının tәhlükәsizliyi
Mаddi tехniki tәchizаtın tәhlükәsizliyi
Tikintinin tәhlükәsizliyi
Su tәsәrrüfаtının tәhlükәsizliyi
Elmitexniki tәhlükәsizlik

41 Iqtisаdi tәhlükәsizliyin ali sәviyyәsinә aid deyil:

•

Maliyyә tәhlükәsizliyi
Innovаsiyа tәhlükәsizliyi
Vаlyutа tәhlükәsizliyi
Fond bаzаrının tәhlükәsizliyi
Еnеrji tәhlükәsizliyi

42 Milli iqtisаdiyyаtın tәhlükәsizliyinin strateji mәqsәdidir: a. Millәtin optimal sayı b. Millәtin hәyat yaşı c.
Millәtin etnik tәrkibi d. Millәtin hәyat keyfiyyәti

•

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

43 Milli iqtisаdiyyаtın tәhlükәsizliyinin taktiki mәqsәdidir: a. obyektiv olan tәhlükәlәrin aradan qaldırılmasına
xәrclәrin minimal olması b. obyektiv olan tәhlükәlәrin azaldılması c. obyektiv olan tәhlükәlәrin uçota alınması

•

A,B
C
A
A,B,C
B

44 Milli iqtisаdi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin mәqsәdli dövlәt proqramı bölünür: a. Subyektiv vә Obyektivә
b. Çәtinlik yaradan vә Asan hәll edilәnә c. artıtılması vacib sayılan vә әvvәlcәdәn xәbәrdar edilәnә

•

A,B
C
A
A,B,C
B
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45 Milli iqtisаdi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin mәqsәdli dövlәt proqramında artıtılması vacib sayılanlara aid
edilir: a. Millәtin sayı b. әrazilәrin vә tәbii ehtiyatların c. Sosial vә mәnәvi dayaqların d. Nәzarәt vә
xәbәrdarlığın

•

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

46 İqtisadi tәhlükәsizliyin ümumi göstәricilәrinә aşağıdakılar aiddir: 1. hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәti 2.
inflyasiyanın tempi 3. işsizliyin sәviyyәsi 4. iqtisadi artım

•

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

47 Azәrbaycan Respublikası üçün iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasının amillәri HANSI mәqsәdlә hәyata
keçirilir: 1. Respublikanın milli iqtisadiyyatının milli maraqlarının qorunub saxlanılması 2. İqtisadi
tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi 3.Beynәlxalq әmәk bölgüsünün tәmin edilmәsi

•

1,2
1,3
Heç biri
1,2,3
2,3

48 Tәhlükәsizliklә әlaqәli qanun, normativ aktlar, qanunauyğunluqların reallaşmasında mәsuliyyәtә cәlb edirlәr

•

İqtisadi tәhlükәsizliyin taktikasını
İqtisadi tәhlükәsizliyin dövlәt tәnzimlәmә mexanizmini
İqtisadi tәhlükәsizliyin subyektini
İqtisadi tәhlükәsizliyin obyektini
İqtisadi tәhlükәsizliyin strategiyasını

49 sahәlәrin inkişaf istiqamәtini nәzәrә almaqla milli mәnafelәrin qorunması vә tәmin edilmәsi üçün әsas
vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsi hansı mәqsәdi güdür

•

İqtisadi taktikanı
İqtisadi tәhlükәsziliyin tәmini
Milli mәnafeyin beynәlxalq alәmdә tәsdiqi
İqtisadi maraqların reallaşması
İqtisadi strategiyanı

50 Respublikada tәhlükәsizliklә bağlı yerinә yetirilәn strategiyanın konsepsiyası aşağıdakı hansı istiqamәtә
aiddir?

•

İqtisadi istiqamәtә
Strateji istiqamәtә
Siyasi istiqamәtә
Sosial istiqamәtә
Taktiki istiqamәtә
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51 Respublikada tәhlükәsizliklә bağlı yerinә yetirilәcәk işlәrin hәcmi vә strukturu hansı istiqamәtә aid edilir?

•

Siyasi istiqamәtә
Strateji istiqamәtә
Taktiki istiqamәtә
İqtisadi istiqamәtә
Sosial istiqamәtә

52 İqtisadi tәhlükәsizlik aşağıdakı tәrkib hissәlәri ilә fәrqlәnir: 1. Maraq vә mәqsәdlәrә nail olmaq üçün ölkә
müstәqilliyinin qorunub saxlanılmasını tәmin etmәk әsas vәzifә hesab olunur 2. Azәrbaycan Respublikasında
әmәk, beynәlxalq ticarәt, beynәlxalq maliyyә vә bank әmәliyyatlarının tәtbiqi 3. Respublika iqtisadiyyatında
innovasiya siyasәtinin düzgün aparılması

•

Heç biri
1,2
1,3
2,3
Hamısı

53 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi aşağıdakı üsullarla hәyata keçirilir: 1. Qanunlara әsaslanaraq
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi 2. Makro iqtisadi sistem şәklindә iqtisadi tәhlükәsizliyin qorunub saxlanılması 3.
Sosial xidmәtlәrin vә infrastruktur sahәlәrinin inkişafını müәyyәnlәşdirmәk 4. әtraf mühitin qorunub
saxlanılması

•

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

54 Şaquli istiqamәtә aiddir:

•

ölkәnin tәsәrrüfat sisteminin xarici vә daxili tәhlükәdәn qorunmasını tәmin edir
Bu istiqamәt müәyyәn olunmuş qanunların vә istiqamәtlәrin hәyata keçirilmәsini tәnzimlәyir
Bu istiqamәt cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә o cümlәdәn dövlәtin tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına
әsaslanır
Elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına әsaslanır
Doğru cavab yoxdur

55 Üfüqi istiqamәtә aiddir:

•

Bu istiqamәt müәyyәn olunmuş qanunların vә istiqamәtlәrin hәyata keçirilmәsini tәnzimlәyir
Bu istiqamәt cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә o cümlәdәn dövlәtin tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına
әsaslanır
Doğru cavab yoxdur
Bu istiqamәt ölkәnin tәsәrrüfat sisteminin xarici vә daxili tәhlükәdәn qorunmasını tәmin edir
Bu istiqamәt elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına әsaslanır

56 Siyasi istiqamәtә aiddir:

•

Doğru cavab yoxdur
Bu istiqamәt cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә o cümlәdәn dövlәtin tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına
әsaslanır
Bu istiqamәt müәyyәn olunmuş qanunların vә istiqamәtlәrin hәyata keçirilmәsini tәnzimlәyir
Elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına әsaslanır
Ölkәnin tәsәrrüfat sisteminin xarici vә daxili tәhlükәdәn qorunmasını tәmin edir
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57 Bu istiqamәt cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә o cümlәdәn dövlәtin tәhlükәsizliyinin tәmin
olunmasına әsaslanır :

•

Strateji istiqamәt
Şaquli istiqamәt
Üfüqi istiqamәt
Siyasi istiqamәt
Taktiki istiqamәt

58 Bu istiqamәt müәyyәn olunmuş qanunların vә istiqamәtlәrin hәyata keçirilmәsini tәnzimlәyir:

•

Üfüqi istiqamәt
Şaquli istiqamәt
Taktiki istiqamәt
Strateji istiqamәt
Siyasi istiqamәt

59 Bu istiqamәt elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına әsaslanır:

•

Strateji istiqamәt
Şaquli istiqamәt
Üfüqi istiqamәt
Siyasi istiqamәt
Taktiki istiqamәt

60 Tәhlükәsizlik anlayışı ilk dәfә harada işlәnilmişdir?

•

Asiyada
Kanada
ABŞ
Avropada
Rusiya

61 Tәhlükәnin mәnbәyi aşağıdakılardan hansı ola bilәr?

•

sosial
texnogen
heç biri
tәbii
hamısı

62 Miqyasına vә sәviyyәsinә görә tәhlükә vurulan zәrәrin nәticәsi hansılardır?

•

iqtisadi müstәqillik
texnogen
beynәlxalq
tәbii
sosial

63 Miqyasına vә sәviyyәsinә görә tәhlükә vurulan zәrәrin nәticәsi hansıları göstәrmәk olar?

•

real
milli
iqtisadi müstәqillik
sosial
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tәbii

64 Tәhlükә vurulan zәrәrin nәticәlәrinin miqyasına vә sәviyyәsinә görә aşağıdakılardan hansılardır?

•

texnogen
real
tәbii
potensial
lokal

65 Tәhlükә vurulan zәrәrin nәticәlәrinin miqyasına vә sәviyyәsinә görә aşağıdakılardan hansılardır?

•

potensial
real
texnogen
xüsusi
iqtisadi müstәqillik

66 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәrkib hissәlәri hansılardır?

•

iqtisadi tәhlükәsizliyin beynәlxalq әlaqәlәri
investisiyanın sağlam fәaliyyәti
tәhlükәsizlik tәdbirlәri
iqtisadi mütәqillik
ictimai hәyatın bütün sahәlәri

67 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәrkib hissәlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

investisiyanın sağlam fәaliyyәti
iqtisadi tәhlükәsizliyin beynәlxalq әlaqәlәri
mәqsәd vә maraqlara nail olmaq
tәhlükәsizlik tәdbirlәri
özünüinkişafa vә tәrәqqiyә nail olmaq

68 Fәrqlәndirici tәrkib hissәlәrinә görә iqtisadi tәhlükәsizliyin hansı mühüm elemetlәri var?

•

özünümühafizә vә tәrәqqiyә nail olma
heç biri
milli iqtisadiyyatın sabitliyi vә dayanıqlığı
iqtisadi müstәqillik
hamısı

69 İqtisadi tәhlükәsizliyin realizә olunması aşağıdakılardan hansılardır?

•

milli tәsәrrüfatçılıq
ekoloji
iqtisadi, daxili
sosial, xarici
daxili, xarici

70 İqtisadi tәhlükәsizliyinin meyar nöqteyi  nәzәrindәn qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı sahәlәri әhatә edir:
ölkәnin potensialından istifadә sәviyyәsinin üçüncü dünya ölkәlәrindәki sәviyyә ilә müqaisәsi
obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәtlәri
ölkәdә sosial gәrginliyin olması

•
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•

xarici tәsirlәrә qarşı daxili potensial hesabına davam etdirmәk ,onları dәf etmәk imkanının olması
ölkәnin әhali göstәricisi

71 İqtisadi tәhlükәsizliyinin meyar nöqteyi  nәzәrindәn qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı sahәlәri әhatә edir:

•

obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәtlәr
daxili tәsirlәrә qarşı xarici potensial hesabına davam etdirmәk
ölkәnin әhali göstәricisi
ölkәnin әrazi bötövlüyi vә vahid iqtisadi mәkan
ölkәdә sosial gәrginliyin olması

72 İqtisadi tәhlükәsizliyinin meyar nöqteyi  nәzәrindәn qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı sahәlәri әhatә edir:

•

daxili tәsirlәrә qarşı xarici potensial hesabına davam etdirmәk
obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәtlәri
kәmiyyәt vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri
ölkә potensialından istifadә sәviyyәsinin üçüncü dünya ölkәlәrindәki sәviyyә ilә müqaisәsi:
ölkәnin әhali göstәricisi

73 Milli iqtisаdi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin, reallaşmasının strateji planlaşdırmasının mexanizmlәri
sayılır: a. әsaslandırma vә tәminat b. nәzarәt vә himayәdarlıq c. göstәriş vә qadağa

•

C,D
A,B,C
B
A
C

74 Milli iqtisаdi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin reallaşmasının metod vә mexanizmlәri sayılır: a. strateji
planlaşdırma vә operativ planlaşdırma b. indikativ planlaşdırma vә imperativ planlaşdırma c. regional
planlaşdırma vә dövlәt planlaşdırması d. direktiv planlaşdırma vә mәrkәzi planlaşdırma

•

A
C
C,D
B
A,B,C

75 Milli iqtisаdi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin reallaşmasının metod vә mexanizmlәri sayılır: a. strateji
planlaşdırma b. operativ planlaşdırma c. indikativ planlaşdırma d. regional planlaşdırma e. direktiv planlaşdırma

•

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

76 Milli iqtisаdi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin mәqsәdli dövlәt proqramında әvvәlcәdәn xәbәrdar edilәnә aid
edilir: antropogen tәhlükәlәr sosial tәhlükәlәr tәbiiekoloji tәhlükәlәr texnogensәnaye tәhlükәlәri

•

A
A,B,C,D
A,B
B
C,D
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77 Şok terapiyası nәticәsindә ölkәdә yaranmış iqtisadi tәhlükәlәr: a. iqtisadi әlaqәlәrin pozulması b. iri
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin dayanması c. xammal tәminatının dayanması d. hazır mәhsulun satılmaması e.
strateji mәhsulların istehsalının dayanması

•

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

78 İslahatlar prosesindә antikorrupsiya tәdbirlәrinin tәsirini artırmaq üçün aşağıdakı tәdbirlәr әhәmiyyәt kәsb
edir: a. demokratik proseslәrin inkişafı b. daha sәmәrәli qanun vә normativ aktların qәbul edilmәsi c. hüquqi vә
iqtisadi biliklәrin tәbliği d. beynәlxalq tәsir әsasında tәşkil edilmәsi

•

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

79 İslahatlar prosesindә antikorrupsiya tәdbirlәrinin tәsirini artırmaq üçün aşağıdakı tәdbirlәr әhәmiyyәt kәsb
edir: a. demokratik proseslәrin inkişafı b. dövlәt idarәetmә orqanlarının vәtәndaş cәmiyyәti strukturları ilә
qarşılıqlı әlaqәsinin yaradılması c. hüquqi vә iqtisadi biliklәrin tәbliği d. beynәlxalq rәyin üstünlük tәşkil etmәsi

•

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

80 ekoloji problemlәrin hәllinә aşağıdakılardan hansı daha çox imkan verәr: a. mәqsәdli proqramın tәdbiqi b.
ekoloji mәdәniyyәtin yüksәldilmәsi c. tullantısız texnologiyadan istifadә d. ekoloji monitorinqin aparılması e.
tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadә

•

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

81 milli iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir edәn problemlәr sırasında ölkә iqtisadiyyatına barbaşa deyil, dolayı yolla
tәsir edәnlәri dә nәzәrә almaq mütlәqdir. Belә tәhlükәlәr sırasına aşağıdakıları aid edә bilәrik: a. Dünya
bazarlarında yerli mәhsula qarşı ayrıseçkiliyin qoyulması; b. Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn,
investisiyalardan asılı olması; c. Dövlәtin xarici borcunun yüksәk olması; d. Beynәlxalq maliyyә qurumlarının
ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi; e. Milli valyutanın mәzәnnәsinin teztez kәskin
dәyişmәsi;

•

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

82 milli iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir edәn problemlәr sırasında ölkә iqtisadiyyatına barbaşa deyil, dolayı yolla
tәsir edәnlәri dә nәzәrә almaq mütlәqdir. Belә tәhlükәlәr sırasına aşağıdakıları aid edә bilәrik: a. Milli mәhsulun
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rәqabәt qabiliyyәtliliyinin aşağı olması; b. Ixracın xammal yönümlü olması; c. Texnika vә texnologiyanın
idxaldan asılı olması; d. Ölkәdәn kapitalın kәnara axını;

•

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

83 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin әn yaxşı mexanizmi kimi göstәrmәk olar:

•

«iqtisadi tarazlıq» prinsipi
«ideal nisbәtlәr» prinsipi
«mәntiqi qabaqlamaq» prinsipi
«gözәyarı hesablama» prinsipi
«әyrixәtli trayektoriya» prinsipi

84 Daxili tәhlükәlәr aşağıdakılardan hansılara aid deyildir?

•

hamısı
iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının yüksәk sәviyyәsi
investisiya fәallığının aşağı olması
heç biri
ölkәdә istehsal olunan mәhsulların daxili bazarda xarici firmalar tәrәfindәn sıxışdırılması

85 Xarici amillәr necә şәrtlәnir?

•

bütün amillәr sisteminin inkişaf etdirilmәsi
tәrәfdaşlıq әsasında sәmәrәli beynәlxalq әlaqәlәr sisteminin yaradılması
istәnilәn xarici tәcavüzün qarşısının alınması
hamısı
әmәkdaşlıq әsasında sәmәrәli beynәlxalq әlaqәlәr

86 İqtisadi tәhlükәsizliyinin meyar nöqteyi  nәzәrindәn qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı sahәlәri әhatә edir:

•

ölkә potesialından istifadә sәviyyәsinin inkişaf etmiş ölkәlәrdәki mövcud sәviyyә ilә müqayisәsi
daxili tәsirlәrә qarşı xarici potensial hesabına davam etdirmәk
obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәtlәri
daxili tәsirlәrә qarşı ölkә hesabına davam etdirmәk
ölkәnin әhali göstәricisi

87 İqtisadi tәhlükәsizliyinin meyar nöqteyi  nәzәrindәn qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı sahәlәri әhatә edir:

•

obyektiv vә subyektiv xüsusiyyәtlәri
ölkәnin potensialından istifadә sәviyyәsinin üçüncü dünya ölkәlәrindәki sәviyyә ilә müqaisәsi:
ölkәnin әhali göstәricisi
ölkәdә sosialiqtisadi sabitlik,sosial gәrginliyin olmaması
daxili tәsirlәrә qarşı xarici potensial hesabına davam etdirmәk

88 Iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir edәn tәhlükәlәrin tәsnifatı bölünür: a. Proqnozlaşdırılması imkanına görә b.
Nәticәlәrinә görә c. Gözlәnilәn zәrәrin ölçülәrinә görә d. Müddәtinә görә e. Hәyata keçirәn orqana görә

•

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

89 Iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir edәn tәhlükәlәrin tәsnifatı bölünür: a. Mәnbәlәrinә görә b. Yaranma tәbiәtinә görә
c. Tәsir obyektinә görә d. Reallaşma ehtimalına e. İnsan fәaliyyәtinә tәsirs etmәmәsinә görә

•

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

90 dövlәtin iqtisadi siyasәti çәrçivәsindә iqtisadi tәhlükәsizlik amillәrinә yenidәn diqqәt yetirmәni tәlәb edir a.
iqtisadi vәziyyәt, b. qәbul edilәn siyasi vә tәsәrrüfat qәrarlarının düzgünlüyü, c. hәyata keçirilәn islahatların vә
yenidәnqurma işlәrinin bәzi neqativ nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, d. böhran hallarının sәbәbnәticә
әlaqәlәrinin müәyyәn edilmәsi e. inzibati tәdbirlәrә üstünlüyün verilmәsi

•

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

91 inteqrasiya edәn dövlәt üçün iqtisadi tәhlükәsizlik obyekti kimi tәsәrrüfat sistemi qәbul edilir. a. davamlı
sosialiqtisadi inkişafa malik olma baxımından b. dayanıqlı sosialiqtisadi inkişafa malik olma baxımından c.
balanslı sosialiqtisadi inkişafa malik olma baxımından d. innovativ inkişafa malik olma baxımından e. sistemin
modernlәşdirilmәsi baxımından

•

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

92 hәyаtа kеçirilәn bütün sistеm dәyişikliklәri qiymәtlәndirilmәlidir. a. milli iqtisаdi mәnаfеlәrin rеаllаş¬mа
dәrәcәsi, b. hәr bir ölkәnin iqtisаdi müstәqilliyi, c. tәh¬lükәsizliyi mеyаrlаrı vә göstә¬ricilәrinin sәviyyәsi, d.
bütövlüyünün tәmin еdilmәsi mеyаrlаrı vә göstә¬ricilәrinin sәviyyәsi e. sosial tәminat sәviyyәsi

•

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

93 Tәhlükәsizliyin istiqаmәti deyildir:

•

bioloji
intelektual
demoqrafik
kriminal
genetik

94 Tәhlükәsizliyin istiqаmәtlәridir: a. hәrbi b. siyasi c. ekoloji d. regional e. mәdәni
A,B
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•

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

95 Dövlәtin iqtisаdi tәhlükәsizliyi dövlәtin hansı xüsusiyyәtinin qorunmаsının hәllеdici şәrtidir:

•

inteqrasiya proseslәrindә içtirakının
sosial yönümlülüyünün
rәqabәtqabiliyyәtliliyinin
iqtisаdi vә siyаsi müstәqilliyinin
suverenliyinin

96 İqtisadi tәhlükәsizliyin ümumi göstәricilәri aşağıdakı hansı variantda verilmişdir? A) iqtisadi artım B) dövlәt
borcu C) kölgә iqtisadiyyatının fәaliyyәti D) investisiya fәaliyyәtinin aşağı olması E) verilәn variantlar düzgün
deyil

•

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

97 İqtisadi tәhlükәsizliyin daxili amillәri aşağıdakılardan hansılardır? A) milli tәsәrrüfat sahәsinin rәqabәtә
malik olmaması B) ölkәnin digәr ölkәlәrә olan maliyyә borcu C) inflyasiyanın yüksәk sәviyyәsi D) heç biri E)
idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi zamanı region separizmi vә sahәlәrin düzgün inkişaf etmәmәsi

•

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

98 Üçüncü qrupp göstәricilәrә hansılar aid edilir?

•

kompensasiya edilmәsinin mövcud imkanları vә uzunmüddәtli proseslәrin aşkarlanması
zәrәrin qarşısının alınması vә kompensasiya edilmәsinin mövcud imkanlarının sәciyyәlәndirilmәsi
әks sabitlәşdirici amillәrin aşkarlanması vә zәrәrin qarşısının alınması
iqtisadi, sosial vә ekoloji potensialın qiymәtlәndirilmәsi, mövcud imkanların sәciyyәlәndirilmәsi
tәhlükәlәrin baş vermәsi prosesinin müddәtli qiymәtlәndirilmәsi

99 İkinci qrupp göstәricilәrinә nә aid edilir?

•

qısa vә orta müddәtdә proseslәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә imkanları
cәmiyyәtin iqtisadi, sosial potensialının qiymәtlәndirilmәsi
uzunmüddәtli, әks sabitlәşdirici amillәrin aşkarlanması ilә yönәldilir
zrәrin qarşısının alınması, iqtisadi, sosial vә ekoloji potensialın qiymәtlәndirilmәsi, әks sabitlәşdirici amillәrin
aşkarlanması
uzunmüddәtli zәrәrin qarşısının alınması vә kompensasiya edilmәsi imkanları

100 Birinci qrup göstәricilәrә nә aid edilir?

•

cәmiyyәtin iqtisadi, sosial potensialı, әks sabitlәşdirici amillәr vә zәrәrin qarşısının alınması
zәrәrin qarşısının alınması vә kompensasiya edilmәsi imkanları
cәmiyyәtin iqtisadi, sosial vә ekoloji potensialının vә baş verәn qısa vә orta müddәtdә proseslәrin qiymәtlәndirilmәsi
16/116

12/22/2016

uzunmüddәtli prosesin qiymәtlәndirilmәsi
әks sabitlәşdirici amillәrin aşkarlanması, sosial vә ekoloji potensialın qiymәtlәndirilmәsi

101 İqtisadi tәhlükәsizliyә necә tәrif vermәk olar?

•

milli iqtisadiyyatın sabitliyi vә dayanıqlığı, investisiya fәallığının aşağı olması, inflyasiyanın yüksәk olması, iqtisadi
müstәqilliyi tәmin edәn şәrtlәrin vә amillәrin mәcmusudur
Tәsәrrüfat sahәlәrinin rәqabәtә malik olmaması, milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini, onun dayanıqlığını vә inkişafının
obyektlәrinin inkişaf etmәmәsi kimi sәrvәtlәrin mәcmusudur
özünütәkmillәşdirmә qabiliyyәtini tәmin edәn, daim yenilәşәn, infrastruktur obyektlәrinin kifayәt qәdәr inkişaf
etmәmәsi, investisiya fәaliyyәtinin aşağı olması kimi şәrtlәrin vә amillәrin mәcmusudur
milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini, onun sabitliyini vә davamlılığını, daim yenilәşmә vә özünü tәkmillәşdirmә
qabiliyyәtini tәmin edәn şәrtlәrin vә amillәrin mәcmusudur
özünüinkişafa vә tәrәqqiyә nail olma, investisiya fәaliyyәtinin aşağı olması, iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının yüksәk
olması vә milli iqtisadiyyatın sabitliyini tәmin edәn amillәrin mәcmusudur

102 Nәticә etibarilә tәhlükә vurulan zәrәrin miqyas vә sәviyyәsinә görә aşağıdakı formalardan hansılardır?

•

real, beynәlxalq, lokal, tәbii
milli, beynәlxalq, lokal, xüsusi
beynәlxalq, texnogen, real
tәbii, milli, lokal, sosial
potensial, xüsusi, milli, texnogen

103 Sosial tәhlükәlәrә hansılar aiddir?

•

insanlar arasında düşmәnçilik
zәlzәlәlәr, daşqınlar, sunamilәr
elmitexniki inkişafın әtraf mühitin yararsızlaşdırılması
daşqınlar, sosial partlayışlar
әhalinin sosial vәziyyәtinin pislәşmәsi, sosial partlayışlar

104 Texnogen tәhlükәlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

sosial vәziyyәtin pislәşmәsi
insanlar arasında düşmәnçiliyin yaranması, elmitexniki inkişaf
zәlzәlә, daşqınlar, quraqlıq, sunnami
elmitexniki inkişafın әtraf mühitin yararsızlaşdırılması
dşqınlar, sosial partlayışlar

105 Tәbii tәhlükәlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

daşqınlar, sosial partlayışlar
sosial vәziyyәtin pislәşmәsi
elmitexniki inkişafın әtraf mühiti yararsızlaşdırılması
zәlzәlәlәr, daşqınlar, quraqlıq
zәlzәlә, insanlar arasında düşmәnçilik

106 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üsulları nöqteyinәzәrindәn aşağıdakı mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın:
1.Qanunlara әsaslanaraq iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi 2. Makro iqtisadi sistem şәklindә iqtisadi tәhlükәsizliyin
qorunub saxlanılması 3. Sosial xidmәtlәrin vә infrastruktur sahәlәrinin inkişafını müәyyәnlәşdirmәk 4.
........................................................................................................................ Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakılardan
hansı ola bilәr?
Ölkәnin idxaldan asılılığını azaltmaq
Azәrbaycan Respublikasının sәrhәdlәri daxilindә maraq vә mәqsәdlәri reallaşdırmaq
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•

Maraq vә mәqsәdlәrә nail olmaq üçün ölkә müstәqilliyinin qorunub saxlanılması
Әtraf mühitin qorunub saxlanılması
Milli mәnafelәri tәmin etmәk

107 Dövlәtin iqtisadi sistemi nәyi xarakterizә edir?

•

İqtisadi tәhlükәsizliyin taktikasını
İqtisadi tәhlükәsizliyin dövlәt tәnzimlәmә mexanizmini
İqtisadi tәhlükәsizliyin subyektini
İqtisadi tәhlükәsizliyin obyektini
İqtisadi tәhlükәsizliyin strategiyasını

108 İqtisadi tәhlükәsizliyin subyekti ola bilәr:

•

İctimai tәlәbatın sәmәrәli şәkildә ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün hәll olunan mәsәlәlәr
İqtisadi müstәqillik
Respublikada hәyata keçirilәn qanunlar, normativ aktlar, qanunauyğunluqlarla tәnzimlәnәn mexanizmlәr
Dövlәtin iqtisadi sistemi
Milli iqtisadiyyatın sabitliyi vә dayanıqlığı

109 İqtisadi tәhlükәsizliyin obyekti ola bilәr:

•

İctimai tәlәbatın sәmәrәli şәkildә ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün hәll olunan mәsәlәlәr
İqtisadi müstәqillik
Respublikada hәyata keçirilәn qanunlar, normativ aktlar, qanunauyğunluqlarla tәnzimlәnәn mexanizmlәr
Dövlәtin iqtisadi sistemi
Milli iqtisadiyyatın sabitliyi vә dayanıqlığı

110 Taktiki istiqamәtә aiddir:

•

İctimai tәlәbatın sәmәrәli şәkildә ödәnilmәsini tәmin etmәk
Ölkәnin tәsәrrüfat sistemini xarici vә daxili tәhlükәdәn qorumaq
Respublikada yerinә yetirilәcәk işlәrin hәcmi, strukturu
Dövlәt tәrәfindәn Respublikada yerinә yetirilәn strategiyanın tәkmillәşdirilmәsi
Ölkә iqtisadiyyatının әn mühüm elementi olan milli mәnafeni tәmin etmәk

111 Strateji istiqamәtә aiddir

•

İctimai tәlәbatın sәmәrәli şәkildә ödәnilmәsini tәmin etmәk
Ölkәnin tәsәrrüfat sistemini xarici vә daxili tәhlükәdәn qorumaq
Respublikada yerinә yetirilәcәk işlәrin hәcmi, strukturu
Dövlәt tәrәfindәn Respublikada yerinә yetirilәn strategiyanın tәkmillәşdirilmәsi
Ölkә iqtisadiyyatının әn mühüm elementi olan milli mәnafeni tәmin etmәk

112 Milli maraqların qorunmasında iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunması hansı tәrkib hissәlәr vasitәsilә
tәnzimlәnir: 1. Azәrbaycan Respublikasının sәrhәdlәri daxilindә maraq vә mәqsәdlәri reallaşdırmaq vә ölkә
süverenliyini qoruyub saxlamaq 2. Beynәlxalq alәmdә, dünya ticarәtindә, beynәlxalq maliyyә vә bank
sistemindә Azәrbaycan Respublikasının yerini vә xüsusi çәkisini müәyyәn etmәk 3. İctimai tәlәbatın sәmәrәli
şәkildә ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün cәmiyyәtin inkişafına әsaslanaraq onun strateji xәttini
müәyyәnlәşdirmәk

•

Heç biri
2,3
1,3
1,2
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Hamısı

113 Azәrbaycan Respublikasının tәhlükәsizlik orqanlarına rәhbәrlik mәqsәdlә aşağıdakı orqan fәaliyyәt göstәrir:

•

Doğru cavab yoxdur
Daxili İşlәr Nazirliyi nәzdindә Tәhlükәsizlik Şurası
Vergilәr Nazirliyi nәzdindә Tәhlükәsizlik Şurası
Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi
Prezident yanında Azәrbaycan Respublikasının Tәhlükәsizlik Şurası

114 İqtisadi tәhlküәsizliyin tәmin edilmәsi Azәrbaycan Respublikasında aşağıdakılara şәrait yaradır: 1. Dövlәt
süverenliyinin vә sәrbәst iqtisadi inkişafın tәmin edilmәsinә 2. Azәrbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının
inkişaf strukturuna malik istehsalın ixtisaslaşmasında 3. Beynәlxalq maliyyә, bank sistemindә tәminat mәnbәyi
kimi hәyata keçirilir

•

3
2
Hamısı
Heç biri
1

115 İqtisadi tәhlükәsizlik:

•

Cәmiyyәtin vә dövlәtin, habelә milli dәyәrlәrin vә milli hәyat tәrzinin tәhlükә qarşısında qalmasının şәrtlәri vә
amillәrinin mәcmusudur
Zәrәrin vurulmasının dәrk edilmәsi, tәhlükәdәn qaçmağın mümkün olmasını etiraf etmәkdir
Heç biri
Hamısı
Respublika daxilindә milli maraqların qorunması vә müdafiәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә iqtisadiyyatın vә
hakimiyyәtin vәziyyәti nәzәrә alınaraq sosialiqtisadi inkişaf strategiyasına әsaslanmalıdır

116 İqtisadi tәhlükәsizliyә aşağıdakılardan neçәsi aiddir: 1. maliyyә tәhlükәsizliyi 2. enerji tәhlükәsizliyi 3.
hәrbi tәhlükәsizliyi 4. sәnaye tәhlükәsizliyi 5. informasiya tәhlükәsizliyi 6. әrzaq tәhlükәsizliyi

•

2
5
Hamısı
3
4

117 İqtisadi vә sosial inkişafın sabitliyi ilә tәhlükәsizliyin hansı dәrәcәdә yaranma sәbәblәrini araşdıraraq hәyata
keçirilir:

•

İnformasiya tәhlükәsizliyi
Maliyyә tәhlükәsizliyi
Sәnaye tәhlükәsizliyi
Milli iqtisadiyyatın tәhlükәsizliyi
İqtisadi tәhlükәsizlik

118 Tәhlükәsizlik aşağıdakı sahәlәr üzrә istiqamәtlәndirilir: 1. Qlobal 2. Regional 3. Beynәlxalq 4. Milli

•

1,3,4
1,2,4
3,4
2,3,4
2,4
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119 Beynәlxalq sahә öz daxilindә aşağıdakı istiqamәtlәrlә hәyata keçirilir: 1. Milli 2. Regional 3. İqtisadi 4.
Qlobal

•

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

120 Dövlәtin iqtisadi siyasәti aşağıdakı mәqsәdlәrlә reallaşır: 1. Siyasi müstәqilliyin qorunması mәqsәdilә 2.
Elm tutumlu sahәlәrin inkişafı mәqsәdilә 3. iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi mәqsәdilә 4. Beynәlxalq
alәmdә ölkәni tanıtmaq mәqsәdilә

•

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

121 Beynәlxalq sahә öz daxilindә aşağıdakı istiqamәtlәrlә hәyata keçirilir: 1. Milli 2. Regional 3. İqtisadi 4.
Qlobal

•

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

122 Milli sahәyә aşağıdakı istiqamәtlәrdәn neçәsi daxildir: 1) Dövlәt 2) İqtisadi 3) Regional 4) İnnovasiya 5)
İntellektual

•

hec biri deyil
2
Hamısı
4
3

123 Respublikada iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin mәqsәd vә vәzifәlәri aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә
hәyata keçirilir: 1) Strateji 2) Taktiki 3) Şaquli 4) Üfüqi

•

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

124 Milli tәhlükәsizliyin neçә tәrkib hissәsi var

•

2
6
5
4
3

125 Azәrbaycan Respublikasının bütün tәhlükәsizlik orqanlarına kim rәhbәrlik edir?
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•

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Prezdenti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Tәhlükәsizlik üzrә Azәrbaycan Respublikası Prezdentinin kömәkçisi
Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi

126 Aşağıdakılardan neçәsi Azәrbaycanın milli vә iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin edәn dövlәt idarәetmә
orqanlarına daxildir? 1. Müdafiә Şurası 2. Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi 3. Azәrbaycan hökumәti 4.
Tәhlükәsizlik üzrә Azәrbaycan Respublikası Prezdentinin kömәkçisi

•

3
4
Heç biri
1
2

127 Aşağıdakılardan neçәsi Azәrbaycanın milli vә iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin edәn dövlәt idarәetmә
orqanlarına daxildir? 1. Fövqәladә hadisәlәr üzrә qurum 2. Müdafiә Nazirliyi 3. Xarici İşlәr Nazirliyi 4. Hüquq
mühafizә orqanları

•

3
4
Heç biri
1
2

128 Aşağıdakılardan neçәsi Azәrbaycanın milli vә iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin edәn dövlәt idarәetmә
orqanlarına daxildir? 1. Sәrhәd Qoşunları Xidmәti 2. Rabitә vә İnformasiya Dövlәt Agentliyi 3. Dövlәt Gömrük
Komitәsi 4. Vergilәr Nazirliyi

•

2
3
Heç biri
4
1

129 maliyyәkredit sisteminin möhkәmlәndirilmәsindә neçә tәdbir istifadә olunur? 1. Vergi sisteminin
sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi 2. Vergilәrin sayının azaldılması 3. Verginin toplanılmasının daha yaxşı metod vә
üsullarının tәtbiq edilmәsi 4. Maliyyә resurslarının yenidәn bölgüsünün sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi

•

Heç biri
4
3
2
1

130 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin strateji mәqsәddinin reallaşmasında, milli iqtisadiyyatın qarşısında
duran vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsindә hansı siyasәtin rolu böyükdür?

•

bütün cavablar doğrudur
fiskal siyasәtin
investisiya siyasәtinin
innovasiya siyasәtinin
maliyyә siyasәtinin
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131 Bazar iqtisadi sisteminin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin rolu :

•

hamısı
bazar iqtisadiyyatında sәbәbnәticә vә digәr asılılıqların aşkar olunması
milli tәhlükәsizlik üçün qorxu yaradan kortәbii vәziyyәtlәrin qarşısının alinması
gәlәcәkdә daha çox gәlir verә bilәn sferaların müәyyәn olunması
heç biri

132 Çevik dövlәt tәnzimlәnmәsi sisteminә aşağıdakılar daxildir:

•

struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә innovasiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn strateyi planlaşdırma
bütün tәşkilat tiplәri üçün tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi qayda vә parametrlәrini müәyyәn edәn makroiqtisadi
tәnzimlәmә
bütün tәşkilat tiplәri üçün tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi qayda vә parametrlәrini müәyyәn edәn mikroiqtisadi
tәnzimlәmә
struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә investisiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn strateyi planlaşdırma
struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә innovasiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn indiqativ planlaşdırma

133 Kеçid mәrhәlәsindә qаrşıdа durаn aşağıdakı problеmlәrin kәskinliyi vә mövcud şәrаitdә onlаrı tеzliklә hәll
еtmәk cәhdi, bәzәn tәbii  minеrаl rеsurslаrdаn sәmәrsiz istifаdәyә gәtirib çıxаrа bilәr. a. sosiаl b. iqtisаdi c.
siyаsi d. hәrbi

•

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

134 dövlәtin iqtisаdi siyаsәtindә tәhlükәsizlik problemlәrinin nәzәrә аlınmаsı şәrtlәridir: a. hәyati vacib
maraqların xarici vә daxili neqativ amillәrdәn qorunması vәziyyәti b. tәhlükәdәn qorunmaq imkanlarının
mövcud olduğu hal c. xarici tәhdidlәrdәn qorunma imkanları d. mövcud tәhdidlәrin qarşısının alınmasına vә
neytrallaşdırılması

•

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

135 Amerika iqtisadçısı D.Baldivinә görә tәhlükәsizliyi qiymәtlәndirir: a. insanlar, b. ailәlәrәr, c. dövlәtlәr d.
digәr iştirakçılar

•

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

136 Mohammad Ayub qeyd edir ki, tәhlükәsizlik vә ya tәhlükәli vәziyyәt aşağıdakıların zәifliklәrilә müәyyәn
edilir: a. әrazinin b. institutsional dövlәt strukturlarının c. idarәetmә rejimlәrinin d. potensialın

•

A,C,D
A,B,C,D
B,C
A
A,B
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137 . Milli tәhlükәsizlik anlayışı aşağıdakı dәyәrlәri әhatә edir: a. siyasi müәstәqillik b. әrazi bütövlüyü c. hәyati
iqtisadi vә siyasi maraqların qorunmasını d. dövlәtin fundamental dәyәrlәri vә fәaliyyәt qabiliyyәtinә tәhlükә
törәdә bilәn itkilәrdәn qorumağı

•

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

138 Amerika alimi L.Braun milli tәhlükәsizlik baxımından aşağıdakıların böyük әhәmiyyәt kәsb etdiyini qeyd
et¬miş¬dir: a. enerji böhranını b. inflyasiyanı c. miqrasiyanın d. әrzaq tәhlükәsizliyini

•

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

139 iqtisadi tәhlükәsizlik anlayışına müxtәlif yanaşmalar mövcuddur. Bu yanaşmalara aiddir: a. iqtisadi
tәhlükәsizlik anlayışına milli iqtisadiyyatı xarici vә daxili tәhdidlәrdәn qoruyan şәrtlәrin mәcmusu kimi baxılır
b. iqtisadi tәhlükәsizliyi ölkә iqtisadyyatının elә halı ilә әlaqәlәndirilir ki, bu ona әsas maraqlarını qorumağa
imkan verir. c. iqtisadi tәhlükәsizliyә iqtisadiyyatın millәtlәrarası vә beynәlxalq sәviyyәdә ictimai tәlәbatları
sәmәrәli şәkildә ödәmәk qabiliyyәti kimi qәbul edirlir.

•

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

140 İqtisadi tәhlükәsizliyin aşağıdakı tәrәfi vardır: a. rәqabәtqabiliyyәtlilik vә iqtisadi müstәqillik (suverenlik)
b. yüksәk iqtisadi artım vә makroiqtisadi tarazlığa nail olunma c. sosial sabitlik vә sosial konfliktlәrin qarşısının
alınması vә hәll edilmәsi

•

C
A
B
A,B,C
A,B

141 Qloballaşma şәraitindә iqtisadi tәhlükәsizliyin әsas amillәrindәndir. a. davamlı yerli iqtisadi artım b.
rәqabәtqabiliyyәtlilik c. sosial әdalәt

•

C
A
B
A,B,C
A,B

142 Milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәti әsas şәrtidir a. ölkәdә iqtisadi artımın davamlılığının b. dayanıqlılığın
c. xarici şoklara davam gәtirmәk vә iqtisadi artımı tәmin etmәk iqtidarında olmanın

•

C
23/116

12/22/2016

A
B
A,B,C
A,B

143 iqtisadi tәhlükәsizlik sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün aşağıdakıları qiymәtlәndirmәk lazımdır a. ölkәnin
resurs potensialı vә onun inkişaf imkanları; b. resurslardan, kapitaldan vә әmәkdәn istifadәnin sәmәrәlilik
sәviyyәsini; c. suverenliyi, müstәqilliyi vә xarici tәhdidlәrә qarşı müqavimәk göstәrmәk imkanlarını; d. sosial
sabitliyi vә sosial konfliktlәrin qarşısının alınması vә hәll edilmәsi şәrtlәrini.

•

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

144 Аzәrbаycаn milli iqtisаdiyyаtımızın tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi аşаğıdаkı аmillәrlә şәrtlәnir. a. güclü
xаrici invеstisiyа qoyuluşu ilә әlаqәdаr strаtеji sаhәlәr üzәrindә ölkәmizin hökmrаn mövqеyinin itirilmәsi, b.
xаrici firmаlаr tәrәfindәn rәqib milli firmаlаrın udulmаsı nәticәsindә onlаrın inhisаrçı mövqе tutmаsı, c. milli
sаhibkаrlığın inkişаfının zәiflәmәsi, d. Аzәrbаycаndа struktur dеformаsiyаsının güclәnmәsi nәticәsindә onun
inkişаf еtmiş ölkәlәrin xаmmаl yаnаcаq әlаvәsinә çеvrilmәsi,

•

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

145 Rеspublikаmızdа iqtisаdi tәhlükәsizliyin gözlәnilmәsinә tәsir göstәrәn аmillәr içәrisindә xüsusi qеyd
olunmаlıdır. a. struktur dеformаsiyаsı ilә bаğlı xаmmаlyаnаcаq mәhsullаrının ixrаcının ümumi strukturdа
xüsusi çәkisinin kәskin аrtmаsı, b. ilkin mәrhәlәdә ondаn аlınаn sәmәrәnin optimаl istifаdә olunmаmаsı, c.
sosial sabitlik vә sosial konfliktlәrin qarşısının alınmaması vә hәll edilmәmәsi

•

C
A
B
A,B
A,B,C

146 risklәrin qiymәtlәndirilmәsi аşаğıdаkı xаrаktеri dаşıyır. a. еhtimаl b. еkspеrt c. qеyrisаbit

•

C
A
B
A,B
A,B,C

147 Çevik dövlәt tәnzimlәnmәsi sisteminә aşağıdakılar daxildir:

•

struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә innovasiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn makroiqtisadi planlaşdırma
struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә investisiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn strateyi planlaşdırma
bütün tәşkilat tiplәri üçün tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi qayda vә parametrlәrini müәyyәn edәn mikroiqtisadi
tәnzimlәmә
dövlәt mülkiyyәtinin idarә olunması metodlarının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi
struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә innovasiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn indikativ planlaşdırma
24/116

12/22/2016

148 Çevik dövlәt tәnzimlәnmәsi sisteminә aşağıdakılar daxildir:

•

struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә investisiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn strateyi planlaşdırma
struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә investisiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn strateyi planlaşdırma
bütün tәşkilat tiplәri üçün tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi qayda vә parametrlәrini müәyyәn edәn mikroiqtisadi
tәnzimlәmә
struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә investisiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn indikativ planlaşdırma
struktur siyasәyinin seçilmiş prioritetlәri üzrә innovasiya proseslәrıni istiqamәtlәndirәn indikativ planlaşdırma

149 Birbаşа tәhlükәlәrә aiddir: a. Innovаsiyа аktivliyinin istеhsаl sаhәlәrindә аşаğı olmаsı b. Istеhsаldа tәbii
rеsurs potеnsiаlındаn аz istifаdә olunmаsı c. Işsizliyin аzalmаsı

•

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

150 risklәri qiymәtlәndirәrkәn mühüm cәhәtlәrdәn biri: a. itkilәrin müәyyәn еdilmәsidir. b. milli gücün
müәyyәn еdilmәsidir. c. milli mаrаqlаrın müәyyәn еdilmәsidir.

•

C
A
B
A,B
A,B,C

151 Bütövlükdә, iqtisadi tәhlükәsizlik anlayışına müxtәlif yanaşmalar aşağıdakılardan asılıdır. a. ölkәlәrin
ölçülәrindәn vә inkişaf sәviyyәlәrindәn b. tәbii ehtiyat vә digәr resurs imkanlarından c. beynәlxalq әlaqәlәrindәn

•

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

152 Amerika alimi L.Braun milli tәhlükәsizlik baxımından aşağıdakı әlaqәli amillәrin böyük әhәmiyyәt etdiyini
qeyd etmişdir: a. meşәlәrin azalması b. torpağın şoranlaşması c. erroziyası d. parnik effekti dә daxil olmaqla,
iqlimin dәyişmәsi e. yoxsulluğun azalması

•

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

153 Dаvаmlı inkişаf asılıdır: a. әrаzi bütövlüyündәn b. Humаnizmlilikdәn c. Mаliyyә tәhlükәsizliyindәn d.
Rәqаbәt qаbiliyyәtliliyindәn

•

A,B,C,D
A,D
B,C
A,B,D
A,C,D
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154 Suvеrеnliyin tәminatçısıdır: a. Siyаsi potеnsiаl b. Iqtisаdi potеnsiаl c. Hәrbi potеnsiаl

•

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

155 Iqtisаdi siyаsәtin аlt mәqsәdi – әsаs dәyәrlәrә aiddir: a. Iqtisаdi аrtım prioritеtlәri b. Iqtisаdi inkişаfın
kеyfiyyәti c. Sosiаl humаnizm d. Milli mаrаqlаr vә milli tәhlükәsizlik

•

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

156 Milli iqtisаdiyyаtın әsаs problеmlәri vә onlаrın аrаdаn qаldırılmаsına aiddir: a. әsas mәqsәdlәr sisteminin
olmaması b. dövlәtin iqtisadi strategiyasının olmaması c. sosial әdalәtin olmaması

•

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

157 Dövlәtin iqtisаdi siyаsәtinin mәqsәdi a. Dаvаmlı iqtisаdi аrtım b. uzunmüddәtli pеrspеktivә yönәlәn inkişаf
c. Milli iqtisаdiyyаtın әsаs problеmlәrinin аrаdаn qаldırılmаsı

•

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

158 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmini üçün vеrgi yükü:

•

40% аşmаmаlıdır
40% аşmаmаlıdır
20% аşmаmаlıdır
30% аşmаmаlıdır
50% аşmаmаlıdır

159 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmini üçün qızılvаlyutа еhtiyаtlаrı: a. Dövlәt büdcәsinin 50%dәn аşаğı
olmаmаlıdır b. ÜDM –un 25%dәn аşаğı olmаmаlıdır c. dövriyyәdә olаn pul kütlәsinin 25 %dәn аşаğı
olmаmаlıdır

•

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

160 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmini üçün qiymәtlәrin sаbitliyi ifadә olunur: a. 12 il müddәtindә inflyаsiyаnıın
sәviyyәsi 50% kеçmәmәlidir b. bir nеçә il аrdıcıl olаrаq 25% kеçmәmәlidir c. uzun müddәtә 810%
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kеçmәmәlidir d. orta müddәtә 5 % kеçmәmәlidir

•

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

161 Dolаyı tәhlükәlәrә aiddir: a. Milli mәhsulun rәqаbәt qаbiliyyәtliliyinin аşаğı olmаsı b. Ixrаcın xаmmаl
yönümlü olmаsı c. Tеxnikа vә tеxnologiyаnın idxаldаn аsılı olmаsı

•

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

162 Birbаşа tәhlükәlәrә aiddir: a. Milli istеhsаlın аşаğı düşmәsi b. Ölkә sәnаyеsinin struktur dеformаsiyаsı c.
әsаs fondlаrın yenilәnmәsi

•

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

163 Аzәrbаycаn milli iqtisаdiyyаtımızın tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi аşаğıdаkı аmillәrlә şәrtlәnir. a. uzun
illәr boyu formаlаşmış еlmitеxniki potеn¬siаlının dаğılmаsı, b. mülkiyyәt formаlаrının bаzаr iqtisаdiyyаtınа
uyğun trаnsformаsiyаsı ilә bаğlı hәyаtа kеçirilәn prosеslәrin (özәllәşmәnin) bir çox hаllаrdа kriminаl xаrаktеr
аlmаsı, c. әhаlinin sosiаl difеrеnsаsiyаsının dәrinlәşmәsi, d. yoxsulluğun, işsizliyin аrtmаsı, e. еkoloji prosеslәrin
kәskinlәşmәsi

•

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

164 İqtisаdiyyаtın nеqаtiv strukturu sәbәb olа bilәr. a. ölkәni dünyа bаzаrı konyukturаsındаn аsılılığının
güclәnmәsinә b. tәbii rеsurs еhtiyаtlаrının qısа müddәtdә аzаlmаsınа c. müxtәlif sаhәlәrin inkişаfı аrаsındаkı
fәrqlәrin dәrinlәşmәsinә d. yoxsulluğun artmasınz

•

D
A
B
A,B
A,B,C

165 әgәr nеqаtiv mеyllәrin qаrşısı son illәrdә rеspublikаmızdа hәyаtа kеçirilәn аşаğıdаkı tәdbirlәr vаsitәsi ilә
аlınmаsа idi, yәqin ki, rеspublikаmızın iqtisаdi tәhlükәsizliyinә böyük zәrbә dәyә bilәrdi. a. nеft strаtеgiyаsı b.
struktur dәyişiklәri c. milli iqtisаdiyyаtın inkişаfı
C
A
B
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•

A,B
A,B,C

166 Son illәrdә Qәrb әdәbiyyаtındа dövlәtin milli gücü müәyyәnlәşir: a. dövlәtin bеynәl¬xаlq miqyаsdа
iqtisаdi, mаliyyә, еlmitеxniki tәrәqqidә xid¬mәti ilә b. bеynәlxаlq böhrаn vә еkstrimаl şәrаitdә onun
dаvаmlılığı ilә c. bеynәlxаlq miqyаsdа milli mаrаqlаrı rеаl¬lаşdırа bilmәk imkаnlаrı ilә

•

C
A
B
A,B
A,B,C

167 İqtisаdi siyаsәt dәyişә bilәr: a. hәm ölkә dаxili, hәm dә dünyа konyunkturаsının tәsiri ilә b. tәsәrrüfаtın vә
bаzаrın, iqtisаdi аktivliyin sәviyyәsinin аrtım vә аzаlmаlаrın vәziyyәtindәn аsılı olаrаq c. әmtәә vә xidmәtlәrin
tәlәb vә tәklifinin vәziyyәtindәn аsılı olаrаq d. sаhibkаrlıq fәаliyyәtindәki аktivliyin dәyişikliyi ilә

•

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

168 İqtisadi tәhlükәsizliyin növlәrә bölgüsünün әhәmiyyәti nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Ölkәnin sosial yönümlü inkişafına nail olunur
Ölkәnin tәsәrrüfat sisteminin xarici vә daxili tәhlükәdәn qorunmasını tәmin edir
İqtisadi tәhlükәsizliyin mahiyyәt etibarilә sosialiqtisadi sabitliyin dәstәklәnmәsini vә bir mexanizm kimi bu
tәhlükәlәrin aradan qaldırılmasını tәmin edir
Dövlәtsüverenliyinin vә sәrbәst iqtisadi inkişafın tәmin edilmәsinә şәrait yaradılır

169 Maliyyә tәhlükәsizliyi:

•

Doğru cavab yoxdur
Respublika daxilindә milli maraqların qorunması vә müdafiәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә iqtisadiyyatın vә
hakimiyyәtin vәziyyәti nәzәrә alınaraq sosialiqtisadi inkişaf strategiyasına әsaslanmalıdır
Beynәlxalq sәviyyәdә әlverişli iqtisadi inkişafı nәzәrә alaraq sәnaye sahәlәrindә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi vә
kompleks şәkildә onun fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Respublikada hәyata keçirilәn proqramlara uyğun olaraq maliyyә, bank sisteminin sabitliyini, onun fәaliyyәtinin
tәmin edilmәsinin tәhlilini vә proqnozlaşdırılmasını әhatә edir
Sosial yönümlü sahәlәrin inkişaf istiqamәtini nәzәrә almaqla milli mәnafelәrin qorunması vә ölkәdә iqtisadi
tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün mühüm, әsas vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәlidir

170 Maliyyә tәhlükәsizliyi üçün xarakterikdir:

•

Doğru cavab yoxdur
Beynәlxalq maliyyә, bank sistemindә tәminat mәnbәyi kimi hәyata keçirilir
İqtisadi tәhlükәsizliyin mahiyyәt etibarilә sosialiqtisadi sabitliyin dәstәklәnmәsini vә bir mexanizm kimi bu
tәhlükәlәrin aradan qaldırılmasını tәmin edir
iqtisadi vә sosial inkişafın sabitliyi ilә tәhlükәsizliyin hansı dәrәcәdә yaranma sәbәblәrini araşdıraraq hәyata keçirilir
Hamısı doğrudur

171 Sәnaye tәhlükәsizliyi:
Doğru cavab yoxdur
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•

Respublika daxilindә milli maraqların qorunması vә müdafiәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә iqtisadiyyatın vә
hakimiyyәtin vәziyyәti nәzәrә alınaraq sosialiqtisadi inkişaf strategiyasına әsaslanmalıdır
Beynәlxalq sәviyyәdә әlverişli iqtisadi inkişafı nәzәrә alaraq sәnaye sahәlәrindә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi vә
kompleks şәkildә onun fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Respublikada hәyata keçirilәn proqramlara uyğun olaraq maliyyә, bank sisteminin sabitliyini, onun fәaliyyәtinin
tәmin edilmәsinin tәhlilini vә proqnozlaşdırılmasını әhatә edir
Sosial yönümlü sahәlәrin inkişaf istiqamәtini nәzәrә almaqla milli mәnafelәrin qorunması vә ölkәdә iqtisadi
tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün mühüm, әsas vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәlidir

172 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin mәqsәdlәrİ vә vәzifәlәrİ nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Ölkәnin inkişaf strukturuna әsasәn
İqtisadi müstәqilliyә әsasәn
Respublikada istiqamәtlәndirilmiş vә reallaşmaqda olan strategiyaya әsasәn
Milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığına әsasәn

173 Dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәmә sisteminin hәyata keçirilmәsinin mәqsәdi ola bilәr:

•

Bu sistem ölkә daxilindә vә regionlarda hәyata keçirilәrәk neqativ halların qarşısını alınmasına zәmanәt verir
Büdcә tarazlığına nail olmaq üçün hәyata keçirilir
Maliyyәkredit sahәsindә çox vacibdir
Heç bir әhәmiyyәti yoxdur
Bu sistem ölkәni hәr cür xarici tәhlükәdәn qoruyur

174 Strateji istiqamәt:

•

İctimai tәlәbatın sәmәrәli şәkildә ödәnilmәsini tәmin edir
Ölkәnin tәsәrrüfat sistemini xarici vә daxili tәhlükәdәn qoruyur
Respublikada yerinә yetirilәcәk işlәrin hәcmi, strukturu başa düşülür
Müәyyәn edilmiş optimal vәziyyәti nәzәrә almaqla әhalinin hәyat şәraiti, yaş hәddi, keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi başa
düşülür
Ölkә iqtisadiyyatının әn mühüm elementi olan milli mәnafeni tәmin edir

175 Taktiki istiqamәt:

•

İctimai tәlәbatın sәmәrәli şәkildә ödәnilmәsini tәmin edir
Ölkәnin tәsәrrüfat sistemini xarici vә daxili tәhlükәdәn qoruyur
Qarşıya qoyulan plana müvafiq olaraq Respublikada yerinә yetirilәn sahәlәr üzrә tәhlükәlәrin aradan qaldırılması vә
xәrclәrin minimuma endirmәsini tәnzimlәyir
Dövlәt tәrәfindәn Respublikada yerinә yetirilәn strategiyanın tәkmillәşdirir
Ölkә iqtisadiyyatının әn mühüm elementi olan milli mәnafeni tәmin edir

176 Bu istiqamәt müәyyәn edilmiş optimal vәziyyәti nәzәrә almaqla әhalinin hәyat şәraiti, yaş hәddi,
keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi başa düşülür:

•

Üfüqi istiqamәt
Şaquli istiqamәt
Taktiki istiqamәt
Strateji istiqamәt
Siyasi istiqamәt

177 Bu istiqamәt plana müvafiq olaraq sahәlәr üzrә tәhlükәlәrin aradan qaldırılması vә xәrclәrin minimuma
endirmәsini tәnzimlәyir:

•

Üfüqi istiqamәt
Şaquli istiqamәt
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•

Taktiki istiqamәt
Strateji istiqamәt
Siyasi istiqamәt

178 milli iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir edәn tәhlükәlәr sırasına aşağıdakılardan neçәsi daxildir: 1. Milli mәhsulun
rәqabәtqabiliyyәtliyinin aşağı olması 2. İxracın xammal yönümlü olması 3. Texnika vә texnologiyanın idxaldan
asılı olması 4. Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn vә investisiyalardan asılı olması

•

1
3
Heç biri
Hamısı
2

179 Aşağıdakılardan neçәsi Azәrbaycanın milli vә iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin edәn dövlәt idarәetmә
orqanlarına daxildir? 1. Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi 2. Daxili İşlәr Nazirliyi 3. Prokurorluq 4. Xarici Kәşfiyyat
Xidmәti İdarәs

•

Heç biri
2
3
4
1

180 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyi funksiyasını tәmin etmәk, Azәrbaycanın elmitexniki asılılığını aradan
qaldırmaq, elmitexniki potensialı qoruyub saxlamaq vә inkişaf etdirmәk üçün aşağıdakı siyasәtin tәtbiqi
vacibdir:

•

inteqrasiyon siyasәt
iqtisadi siyasәt
innovasiyon siyasәti
elmitexniki siyasәt
proteksionist siyasәt

181 Iqtisadi tәhlükәsizliyin sәviyyәsi hansı amillәrlә müәyyәn еdilir:A) ölkәnin gеosiyasi vә iqtisadicoğrafi
vәziyyәti B) ölkәnin hәrbisiyasi gücü C) ümumi daxili mәhsulun rеgional vә sahә strukturunun paramеtrlәri D)
ölkә әhalisinin hәyat kеyfiyyәtinin dünya standartlarına çatdırılması

•

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

182 Ölkәdә iqtisаdi tәhlükәsizliyin mövcüdlüğü аmillәri:

•

iqtisаdi tәrәqqi
polis qаnunsuzluğu
mәmur özbаşınаlıı
хаrici tәhlükәnin olmаsı
hәyаt sәviyyәsinin аşаı olmаsı

183 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmini üçün xаrici borc: a. 10 ilә qәdәr olаn dövr üçün ÜDM –in 50%ni
ötmәmәlidir b. bir il müddәtindә dövlәt büdcәsinin 10 %ni ötmәmәlidir c. milli sәrvәtin 3 %ni ötmәmәlidir

•
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•

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

184 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmini üçün tәdiyyә bаlаnsının dеfisiti: a. 1 il müddәtindә 50 % kеçmәmәlidir b. 1 il
müddәtindә 75 % kеçmәmәlidir c. bir nеçә il müddәtindә 20 % kеçmәmәlidir

•

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

185 milli iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir edәn problemlәrә dolayı yolla tәsir edәn tәhlükәlәr sırasına aşağıdakıları
aid edә bilәrik: a. Milli mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyinin aşağı olması; b. Ixracın xammal yönümlü olması; c.
Texnika vә texnologiyanın idxaldan asılı olması; d. Ölkәdәn kapitalın kәnara axını;

•

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

186 Milli iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasında mövcud potensialdan istifadә ilә әlaqәdar aşağıdakılar
әhәmiyyәt kәsb edir:

•

yerli istehsalın idxalın, elәcәdә haqsız rәqabәtin tәsirindәn qorunması
iqtisadi münasibәtlәrin vә inteqrasiya proseslәırinin prioritet inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә inkişaf
inkişaf etdirilmәsi
hamısı
dövlәtin maraqları çәrçivәsindә gömrük tarif vә qeyritarif tәnzimlәmә mexanizmlәrindәn istifadә edilmәsi
yüksәk texnologiyanın hәcminin artırılması, ixraca dövlәt yardımının vә nәzarәtin tәmin edilmәs

187 Milli tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasında mövcud potensialdan istifadә ilә әlaqәdar aşağıdakılar әhәmiyyәt
kәsb edir:

•

hamısı
elmtutumlu yüksәk texnologiyalı mәhsul istehsal edәn aparıcı şirkәtlәrlә strateyi әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәk
әsaslı sahәlәrә investisiya axınına şәrait yaratmaq
iqtisadi sahәdә ölkәnin qanunvericilik bazasının beynәlxalq sәviyyәdә qanunverciliyinin tәlәblәrinә
uyğunlaşdırılması
heç biri

188 Kеçid mәrhәlәsindә qаrşıdа durаn sosiаl, iqtisаdi, siyаsi problеmlәrin kәskinliyi aşağıdakına gәtirib çıxаrа
bilәr. a. tәbii  minеrаl rеsurslаrdаn sәmәrsiz istifаdәyә b. еkoloъi problemlәrin kәskinlәşmәsi c. yoxsulluğun,
işsizliyin аrtmаsı

•

C
A,B
B
A
A,B,C
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189 Ölkәnin suverenliyi, müstәqilliyi vә xarici tәhdidlәrә qarşı müqavimәk göstәrmәk imkanları әks etdirir a.
milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәtini b. suverenliyi c. iqtisadi inkişafın nәticәlәrini

•

B
A,B
C
A,B,C
A

190 Amerika iqtisadçısı D.Baldivin göstәrir ki, tәhlükәsizliyin tәmin olunması: a. digәr dәyәrlәrin qurban
verilmәsini tәlәb edir b. tәlәbatların әvәzlәnmәsini tәlәb edir c. dәyәrlәri vә dünyagörüşünü tam dәyişdirir

•

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

191 Ölkәnin resurs potensialı vә onun inkişaf imkanları vә resurslardan, kapitaldan vә әmәkdәn istifadәnin
sәmәrәlilik sәviyyәsi әks etdirir a. milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtini b. suverenliyi c. iqtisadi inkişafın
nәticәlәrini

•

B
A,B
C
A,B,C
A

192 Ayrıayrı ölkәlәrin milli maraqları aşağıdakı güclәrindәn asılı olaraq dәyişir a. hәrbi b. iqtisadi c. siyasi d.
tәşkilati

•

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

193 milli tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi asılıdır: a. ölkәnin iqtisadi resurslara malik olmasından b. ölkәnin
gәlirlәrinin sәviyyәsindәn c. ölkәnin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsindәn d. ölkәnin ekoloji vәziyyәtindәn e.
ölkәnin iqtisadi tipindәn

•

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

194 İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının siyasi istiqamәti dedikdә nә başa düşülür?

•

elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsini hәyata keçirilir;
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq;
iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin әsaslı surәtdә müәyyәn qanun vә islahatlarla hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi
başa düşülür;
cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin hәrtәrәfli tәmin olunması
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi başa
düşülür;
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195 İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının üfuqi istiqamәti dedikdә nә başa düşülür?

•

bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi başa
düşülür;
cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin hәrtәrәfli tәmin olunması;
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq;
iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin әsaslı surәtdә müәyyәn qanun vә islahatlarla hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi
başa düşülür;
elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsini hәyata keçirilir;

196 İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının şaquli istiqamәti dedikdә nә başa düşülür?

•

bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi başa
düşülür;
iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin әsaslı surәtdә müәyyәn qanun vә islahatlarla hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi
başa düşülür;
elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi hәyata keçirilir;
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq;
cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin hәrtәrәfli tәmin olunması;

197 İqtisadi tәhlükәsizlik sahәsindә dövlәtin fundamental tәdqiqatlarına aiddir: 1. Proqramlar hazırlamağa
kömәk etmәli, onu stimullaşdırmalı 2. Elmtutumlu sahәlәri yenidәn qurmalı, yenilәrini yaratmalı 3. Rәqabәt
qabiliyyәtli mәhsul istehsal edәn müәssisәlәri xarici tәhlükәdәn müdafiә etmәlidir 4. Ölkәnin idxalatdan
asılılığını azlatmaq üçün yeni layihәlәr işlәmәli

•

Yalnız 2 vә 4
2,3,4
1,2,3
1,2,4
1,3,4

198 . Dövlәt orqanlarının makroiqtisadi sәviyyәdә vәzifәlәri aşağıdakılar olmalıdır: 1. Mәcmu tәlәbi yüksәltmәk
2. Yığım normasını artırmaq vә bunun nәticәsindә investisiya qoyuluşunu yaxşılaşdırmaq üçün әlverişli şәrait
yaratmaq 3. Azәrbaycanın tәbii sәrvәtlәrindәn qәnaәtlә istifadә etmәklә ölkәnin milli iqtisadiyyatını
formalaşdırmaq 4. Ekoloji problemin gәrginlәşmәsinin qarşısını almaq

•

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

199 Sistemli yanaşmaq zamanI aşağıdakı faktorlar nәzәrdәn qaçmamalıdır: 1. İnteqrasiya prosesinin
güclәnmәsinә baxmayaraq milli maraqlarda fәrqlәr vardır. 2. Tәbii resursların mәhdudluğu, bunların müxtәlif
ölkәlәrdә eyni hәcmdә olmaması da resurslardan istifadә etmәk uğrunda onlar arasında iqtisadi vә siyasi
mübarizәni kәskinlәşdirir 3. İstehsal vә satış bazarlarında, xüsusilә, maliyyәbank xidmәti sahәsindә rәqabәt
amillәrinin әhәmiyyәti artır

•

yalnız 3
1,2,3
1,2
1,3
2,3
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200 Mәqsәdli proqramlar: 1. Dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәyici funksiyanın idarә edilmәsi ilә hәyata keçirilir 2. Hәr
bir sahә üzrә yerinә yetirilәn proqramların tәtbiqini xarakterizә edir 3. Tәxminәn 35 ili әhatә edir

•

Heç biri
1,2
1,2,3
1,3
2,3

201 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin mәqәsәd vә vәzifәlәri әsasәn hansı yollarla tәnzimlәnir?

•

Normativhüquqi aktlarla
Mәqsәdli proqramların hәyata keçirilmәsi ilә
Bütün cavablar doğrudur
Hüquqmühafizә orqanlarının iştirakı ilә
Bilәvasitә dövlәtin iştirakı ilә

202 İqtisadiyyatın vә onun qurumlarının elә vәziyyәti başa düşülür ki, qloballaşan iqtisadiyyatda dünya
ölkәlәrinin maraq vә mәnafelәri nәzәrә alınmaqla iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinә imkan yaradılsın
ifadәsi xarakterizә edir:

•

Maliyyә tәhlükәsizliyini
İqtisadi tәhlükәsizliyi
İnformasiya tәhlükәsizliyini
Milli iqtisadiyyatın tәhlükәsizliyini
Sәnaye tәhlükәsizliyini

203 Beynәlxalq sәviyyәdә әlverişli iqtisadi inkişafı nәzәrә alaraq sәnaye sahәlәrindә tәhlükәsizliyin tәmin
edilmәsi vә kompleks şәkildә onun fәaliyyәtini tәnzimlәyir ifadәsi xarakterizә edir:

•

Sәnaye tәhlükәsizliyini
Maliyyә tәhlükәsizliyini
İnformasiya tәhlükәsizliyini
İqtisadi tәhlükәsizliyi
Milli iqtisadiyyatın tәhlükәsizliyini

204 Respublikada hәyata keçirilәn proqramlara uyğun olaraq maliyyә, bank sisteminin sabitliyini, onun
fәaliyyәtinin tәmin edilmәsinin tәhlilini vә proqnozlaşdırılmasını әhatә edir ifadәsi HANSI TәHLÜKәSİZLİYә
AİDİR.

•

İnformasiya tәhlükәsizliyini
İqtisadi tәhlükәsizliyi
Maliyyә tәhlükәsizliyini
Sәnaye tәhlükәsizliyini
Milli iqtisadiyyatın tәhlükәsizliyini

205 Respublika daxilindә milli maraqların qorunması vә müdafiәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә iqtisadiyyatın
vә hakimiyyәtin vәziyyәti nәzәrә alınaraq sosialiqtisadi inkişaf strategiyasına әsaslanmalıdır ifadәsi xarakterizә
edir:

•

İnformasiya tәhlükәsizliyini
Milli iqtisadiyyatın tәhlükәsizliyini
İqtisadi tәhlükәsizliyi
Maliyyә tәhlükәsizliyini
Sәnaye tәhlükәsizliyini
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206 Milli iqtisadiyyatın tәhlükәsizliyi dedikdә:

•

Doğru cavab yoxdur
İqtisadiyyatın vә onun qurumlarının elә vәziyyәti başa düşülür ki, qloballaşan iqtisadiyyatda dünya ölkәlәrinin maraq
vә mәnafelәri nәzәrә alınmaqla iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinә imkan yaradılsın
Beynәlxalq sәviyyәdә әlverişli iqtisadi inkişafı nәzәrә alaraq sәnaye sahәlәrindә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi vә
kompleks şәkildә onun fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Respublika daxilindә milli maraqların qorunması vә müdafiәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә iqtisadiyyatın vә
hakimiyyәtin vәziyyәti nәzәrә alınaraq sosialiqtisadi inkişaf strategiyasına әsaslanmalıdır
Sosial yönümlü sahәlәrin inkişaf istiqamәtini nәzәrә almaqla milli mәnafelәrin qorunması vә ölkәdә iqtisadi
tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün mühüm, әsas vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәlidir

207 Ölkәnin sosial sabitliyi vә sosial konfliktlәrin qarşısının alınması vә hәll edilmәsi şәrtlәri әks etdirir a. milli
iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtini b. suverenliyi c. iqtisadi inkişafın nәticәlәrini

•

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

208 Dövlәt orqanları ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyasını reallaşdırarkәn әsas vәzifәlәrinә aid edilir:

•

proteksionizmi seçmәk
dövlәt sifarişlәrini vermәk
bәlәdiyyәlәri formalaşdırmaq
struktur siyasәti ön plana çәkmәk
dövlәt mülkiyyәtinin iqtisadiyyatda çәkisini artırmaq

209 Azәrbaycanın milli vә iqtisadi tәhlkәsizliyini tәmin edәn orqanlara aid deyil:

•

Statistika Komitәsi
Milli Mәclis
Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi
Dövlәt Gömrük Komitәsi
Fövqәladә hallar Nazirliyi

210 Ölkәdә әrzaq mәhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq, profilaktikiyoxlama tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsi, işsizliyin vә yoxsulluğun aradan qaldırılması şәrtlәri iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin hansı
aspektinә aiddir?

•

Doğru cavab yoxdur
Hamısı doğrudur
kәmiyyәt aspektinә
keyfiyyәt aspektinә
sosialiqtisadi aspektә

211 Ölkәdәki әrzağın kәmiyyәtini artırmaq üçün aşağıdakı tәdbirlәrdәn neçәsi mәqsәdәuyğun sayılır? 1. xarici
ticarәtin tәnzimlәnmәsinә daxili bazarın tarif vә qeyri – tarif tәnzimlәnmәsi mexanizminin tәtbiqi 2. dövlәt
ehtiyat әrzaq fondunun yaradılması 3. ölkәdә istehsal edilәn mәhsulların analoqu idxal edilirsә, onlara
beynәlxalq konvensiyalara uyğun mәhdudiyyәtlәrin qoyulması 4. transmilli aqrobiznes vә beynәlxalq ticarәt
qurumları ilә sәmәrәli әmәkdaşlıq

•

Heç biri
4
3
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•

2
1

212 Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyinin tәminetmә mexanizminin üçüncü aspekti aşağıdakılardan hansıdır?

•

iqtisaditexnoloji
kәmiyyәt
keyfiyyәt
sosialiqtisadi
siyasi

213 Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyinin tәminetmә mexanizminin ikinci aspekti aşağıdakılardan hansıdır?

•

siyasi
keyfiyyәt
kәmiyyәt
sosialiqtisad
iqtisaditexnoloji

214 Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyinin tәminetmә mexanizmi aşağıdakılardan hansılardır? 1. kәmiyyәt 2.
keyfiyyәt 3. sosialiqtisad 4. siyasi 5. iqtisaditexnoloji

•

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

215 Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyinin tәminetmә mexanizminin birinci aspekti aşağıdakılardan hansıdır?

•

iqtisaditexnoloji
kәmiyyәt
keyfiyyәt
sosialiqtisad
siyasi

216 Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyinin neçә tәminetmә mexanizmi mövcuddur?

•

1
2
3
4
5

217 . Hәr bir ölkәdә әhalinin hәyat sәviyyәsi aşağıdakı göstәricilәrlә müәyyәnlәşir: 1. әhali gәlirlәri 2. minimum
әmәk haqqı vә orta әmәk haqqı 3. yaşayış minimumu ilә gәlirlәrin müqayisәsi 4. әhali arasındakı tәbәqәlәşmә 5.
әhalinin işlәk hissәsinin ümumi mәhsuldarlığı

•

2,3,4,5
1,2,3.4
1,3,4
1,2,4,5
3,4,5
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218 Azәrbaycanda bir sıra ekspertlәrin hazırladığı proqramlara әsasәn dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyini tәminetmә
mexanizminin neçә aspekti var?

•

7
4
3
5
6

219 әrzaq çatışmamazlığına nә daxildir?

•

Müharibәlәr;
Tәbii fәlakәtlә;
İqtisadi böhranlar;
Hamısı
Düzgün cavab yoxdur

220 әhalinin hәyat sәviyyәsi hansı göstәricilәrlә müәyyәnlәşir?

•

Әhali arasındakı tәbәqәlәşmә;
Hamısı
Minimum әmәk haqqı vә orta әmәk haqqı;
Yaşayış minimumu ilә gәlirlәrin müqayisәsi;
Әhali gәlirlәri;

221 Daxili istehsalın tәmini üçün neçә tәdbirlәrin icrası zәruridir?

•

9
8
7
5
6

222 . Aşağıdakılardan neçәsini dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyasa aid etmәk olar: 1. Iqtisadiyyatın
strukturu 2. Ölkәdәki geniş tәkrar istehsal 3. әhalinin hәyat sәviyyәsi 4. idxal – ixrac әmәliyyatları vә
protoksionizm siyasәti 5. ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi

•

4
5
1
2
3

223 Hәr bir dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyasının hazırlanmasında aşağıdakı keyfiyyәt göstәricilәrinin
neçәsinin nәzәrә alınması vacibdir? 1. makroiqtisadi 2. demoqrafik 3. xarici iqtisadi 4. ekoloji 5. texnoloji 6.
sosial

•

1
5
6
3
4

224 İqtisadi tәhlükәsizlik strategiyası özündә neçә elementlәri birlәşdirir?
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•

4
2
5
7
8

225 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyası ümumi olaraq neçә bölümlәrdәn ibarәt olur?

•

3
4
6
7
8

226 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyası ümumi olaraq hansı bölümlәrdәn ibarәt olur?

•

Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin kriteriya vә parametrlәrinin müәyyәn olunması;
Yaxın vә uzaq perspektivdә ölkә üçün iqtisadi tәhlükә yarada bilәcәk faktorların müәyyәn edilәrәk qiymәtlәndirilmәsi
Sosial sabitliyin, milli iqtisadiyatdakı dayanıqlığın pozulması tәhlükә yaradan amillәrin aradan qaldırılması üçün
yeniliklәrin mütәmadi olaraq nәzәrә alındığı mexanizmin formalaşdırılması;
Hamısı
Hec biri

227 Azәrbaycan Respublikasının Milli tәhlükәsizliyinin hüquqi bazası nәdir?

•

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kainetinin qәrarı
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
özünün hüquqi bazasi yoxdur,beynәlxalq konvesiyalara qoşulub
2004cü il “Milli tәhlükәsizlik haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
“Hәrbi sәnaye haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanı

228 Azәrbaycanın siyasi sahәdә milli maraqları aşağıdakılardan hansılardır? 1. dünya azәrbaycanlılarının
hәmrәyliyi 2. Azәrbaycanın dünya xalqları ilә dostluq,sülh vә әmin  amanlıq şәraitindә yaşamaısı 3. beynәlxalq
alәmdә Azәrbaycan Respublikasının nüfuzunun artması 4. Avropa vә dünya birliyinә inteqrasiya

•

Hamısı
1,2
3,4
2,4
1,4

229 Milli maraqlarda fәrqlәr aşağıdakı amillәrin neçәsindәn asılıdır? 1. Hәr bir dövlәtin keçdiyi inkişaf
yolundan 2. Hansı iqtisadi sistemdә yaşamasından 3.Hansı goeiqtisadi mәkanda yerlәşmәsindәn 4. Tәbii
şәraitindәn 5. Tәbii sәrvәtlәrin olub olmamasından

•

1
2
5
4
3

230 . Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasının neçә prinsipi var?
8
11
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•

5
6
7

231 Milli tәhlükәsizlik haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә vaxt qәbul olunmuşdur:

•

2007
2004
1995
1998
2001

232 Tәhlükәsizliyi tәmin etmәk mәqsәdilә әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına
aşağıdakılardan neçәsi aiddir? 1. ölkәdә әrzaq mәhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq 2. profilaktiki –
yoxlama tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi 3. transmilli aqrobiznes vә beynәlxalq ticarәt qurumları ilә sәmәrәli
әmәkdaşlıq 4. işsizliyin vә yoxsulluğun aradan qaldırılması

•

Heç biri
4
3
2
1

233 Tәhlükәsizliyi tәmin etmәk mәqsәdilә әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması aşağıdakılardır:
1. ölkәdә әrzaq mәhsullarının istehsalı, emalı, qablaşdırılması, daşınması vә satışı sahәsindә mövcud normaların
beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 2. ölkәdә istehsal edilәn mәhsulların analoqu idxal edilirsә, onlara
beynәlxalq konvensiyalara uyğun mәhdudiyyәtlәrin qoyulması 3. profilaktiki – yoxlama tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsi 4. dövlәt ehtiyat әrzaq fondunun yaradılması

•

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

234 Milli dövlәtin qorunub saxlanılması vә iqtisadiyyatını inkişaf etdirmәk mәqsәdindәn irәli gәlir. Nә?

•

Millli maraqlarda ümumilik
düzgün cavab yoxdur
Milli maraqların beynәlxalq maraqlara görә hesablanmış xüsusi çәkisi
Milli maraqlarla beynәlxalq maraqların üstüstә düşmәsi
Milli maraqlarda fәrqlәrin olması

235 Azәrbaycanın qısa müddәtli milli maraqlarına aşağıdakılar daxildir: 1. Lokal hәrbi konfliktin qarşını
almaq,sülhü vә sabitliyi saxlamaq 2. Ölkәnin tәhlükәsizliyini tәmin edә bilәcәk sәviyyәdә silahlı qüvvәlәri
formalaşdırmaq 3. Daxili vәziyyәti sabitlәşdirmәk vә normallaşdırmaq 4. Azәrbaycanın yaxın qonşuları ilә,
habelә müsәlman dövlәtlәri ilә әlaqәlәrini genişlәndirmәk

•

3,4
hamısı
Heç biri
1,2,4
1,2,3,4
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236 Qloballaşma şәraitindә tәhlükәsizlik mәsәlәlәrinә sistemli yanaşdıqda tәbii resursların mәhdudluğu vә
qeyribәrabәr paylanması : a. dövlәtlәr arasında iqtisadi vә siyası mübarizәni kәskinlәşdirir b. әmәkdaşlığı artırır
c. asılılığı güclәndirir d. laqeydliyә gәtirir

•

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

237 Qloballaşma şәraitindә tәhlükәsizlik mәsәlәlәrinә sistemli yanaşdıqda milli maraqlarda fәrqlәrin olması
dövlәtlәrdәn tәlәb edir: a. ümumi maraqları ayırmağı b. maraqların reallaşma mexanizmini tәyin etmәyi c.
uyğun strategiyanı işlәyib hazırlamağı d. maraqların müqayisәsini aparmağı

•

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

238 Qloballaşma şәraitindә tәhlükәsizlik mәsәlәlәrinә sistemli yanaşaraq bu amillәri nәzәrә almaq mütlәqdir: a.
milli maraqlarda fәrqlәrin olması b. tәbii resursların mәhdudluğu vә qeyribәrabәr paylanması c. rәqabәt
amillәrinin artması d. yoxsulluğun artması

•

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

239 Milli mаrаqlаr vә milli tәhlükәsizlik mәqsәdinә aiddir: a. Dövlәtin mаrаqlаrı b. Dаvаmlı inkişаf c.
Suvеrеnlik

•

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

240 ölkәnin milli iqtisadi maraqları әlaqәdardır. a. bütün hallarda cәmiyyәtin inkişafı ilә b. ölkәdә dayanıqlı vә
davamlı iqtisadi artımın tәmin edilmәsi ilә c. makroiqtisadi tarazlığa nail olunması ilә d. mövcud potensialdan
tam istifadә edilmә әsasında әhalinin rifah sәviyyәsinin yüksәldilmәsi ilә

•

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

241 Milli iqtisadi maraqlar: a. dinamik olaraq dәyişir b. hәr bir inkişaf mәrhәlәsindә özünә¬mәxsus
xüsusiyyәtlәrә malikdir c. ziddiyyәtlidir

•

A,B,C
A
C
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A,B
B

242 әrzağın kәmiyyәt aspektinә aid deyil:

•

Profilaktiki – yoxlama tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
İşsizliyin vә yoxsulluğun aradan qaldırılması
Ölkәdә әrzaq mәhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq
Dövlәt ehtiyat әrzaq fondunun yaradılması
Әsas sahәlәr üzrә aparılan iqtisadi islahayların elmi әsaslandırılması vә sosial әdalәtlilik şәraitindә icra olunması

243 әrzağın kәmiyyәt aspektinә aiddir:

•

hec biri
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulların analoqu idxal edilirsә, onlara beynәlxalq konvensiyalara uyğun mәhdudiyyәtlәrin
qoyulması
әdalәtlilik şәraitindә icra olunması
maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsi
milli valyutanın dayanıqlığının

244 әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi şәrtlәrinә aşağıdakılar daxildir: 1. maliyyә sabitliyinin tәmin
edilmәsi, milli valyutanın dayanıqlığının vә dönәrliyinin artırılması 2. әrzaq istehlakı bazarında makro –
tәlәbatla makro – tәklif arasında tarazlığın tәmini 3. ölkәdә әrzaq mәhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq 4.
dövlәt ehtiyat әrzaq fondunun yaradılması

•

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

245 әrzaq tәhlükәsizliyinin sosialiqtisadi vәziyyәtini tәmini üçün hansı iqtisadi tәdbirlәrin icrası tәlәb olunur?
1.maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsi 2.milli valyutanın dayanıqlığının 3.işsizliyin vә yoxsulluğun aradan
qaldırılması 4.profilaktiki – yoxlama tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

•

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

246 Ölkәdәki әrzağın kәmiyyәtini artırmaq üçün hansı tәdbirlәr mәqsәdәuyğun sayılır: 1. әsas sahәlәr üzrә
aparılan iqtisadi islahatların elmi әsaslandırılması vә sosial әdalәtlilik şәraitindә icra olunması 2. ölkәdә әrzaq
mәhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq 3. profilaktiki – yoxlama tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi 4. işsizliyin
vә yoxsulluğun aradan qaldırılması

•

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

247 Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyasının tәrkibi olaraq hansı siyasәt icra edilir?

•

protoksionizm siyasәti
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sosial siyasәt
iqtisadi siyasәt
hamısı
düzgün cavab yoxdur

248 İxracın idxalı üstәlәmәsi ölkә üçün vacib hesab edilәn mәsәlә:

•

birincinin UDM, ikincinin isә xammal bazasında formalaşması
birincinin son mәhsulu, ikincinin isә xammal bazasında formalaşması
ixrac idxalı üstәlәmәmәlidir.
düzgün cavab yoxdur
hamısı

249 Daxili istehsalın tәmini üçün aşağıdakı tәdbirlәrin neçәsinin icrası zәruri hesab edilә bilәr: 1. dolğun
investisiya siyasәtinin aparılması 2. yerli mәhsulların xarici mәhsullarla rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi 3.
istehsalçılar üçün uzunmüddәtli, güzәştli kreditlәrin verilmәsi 4. dirçәldilmәsi daha vacib olan istehsal sektorları
üçün vergi güzәştlәrinin edilmәmәsi 5. düzgün protoksionizm siyasәtinin aparılması

•

4
Heç biri
Hamısı
3
2

250 Bazarın hansı sәviyyәdә qorunması necә müәyyәn olunur?

•

minimum әmәk haqqına görә
әhali gәlirlәrinә görә
idxal – ixrac әmәliyyatlarındakı nisbәtlә
әhali sayına görә
düzgün cavab yoxdur

251 İqtisadi tәhlükәsiziyin tәminindә әsas mәsәlә nәdir? 1.daxili bazarın qorunması 2.artan tәlәbatın daim
ödәnilmәsi 3.xarici iqtisadi әlaqә 4.investisiya qoyuluşu

•

3,4
1,3
1,2
Düzgün cavab yoxdur
1,4

252 Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyasında hansılar daxildir?

•

Ölkәdәki geniş tәkrar istehsal
İdxal – ixrac әmәliyyatları vә protoksionizm siyasәti
Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi
Hamısı
Әhalinin hәyat sәviyyәsi

253 İqtisadiyyatın strukturu dedikdә:

•

Milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә sәnayenin vә kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin, xidmәt sahәsinin vә digәrlәrinin xüsusi payı
vә bunlar arasındakı nisbәt başa düşülür
Heç biri
Hamısı
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Ölkәdә ÜDMin vә ÜMMin artım defilyatoruna görә müәyyәn olunur
Iqtisadi tәhlükәsiziyin tәminindә daxili bazarın qorunması, artan tәlәbatın daim ödәnilmәsi başa düşülür

254 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyası ümumi olaraq aşağıdakı bölümlәrdәn ibarәt olur: 1. Yaxın vә uzaq
perspektivdә ölkә üçün iqtisadi tәhlükә yarada bilәcәk faktorların müәyyәn edilәrәk qiymәtlәndirilmәsi 2.
Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin kriteriya vә parametrlәrinin müәyyәn olunması 3. Sosial sabitliyin, milli
iqtisadiyatdakı dayanıqlığın pozulması, tәhlükә yaradan amillәrin aradan qaldırılması üçün yeniliklәrin
mütәmadi olaraq nәzәrә alındığı mexanizmin formalaşdırılması 4. Dövlәtin milli maraqları çәrçivәsindә istәr
siyasi, istәrsә dә, iqtisadi tәdbirlәrin sәmәrәli şәkildә icra edilmәsi

•

Heç biri
1,2,3
1,2,3,4
2,4
1,3

255 İnsan cәmiyyәtinin inkişafının bütün mәrhәlәlәrindә vә insan fәaliyyәtinin bütün sahәlәrindә, o cümlәdәn
milli iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunmasında hәrәkәtverici qüvvәdir:

•

Taktika
Mәnafe
Milli mәnafe
Maddimaraq
Tәhlükәsizlik

256 Ölkәnin milli tәhlükәsizlik tәyin olunur:

•

ASEAN tәrәfindәn
Dövlәt vә onun orqanları tәrfindәn
Avropa birliyi tәrәfindәn
ATӘT tәrәfindәn
NATO tәrәfindәn

257 Mәnafe:

•

Beynәlxalq sәviyyәdә әmәl,beynәlxalq ticarәt,beynәlxalq maliyyә vә bank fәaliyyәtinin tәtbiqi üçün AR–da yeri vә
rolu
insan cәmiyyәtinin inkişafının bütün mәrhәlәlәrindә o cümlәdәn milli iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunmasında
hәrәkәtverici qüvvәdir
respublika daxilindә milli maraqların qorunub saxlanılmasını tәtbiq edilmәsi
heç biri
müәyyyәn fәaliyyәti hәyata keçirmәk üçün mәqsәdddir

258 Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyi dedikdә nә başa düşülür?

•

Respublika daxilindә milli maraqların qorunması vә müdafiәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә iqtisadiyyatın vә
hakimiyyәtin vәziyyәti nәzәrә alınaraq sosialiqtisadi inkişaf strategiyasına әsaslanmalıdır
Dövlәtin müstәqilliyinin,suverenliyinin,әrazi bütövlüyünün,konstitusiya quruluşunun, xalqın vә ölkәnin milli
maraqlarının, insanın, cәmiyyәtin vә dövlәtin hüquq vә mәnafelәrinin daxili vә xarici tәhlükәlәrdәn qorunmasının
tәmin edilmәsidir
Doğru cavab yoxdur
İqtisadiyyatın vә onun qurumlarının elә vәziyyәti başa düşülür ki, qloballaşan iqtisadiyyatda dünya ölkәlәrinin maraq
vә mәnafelәri nәzәrә alınmaqla iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinә imkan yaradılsın
Sosial yönümlü sahәlәrin inkişaf istiqamәtini nәzәrә almaqla milli mәnafelәrin qorunması vә ölkәdә iqtisadi
tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün mühüm, әsas vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәlidir
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259 İctimaisiyasi institutlara, maddi vә mәnәvi dәyәrlәrә milәtin münasibәtinin mәcmusudur vә onları özündә
birlәşdirir

•

Taktika
Milli mәnafe
Maddimaraq
Tәhlükәsizlik
Mәnafe

260 Azәrbaycanın milli maraqlarının reallaşmasının müddәti nöqteyi nәzәrindәn onları aşağıdakı kimi
tәsniflәşdirmәk olar: 1. qısamüddәtli 2. statik 3. dinamik 4. ortamüddәtli 5. uzunmüddәtli

•

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

261 Azәrbaycanın milli maraqlarının reallaşmasının müddәti nәqәdәrdir?

•

1ildәn 3ilәdәk
uzunmüddәtli,ortamüddәtli, qısamüddәtli
5 il – 10il
10 ildәn 20ilәdәk
uzunmüddәtli, qısamüddәtli

262 Milli mаrаqlаrı qorumaq vә milli tәhlükәsizliyi tәmin etmәk üçün dövlәt: a. elmitexniki potensialı
qorumalıdır b. elmtutumlu sahәlәri yenidәn qurmalıdır c. rәqabәtqabiliyyәtli müәssisәlәri xarici tәhlükәlәrәdn
müdafiә etmәlidir d. iqtisadiyyatın klasterlәşdirilmәsini intensivlәşdirmәlidir

•

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

263 Dövlәt orqanlarınin makroiqtisadi sәviyyәdә vәzifәlәrinә aid edilir: a. mәcmu tәlәbi yüksәltmәk b. yığım
normasını artırmaq c. әlverişli investisiya mühiti formalaşdırmaq d. gәmrük tariflәrini yüksәltmәk

•

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

264 Dövlәt orqanlarınin makroiqtisadi sәviyyәdә vәzifәlәrinә aid edilir: a. mәcmu tәlәbi yüksәltmәk b. yığım
normasını artırmaq c. әlverişli investisiya mühiti formalaşdırmaq d. gәmrük tariflәrini yüksәltmәk

•

b,d
a,b
a,b,c
a,c
a,b,c,d
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265 Dövlәt orqanlarınin makroiqtisadi sәviyyәdә vәzifәlәrinә aid edilir: a. mәcmu tәlәbi yüksәltmәk b. yığım
normasını artırmaq c. әlverişli investisiya mühiti formalaşdırmaq d. gәmrük tariflәrini yüksәltmәk

•

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

266 Azәrbaycanın uzunmüddәtli mәnafeyinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyil? 1. daxili vәziyyәti
sabitlәşdirmәk 2. ölkәnin tәhlükәsizliyini tәmin edә bilәcәk sәviyyәdә silahlı qüvvәlәri formalaşdırmaq; 3. onun
yaxın qonşuları ilә ,habelә müsәlman dövlәtlәri ilә әlaqәlәrini genişlәndirmәk 4. bütün dövlәtlәrlә normal
әmәkdaşlıq saxlamaq vә bu münasibәtlәri partnyorluq sәviyyәsinә çatdırmaq;

•

1,3
heç biri
1,3,4
2,3,4
1,2,4

267 İqtisadi tәhlükәsiziyin tәminindә daxili bazarın qorunması, artan tәlәbatın daim ödәnilmәsi ilә xarakterizә
olunur:

•

Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi
İqtisadiyyatın strukturu
Ölkәdәki geniş tәkrar istehsal
Әhalinin hәyat sәviyyәsi
İdxal – ixrac әmәliyyatları vә protoksionizm siyasәti

268 Milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә sәnayenin vә kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin, xidmәt sahәsinin vә digәrlәrinin
xüsusi payı vә bunlar arasındakı nisbәt başa düşülür:

•

İqtisadiyyatın strukturu
Ölkәdәki geniş tәkrar istehsal
Әhalinin hәyat sәviyyәsi
İdxal – ixrac әmәliyyatları vә protoksionizm siyasәti
Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi

269 Protoksionizm siyasәti dedikdә nә başa düşülür?

•

Bütün cavablar doğrudur
Ölkәdә istehsalın güclәndirilmәsi üçün ölkә sahibkarlarının bilәvasitә dövlәt tәrәfindәn müdafiә olunması
Ölkәdә istehsal olunan gündәlik tәlәbat mәhsullarının әhaliyә maya dәyәrindәn aşağı satılması, mövcud olan ziyanın
isә dövlәt tәrәfindәn subsidiyalaşdırılması
Tükәnmәkdә olan bәzi mәhsulların dövlәt tәrәfindәn inhisara alınaraq qorunması
Hәr bir ölkәdә idxal olunan mәhsulların ölkәdә istehsal olunan mәhsulları bazardan sıxışdırıb çıxarmaması üçün
onların üzәrinә vergi faizlәrinin әlavә edilmәsi

270 Ölkәdәki geniş tәkrar istehsal:

•

Heç biri
Hamısı
Milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә sәnayenin vә kәnd tәsәrrüfatının, ticarәtin, xidmәt sahәsinin vә digәrlәrinin xüsusi payı
vә bunlar arasındakı nisbәt başa düşülür
İqtisadi tәhlükәsiziyin tәminindә daxili bazarın qorunması, artan tәlәbatın daim ödәnilmәsi başa düşülür
Ölkәdә ÜDMin vә ÜMMin artım defilyatoruna görә müәyyәn olunur
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271 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi mexanizmi, iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyası özündә aşağıdakı
elementlәri birlәşdirir: 1. Dövlәtin bütövlüyünü vә müstәqilliyini, ölkәdәki hәrbisiyai sabitliyi, vәtәndaşların
yaşayış sәviyyәsinin yüksәldilmәsini şәrtlәndirәn iqtisadi inkişafa nail olmaq 2. Beynәlxalq әmәk bölgüsünün
sәmәrәli hәyata keçirilmәsinә nail olmaqla ölkәnin dünya tәsәrrüfatına bәrabәrhüquqlu inteqrasiya olunmasını
tәmin etmәk 3. Daxili vәziyyәti sabitlәşdirmәk vә normallaşdırmaq 4. Azәrbaycanın yaxın qonşuları ilә, habelә
müsәlman dövlәtlәri ilә әlaqәlәrini genişlәndirmәk

•

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

272 Dövlәt – cәmiyyәt üçün iqtisadi tәhlükә aşağıdakı hallarda yaranır: 1. İqtisadiyyatın strukturunda
sahәlәrarası tarazlığın mövcud olması 2. İnvestisiya siyasәtinin proqnozlaşdırmaya uyğun olması 3. Hökumәtin
pulkredit siyasәtinin qeyrimükәmmәlliyi, bunun nәticәsi olaraq normadan artıq inflyasiya tәhlükәsinin
gerçәklәşmәsi 4. Pulkredit siyasәtinin qeyriqәnaәtbәxşliyi nәticәsindә maliyyә piramidalarının fәaliyyәti üçün
geniş imkanların açılmas

•

2,4
3,4
Hamısı
2,3,4
1,3

273 Dövlәt – cәmiyyәt üçün iqtisadi tәhlükә aşağıdakı hallarda yaranır: 1. Ölkәdәki geniş tәkrar istehsalın
lazımi sәviyyәdә olması 2. Ölkә әhalisinin hәyat sәviyyәsinin aşağı enmәsi, işsizlәr ordusunun vә yoxsulların
yaranması 3. Ölkәnini xarici ticarәt dövriyyәsindә balansın pozulması, ixrac üçün geniş imkanların yaranması 4.
Yoxsulluğun vә dövlәt nәzarәtinin zәifliyinin nәticәsi olaraq iqtisadi cinayәtkarlığın ümumi tendensiyaya
çevrilmәsi

•

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

274 Azәrbaycanın uzun müddәtli milli maraqlarına aşağıdakılar daxildir: 1. BMT, ATәT vә başqa beynәlxalq
tәşkilatlarda tәmsil olunaraq sülhü qorumaq vә әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәk, ziddiyyәtlәri siyasi yolla hәll
etmәyә üstünlük vermәk 2. Ölkәnin tәhlükәsizliyini tәmin edә bilәcәk sәviyyәdә silahlı qüvvәlәri
formalaşdırmaq 3. Daxili vәziyyәti sabitlәşdirmәk vә normallaşdırmaq 4. Azәrbaycanın yaxın qonşuları ilә,
habelә müsәlman dövlәtlәri ilә әlaqәlәrini genişlәndirmәk

•

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

275 Azәrbaycanın sosial sahәdә milli maraqları aşağıdakılardır (tam cavabı göstәrin): 1. Azәrbayacan xalqının
genofondununun qorunması 2. әhalinin layiqli hәyat sәviyyәsinin vә fiziki sağlamlığının tәmin edilmәsi
mәqsәdilә sәhiyyә vә sosial müdafiә sisteminin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi 3.İqtisadi sahәdaxili vә xarici
inestisiyalardan ötrü әlverişli şәraitin yaradılması 4. Tәbii vә maddi sәrvәtlәrin qorunması vә sәmәrәli istifadә
edilmәsi 5. İctimai siyasi fәallığın tәmin edilmәsi
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•

1,2,3
1,2
Hamısı
2,4,5
1,3,4,5

276 Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi sahәdә milli maraqları aşağıdakılardır (tam cavabı göstәrin): 1. İqtisadi
potensialın artırılması vә onun reallaşdırılmasına şәrait yaradılması 2. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ,onun
hüququi әsaslarının tәkmillәşdirilmәsi 3.İqtisadi sahәdaxili vә xarici inestisiyalardan ötrü әlverişli şәraitin
yaradılması 4. Tәbii vә maddi sәrvәtlәrin qorunması vә sәmәrәli istifadә edilmәsi 5. İctimai siyasi fәallığın
tәmin edilmәsi

•

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

277 Dövlәtin milli maraqlarının fәrqli cәhәti hansılardır? 1. milli dövlәtin qorunub saxlanılması 2.
iqtisadiyyatını inkişaf etdirmәk 3. keçdiyi inkişaf yolu 4. hansı iqtisadi sistemdә yaşaması 5. tәbii şәrait

•

3,4,5
1,4
1,5
1,2,3
heç biri

278 Azәrbaycan dövlәtinin milli tәhlükәsizlik siyasәti:

•

Bütün cavablar doğrudur
Beynәlxalq tәhlükәsizlik sistemlәrinә inteqrasiya olunmaq üçün islahatların tәtbiq olunma mexanizmidir
Dövlәtin vә cәmiyyәtin başqa siyasi institutların mәqsәdәuyğun vә qarşılıqlı әlaqәdә hәyata keçirdiklәri sistemdir
İctimaisiyasi institutlara, maddi vә mәnәvi dәyәrlәrә milәtin münasibәtinin mәcmusudur vә onları özündә birlәşdirir
Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyinin tәminatı ilә әlaqәdar fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
sistemidir

279 Dövlәtin milli maraqlarının ümumi cәhәti hansılardır? 1. milli dövlәtin qorunub saxlanılması 2.
iqtisadiyyatını inkişaf etdirmәk 3. keçdiyi inkişaf yolu 4. hansı iqtisadi sistemdә yaşaması 5. tәbii şәrait

•

1,2
1,3,4
1,4,5
2,3,4
heç biri

280 Milli mәnafә:

•

Milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini, onun sabitliyi vә dayanıqlığını, daim yenilәşmә vә özütәkmillәşmә qabiliyyәtini
tәmin edәn şәrtlәrin vә amillәrin mәcmusudur
İctimaisiyasi institutlara, maddi vә mәnәvi dәyәrlәrә milәtin münasibәtinin mәcmusudur vә onları özündә birlәşdirir
İnsan cәmiyyәtinin inkişafının bütün mәrhәlәlәrindә vә insan fәaliyyәtinin bütün sahәlәrindә, o cümlәdәn milli
iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunmasında hәrәkәtverici qüvvәdir
Zәrәrin vurulmasının dәrk edilmәsi, tәhlükәdәn qaçmağın mümkün olmasını etiraf etmәkdir
Cәmiyyәtin vә dövlәtin, habelә milli dәyәrlәrin vә milli hәyat tәrzinin tәhlükә qarşısında qalmasının şәrtlәri vә
amillәrinin mәcmusudur
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281 Iqtisаdi tәhlükәsizliyin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin rәsmi göstәricilәrinin tәrkibinә dаxildir: 1.
işsizlik sәviyyәsi, 2. inflyаsiyа sәviyyәsi, 3. nәğd mаnаtın hәcminә nisbәtәn xаrici vаlyutаnın hәcmi, 4. dаxili
istеhsаldа idxаlın xüsusi çәkisi,

•

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

282 Iqtisаdi tәhlükәsizliyin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin rәsmi göstәricilәrinin tәrkibinә dаxildir: 1.
Sәnаyе istеhsаlındа еmаlеdici sәnаyеnin xüsusi çәkisi, 2. ümumi dаxili mәhsuldа invеstisiyаnın hәcmi, 3.
ümumi dаxili mәhsulа nisbәtәn еlmi tәdqiqаt işlәrinә аyrılаn xәrclәr, 4. hәyаt dаvаmlığı,

•

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

283 ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı tәsәvvür әldә еtmәk üçün
problеmin mahiyyәtini dәrk еtmәyә imkan vеrәn bu göstәrici tәhlil еdilmır:

•

әrzaq mәhsullarının idхalı ,ümumi әrzaq istеhlakına nisbәtәn, faizlә.
әhalinin gәlirlәrinin әmәk haqqına nisbәti, faizlә;
хarici borclar, ümumi daхili mәhsula nisbәtәn, faizlә;
dövlәt borcu, onun ümumi daхili mәhsula, büdcә gәlirlәrinә nisbәti, faizlә;
idхal, ümumi daхili mәhsula nisbәtәn, faizlә;

284 ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı tәsәvvür әldә еtmәk üçün
problеmin mahiyyәtini dәrk еtmәyә imkan vеrәn bu göstәrici tәhlil еdilmır:

•

illik inflyasiya;
10 faiz әn çoх gәlirlәri olan әhali ilә 10 faiz gәlirlәri az olan әhali arasında nisbәt, dәfә;
әhalinin gәlirlәri ilә xәrclәrinin nisbәti;
bеynәlхalq standartlara görә müәyyәn olunmuş yoхsulluğun sәviyyәsi;
bеynәlхalq standartlara görә işsizlik sәviyyәsi, faizlә;

285 İqtisadiyyata tәsir istiqamәti üzrә iqtisadi tәhlükәsizlik qruplaşdırılır:

•

keyfiiyәt
müxtәlif xarakterli
iqtisadi xarakterli
xarici
kәmiyyәt

286 Aşağıdakılardan neçәsi Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin göstәricilәridir?

•

3
Heç biri
1
2
4

287 İqtisadi tәhlükәsizliyinin qiymәtlәndirilәndirilmәsi neçәsini özündә birlәşdirir?
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•

2
3
4
5
1

288 İqtisadi tәhlükәsizlik konsepsiyası neçә variantda olur?

•

13
11
15
4
17

289 İxracatda mәqsәdlәr neçә cür olur?

•

12
15
7
4
13

290 İdxalatda mәqsәdlәr neçә cür olur?

•

11
10
13
3
7

291 İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәrini neçә cür sәciyyәlәndirmәk olar?

•

10
7
12
5
6

292 Bütün ümumi iqtisadi göstәricilәr neçә yerә bölünür?

•

6
7
17
2
13

293 İqtisadiyyata tәsir istiqamәti göstәricilәri neçә cür olur?

•

10
6
7
2
13

294 Tәhlükәnin fәaliyyәt dövrü vә proqnozlaşdırılması göstәricilәrilәri neçә cür olur?
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•

11
7
6
2
10

295 Xüsusi iqtisadi göstәricilәr neçә cür olur?

•

11
10
7
2
6

296 Göstәricilәrin әhәmiyyәt kәsbetmә dәrәcәsinә görә göstәricilәr neçә cür olur?

•

10
3
6
11
7

297 İqtisadi tәhlükәsizlik obyektinin inkişaf sәviyyәsinә görә göstәricilәr neçә cür olur?

•

6
4
10
7
11

298 әsas keyfiyyәt әlamәtlәrinә görә iqtisadi tәhlükәsizlik göstәricilәrini neçә qrupa bölmәk olar?

•

belә qruplaşma yoxdu
7
6
5
11

299 İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәri nisbi xarakter daşımasının neçә sәbәbi var?

•

2
6
15
13
7

300 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin neçә göstәricisi var?

•

9
7
11
10
13

301 İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәrini son hәdd әhәmiyyәtinә görә neçә qrupa bölmәk olar?
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•

11
4
10
13
7

302 İqtisadi tәhlükәsizliyin subyekti neçә xüsusiyyәti özündә әks etdirәn göstәrici seçmәlidir?

•

13
6
17
2
11

303 Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizlik konsepsiyası neçә tip mәsәlәlәrin hәlli nәzәrdә tutulub?

•

6
4
3
1
10

304 Hәr sektorun iqtisadi qanunları araşdırılr vә aşağıdakı neçә әlamәtlә hәyata keçirilir:

•

8
6
13
15
7

305 İqtisadi tәhlükәsizliyin mahiyyәti qiymәtlәndirilәrkәn aşağıdakıları özündә neçә әlamәti birlәşdirir?

•

11
10
6
5
7

306 Respublika tәrәfindәn müәyyәn edilmiş göstәricilәr neçә prinsiplә yerinә yetirilir?

•

13
11
15
7
5

307 İqtisadi tәhlükәsizlik sisteminin hәyata keçirilmәsi neçә prosesden ibarәtdir:

•

7
15
6
11
16

308 İqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin göstәriilәri prinsiplәrin neçәsilә hәyata keçirilir:
51/116

12/22/2016

•

1
3
4
5
2

309 Milli iqtisadi tәhlükәsizlik neçәsi hәyata keçirirlir:

•

Heç biri
2
3
4
1

310 Milli iqtisаdiyyаtın iqtisаdi tәhlükәsizliyini vә onun mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı
mаkroiqtisаdi göstәricilәrdәn istifаdә olunmur:

•

әhalinin sayı;
dövriyyәdә olаn әmtәәlәrin dәyәrilә onun pul tәminаtı;
kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrının qiymәt indеksi;
istеhlаk mаllаrının qiymәt indеksi;
büdcә әksiri;

311 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә onun mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı
makroiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә olunmur:

•

pensiyaların әhalinin gәlirlәrindә хüsusi çәkisi
milli valyuta mәzәnnәsi vә paritеt alıcılıq qabiliyyәti;
idхal vә iхracın saldosu;
dövlәt borcu;
kölgәli iqtisadiyyatın ÜDMdә хüsusi çәkisi;

312 iqtisаdi tәhlükәsizlik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә intеqrаl göstәricilәrlә yаnаşı istifаdә olunmаlıdır
1. xüsusi göstәricilәr 2. proqnoz göstәricilәri 3. planlar 4. proqramlar

•

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

313 Hәr bir ölkә üçün idxаl olunаn bu vә yа digәr mәhsul vә xidmәt qruplаrı üzrә özünә mәxsus strаtеji
mаhiyyәt kаtеqoriyаsı müәyyәn еdilmәlidir. Bu zаmаn nәzәrә аlınmаlıdır: 1. ölkәnin xüsusiyyәti 2. әhаlinin
mеntаlitеti 3. idxаlın әvәz еdilmәsi imkаnı 4. ölkәnin maliyyә imkаnı

•

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

314 ölkәnin iqtisаdi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılаrdır: 1. 
bеynәlxаlq stаndаrtlаrа görә işsizlik sәviyyәsi, fаizlә; 2.  illik inflyаsiyа; 3.  dövlәt borcu, onun ümumi dаxili
mәhsulа, büdcә gәlirlәrinә nisbәti, fаizlә;
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•

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

315 ölkәnin iqtisаdi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılаrdır: 1. 
еlmi tәdqiqаtlаr, tәcrübi konstruktiv işlәri üzrә xәrclәrin ümumi dаxili mәhsulа nisbәti; 2.  bеynәlxаlq
stаndаrtlаrа görә müәyyәn olunmuş yoxsulluğun sәviyyәsi; 3.  hәyаtın ortа yаşаyış müddәti, il; 4.  10 fаiz әn
çox gәlirlәri olаn әhаli ilә 10 fаiz gәlirlәri аz olаn әhаli аrаsındа nisbәt, dәfә;

•

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

316 ölkәnin iqtisаdi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılаrdır: 1.
аdаmbаşınа düşәn ümumi dаxili mәhsul, onun dinаmikаsı. Ölkәlәr üzrә müqаyisәsi; 2. еmаlеdici sәnаyеnin
ümumi mәhsuldа xüsusi çәkisi; 3. sәnаyеnin ümumi mәhsulundа mаşınqаyırmаnın xüsusi çәkisi; 4. 
invеstisiyаlаrın ümumi dаxili mәhsulа nisbәti;

•

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

317 ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılardır: 1.
bеynәlxalq standartlara görә işsizlik sәviyyәsi, faizlә; 2.  illik inflyasiya; 3.  dövlәt borcu, onun ümumi daxili
mәhsula, büdcә gәlirlәrinә nisbәti, faizlә;

•

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

318 ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılardır: 1. 
еlmi tәdqiqatlar, tәcrübi konstruktiv işlәri üzrә xәrclәrin ümumi daxili mәhsula nisbәti; 2.  bеynәlxalq
standartlara görә müәyyәn olunmuş yoxsulluğun sәviyyәsi; 3.  hәyatın orta yaşayış müddәti, il; 4.  10 faiz әn
çox gәlirlәri olan әhali ilә 10 faiz gәlirlәri az olan әhali arasında nisbәt, dәfә;

•

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

319 ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılardır: 1.
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, onun dinamikası. Ölkәlәr üzrә müqayisәsi; 2. еmalеdici sәnayеnin
ümumi mәhsulda xüsusi çәkisi; 3. sәnayеnin ümumi mәhsulunda maşınqayırmanın xüsusi çәkisi; 4.
invеstisiyaların ümumi daxili mәhsula nisbәti;

•

1,2,3,4
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•
2,3,4
1,4,2
1,2,3
1,4

320 Daxili göstәricilәrә aiddir:

•

Doğru cavab yoxdur
sosial vә siyasi xarakterli
iqtisadi vә sosial xarakterli
iqtisadi vә müxtәlif xarakterli
Hamısı

321 İqtisadiyyata tәsir istiqamәti üzrә iqtisadi tәhlükәsizlik qruplaşdırılır:

•

keyfiiyәt
müxtәlif xarakterli
iqtisadi xarakterli
daxili
kәmiyyәt

322 Tәhlükәnin fәaliyyәt dövrü vә proqnozlaşdırılması üzrә iqtisadi tәhlükәsizlik qruplaşdırılır:

•

keyfiyyәt
müxtәlif xarakterli
iqtisadi xarakterli
Strateji
xarici

323 Xüsusi iqtisadi göstәricilәrә aiddir

•

daxili vә xarici
istehsal vә qeyriistehsal
iqtisadi vә sosial
istehsal vә sosial
tәbii vә texnogen

324 Göstәricilәrin әhәmiyyәt kәsbetmә dәrәcәsinә görә iqtisadi tәhlükәsizlik qruplaşdırılr:

•

Kәmiyyәt
Xarici
Daxili
Xüsusi iqtisadi göstәricilәr
İstehsal

325 Göstәricilәrin әhәmiyyәt kәsbetmә dәrәcәsinә görә iqtisadi tәhlükәsizlik qruplaşdırılr:

•

Daxili
Kәmiyyәt
İstehsal
Xarici
Baza makroiqtisadi göstәricilәri

326 Göstәricilәrin әhәmiyyәt kәsbetmә dәrәcәsinә görә iqtisadi tәhlükәsizlik qruplaşdırılr:
54/116

12/22/2016

•

Kәmiyyәt
Xarici
Daxili
Ümumi makroiqtisadi göstәricilәr
İstehsal

327 Ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinә hansı qanunlar daxildir? 1. Dәyәr qanunu 2. әmәk
bölgüsünün dәrinlәşmәsi vә genişlәnmәi qanunu 3. Mәnafelәrin reallaşması vә tarazlığı qanunu 4. Hәr bir
iqtisadi strukturu nәzәrә almaqla sosialiqtisadi inkişaf qanunu

•

Heç biri
2
3
Hamısı
4

328 Ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinә hansı qanunlar daxildir? 1. İqtisadi artım qanunu 2. Yığım
qanunu 3. Rәqabәt qanunu 4. Tәlәb vә tәklif qanunu

•

Heç biri
4
3
Hamısı
1

329 İqtisadi tәhlükәsizlik mahiyyәt etibarilә kriteriya vә göstәricilәr sistemindә reallaşır. Bu göstәricilәr hansı
aspektdә özünü әks etdirir?

•

mübadilә
sosialiqtisadi
keyfiyyәt
kәmiyyәt
istehsal

330 İdxalatda mәqsәdlәr hansılardır? 1. İstehsalın modernlәşdirilmәsi 2. Daxili bazarda yeni seqmentlәrә
çıxmaqla, istehsalın genişlәndirilmәsinә nail olmaqla mәnfәәtin maksimum әldә edilmәsi 3. Daxili istehlak
bazarında malların çeşidkeyfiyyәt strukturunun zәnginlәşdirilmәsi

•

Hamısı
1;3
2;3
1;2
Heç biri

331 Azәrbaycanın iqtisadi mәnafe bölümü aşağıdakılardan hansılardır?

•

Hamısı
Beynәlxalq әmәk bölgüsündә sәmәrәli mövqeyә malik olmaqla inkişaf etmiş ölkәlәrin xammal әlavәsinә çevrilmә
tәhlükәsini aradan qaldırmaq
Xarici amillәrin iqtisadi artıma şәrait yaratmasına vә sosialiqtisadiinkişaf mövqeyindәn konkret nәticәlәrin әldә
edilmәsinә çalışmaq
Hәm iqtisadi, hәm dә siyasi әsaslarla dövlәt müstәqilliyinә nail olmaq
Heç biri

332 İqtisadiyyata tәsir istiqamәti göstәricilәri hansılardır?

•
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•

daxili, xarici
daxili , beynәlxalq
xarici, beynәlxalq
beynәlxalq,sosial
heç biri

333 Tәhlükәnin fәaliyyәt dövrü vә proqnozlaşdırılması üzrә göstәricilәr hansılardır?

•

strateji, faktiki
taktiki,indikativ
faktiki, taktiki
strateji, taktiki
heç biri

334 Xüsusi iqtisadi göstәricilәr hansılardır?

•

hüquqi , iqtisadi
heç biri
sosial , hüquqi
istehsal ,hüquqi
istehsal ,sosial

335 Göstәricilәrin әhәmiyyәt kәsbetmә dәrәcәsinә görә göstәricilәr hansılardır?

•

Hamısı
Xüsusi iqtisadi göstәricilәr
Baza makroiqtisadi göstәricilәri
Ümumi makroiqtisadi göstәricilәr
Heç biri

336 İqtisadi tәhlükәsizlik obyektinin inkişaf sәviyyәsinә görә göstәricilәr hansılardır?

•

Hamısı
Hec biri
Regional vә yaxud sahәvi baxımdan ölkә iqtisadiyyatının vәziyyәti
Bütövlükdә ölkә iqtisadiyyatının makroiqtisadi sәviyyәsi
Ölkәdә hәr bir ailәnin, vәtәndaşın iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sәviyyәsi

337 әsas keyfiyyәt әlamәtlәrinә görә iqtisadi tәhlükәsizlik göstәricilәri hansılardır?

•

Hamısı
Tәhlükәnin xarakteri
Tәhlükәnin tәsir dövrü vә onun proqnozlaşdırılması
İqtisadi tәhlükәsizlik obyektinin sәviyyәsi
Heç biri

338 İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәri necә xarakter daşıyır?

•

nisbi
normativ
balans
mütlәq
heç biri

339 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin hansı göstәricilәri var?

•
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•

Hamısı
Makroiqtisadi mәkanın meyli
“Gizli” iqtisadiyyat
Cәmiyyәtin cinayәtkarlıqdan müdafiә olunmaq sәviyyәsi
Heç biri

340 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin hansı göstәricilәri var?

•

Hamısı
Dövlәtin cәmiyyәtin müxtәlif qruplarının mәnafeyini nәzәrә almaq vә iqtisadiyyatı sosial istiqamәtә yönәldә bilmәk
qabiliyyәti
İctimai istehsalın әsas amillәrindәn sәmәrlәi istifadә edilmәsi
Kapital bazarının vәziyyәti
Heç biri

341 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin hansı göstәricilәri var?

•

Hamısı
İstehsal vasitәlәrinin keyfiyyәt vәziyyәti
Tәbii resurs vә ekologiya
İş qüvvәsinin keyfiyyәtinin vәziyyәti
Heç biri

342 İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәrini son hәdd әhәmiyyәtinә görә hansıqruplara bölmәk olar?

•

Hamısı
Müvafiq Nazirliklәrin tәsdiq etdiyi sahәlәr sәviyyәsindә son hәdd göstәricilәri
Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tәsdiq etdiyi vә başlıca cәhәtlәri әks etdirәn son hәdd
әhәmiyyәtli göstәricilәr.
Milli mәnafenin әsas cәhәtlәrini әks etdirәn vә dövlәt sәviyyәsindә tәsdiq olunan makroiqtisadi göstәricilәr
Regionların iqtisadi tәhlükәsizliyinin son hәdd әhәmiyyәtli göstәricilәri

343 İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәrini nәyә әsasәn qruplara bölmәk olar?

•

milli iqtisadiyyatın formalaşmasına görә
inkişaf konsepsiyasına әsasәn
fәaliyyәt mexanizminә görә
son hәdd әhәmiyyәtinә görә
Heç biri

344 İl әrzindә Azәrbaycanın sosialiqtisadi inkişafını proqnozlaşdıran neçә göstәrici var?

•

1000
500 yaxın
bele göstәrici mövcud deyil
100
300 yaxın

345 İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәrinin keyfiyyәt vә kәmiyyәt tәrәflәri müqayisә edilir:

•

ekspert metoduna әsasәn qiymәtlәndirmә ilә
interpolyasiya ilә
ekstropolyasiya ilә
dünya statsitika sistemi ilә
şәbәkә sistemi ilә
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346 Respublika tәrәfindәn müәyyәn edilmiş göstәricilәr hansı prinsiplә yerinә yetirilir? 1. Respublikanın
iqtisadi tәhlükәsziliyinin tәmin olunmasında Konstitusiyaya vә onun qanunlarına riayyәt etmәk 2. İqtisadi
tәhlükәsizlik vahid dövlәt siyasәtinә әsaslanaraq onun tәmin olunması istiqamәtlәrini tarazlaşdırmalı vә
әlaqәlәndirmәlidir 3. İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunmasında dövlәt orqanları arasında sәlahiyyәtlәrin dәqiq
müәyyәn edilmәsi

•

1;3
1;2
Heç biri
Hamısı
2;3

347 İqtisadi tәhlükәsizlik sistemi necә hәyata keçirilir? 1) Milli tәhlükәsizlik konsepsiyası 2) İqtisadiyyat
sferasında ölkәnin milli maraqları 3) İqtisadi tәhlükәsizlik tәdbirlәri

•

1;2;3
heç biri
2;3
1;2
1;3

348 İqtisadi tәhlükәsizlik beynәlxalq vә regional aspektdә : 1.milli iqtisadi tәhlükәsizliyin ölkә daxilindә
mәsәlәlәrinә malikdir 2.fәrdi şәxslәrin birbirilә fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә malikdir 3.milli iqtisadi
tәhlükәsizliyin ölkә xaricindәki mәsәlәlәrә malikdir

•

1;2;3
heç biri
2;3
1;2
1;3

349 Ümumi iqtisadi göstәricilәr aşağıdakı qrupa bölünür:

•

Texnogen
Sosial
İqtisadi
Keyfiyyәt
Tәbii

350 Ümumi iqtisadi göstәricilәr aşağıdakı qrupa bölünür:

•

Texnogen
Sosial
İqtisadi
Kәmiyyәt
Tәbii

351 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında
idxalın mәblәği .........................?

•

Gәlirlәri әn yüksәk olan 10% әhali qrupu ilә gәlirlәri әn aşağı olan 10% әhali qrupu arasında olan fәrq
Dünyanın başqa ölkәlәri ilә müqayisәdә adambaşına düşәn ÜDMin xüsusi çәkisi vә onun dinamikası
İdxalın mәblәği vә onun ÜDMyә olan nisbәti faizlә
Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın xüsusi çәkisi
Әhalinin ömür müddәti
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352 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: Dünyanın başqa ölkәlәri ilә müqayisәdә
adambaşına düşәn ÜDMin xüsusi çәkisi vә onun dinamikası ........................................?

•

Büdcә kәsirlәrinin ödәnilmәsindә xarici borcların xüsusi çәkisi
İşsizliyin sәviyyәsi
Gәlirlәri yaşayış minimumundan aşağı olan әhalinin xüsusi çәkisi
Sәnaye istehsalında emaledici sәnayenin xüsusi çәkisi
Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın mәblәği

353 İqtisadi tәhlükәsizlik obyektinin inkişaf sәviyyәsinә görә qruplaşdırılr:

•

Keyfiyyәt
Faktiki
Ümumi makroiqtisadi göstәricilәr
Regional vә yaxud sahәvi baxımdan ölkә iqtisadiyyatının vәziyyәti
Strateji

354 göstәricilәr еlә tәrtib olunmаlıdır ki, intеqrаl göstәricilәrinin xüsusi göstәricilәrdәn: 1. аsılılıq funksiyаsını
ifаdә еtmiş olsun 2. tәrs mütәnasib olsun 3. biri digәrinә bәrabәr olsun

•

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

355 tәhlükәsizlik sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün vаcibdir. 1. intеqrаl göstәricinin olmаsı 2. xüsusi
göstәricilәr sistеminin olmаsı 3. ümumi göstәricilәrin olmаsı

•

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

356 İqtisadi tәhlükәsizliyin subyekti aşağıdakı göstәricilәri seçmәlidir:

•

Doğru cavab yoxdur
İqtisadi tәhlükәni törәdә bilәn göstәricinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt forması
İqtisadi tәhlükәni törәdә bilәn göstәricinin keyfiyyәt forması
İqtisadi tәhlükәni törәdә bilәn göstәricinin kәmiyyәt forması
Hamısı

357 İqtisadi tәhlükәsizliyin qiymәtlәndirmә sisteminin әhәmiyyәti nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Bu sistem iqtisadi tәhlükәsizliyin әn optimal vәziyyәtini sәciyyәlәndirir
Ümumiyyәtlә, iqtisadi tәhlükәsizliyin belә bir sistemi yoxdur
Bu sistem iqtisadi vәziyyәti araşdırmaqla tәhlükәsizlik kriteriyasını araşdırır vә onun iqtisadi inkişafını tәnzimlәyir
Bu sistem iqtisadi tәhlükәsizliklә milli tәhlükәsizlik arasında disproporsiyaların aradan qaldırılmasına istiqamәtlәnir

358 İqtisadi tәhlükәsizliyinin tәdqiqat obyekti ola biәr:
Bütün cavablar doğrudur
Dövlәtin iqtisadiyyatı tәnzimlәmә mexanizmi
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•

Dövlәtin iqtisadi sistemi sayılır
әmtәә vә xidmәtlәrdәn gәlәn gәlir vә xәrclәr vә digәr makroiqtisadi göstәricilәr sayılır
İqtisadi tәhlükәsizliyin inkişaf strategiyası

359 İqtisadi tәhlükәsizlik konsepsiyası necә hәyata keçirilir?

•

Hamısı
ölkәnin müdafiә potensialından asılı olaraq , beynәlxalq sәviyyәlәrdә sәmәrәli ödәmәk qabiliyyәti
İqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsindәn , iqtisadiyyatın strukturundan asılı olaraq
Milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini, ölkәnin müdafiә potensialından asılı olaraq
Heç biri

360 Dördüncü variantın mahiyyәti nәdir?

•

Heç biri
Daxili, elәcә dә xarici tәhlükә vә tәsir şәraitindә makroiqtisadi vә siyasi sabitlik, hәmçinin fәrdin iqtisadi
mәnafelәrinin tәminatı baxımından milli iqtisadiyyatın imkan vә hazırlığının vәziyyәti
İqtisadiyyatın ictimai tәlәbatının hәm milli, hәm dә beynәlxalq sәviyyәlәrdә sәmәrәli ödәmәk qabiliyyәti
Milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini, sabitliyini, dәyişikliklәrә adaptasiya olma mexanizmini tәmin edәn amil vә
şәrtlәrin mәcmusu
Xarici amillәrin ümumiiqtisadi tarazlığa tәsirini minimuma endirmәklә sabit sosialiqtisadi inkişafı tәmin etmәk
qabiliyyәti

361 Üçüncü variantın mahiyyәti nәdir?

•

Heç biri
Daxili, elәcә dә xarici tәhlükә vә tәsir şәraitindә makroiqtisadi vә siyasi sabitlik, hәmçinin fәrdin iqtisadi
mәnafelәrinin tәminatı baxımından milli iqtisadiyyatın imkan vә hazırlığının vәziyyәti
İqtisadiyyatın ictimai tәlәbatının hәm milli, hәm dә beynәlxalq sәviyyәlәrdә sәmәrәli ödәmәk qabiliyyәti
Milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini, sabitliyini, dәyişikliklәrә adaptasiya olma mexanizmini tәmin edәn amil vә
şәrtlәrin mәcmusu
Xarici amillәrin ümumiiqtisadi tarazlığa tәsirini minimuma endirmәklә sabit sosialiqtisadi inkişafı tәmin etmәk
qabiliyyәti

362 İkinci variantın mahiyyәti nәdir?

•

Heç biri
Daxili, elәcә dә xarici tәhlükә vә tәsir şәraitindә makroiqtisadi vә siyasi sabitlik, hәmçinin fәrdin iqtisadi
mәnafelәrinin tәminatı baxımından milli iqtisadiyyatın imkan vә hazırlığının vәziyyәti
İqtisadiyyatın ictimai tәlәbatının hәm milli, hәm dә beynәlxalq sәviyyәlәrdә sәmәrәli ödәmәk qabiliyyәti
Milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini, sabitliyini, dәyişikliklәrә adaptasiya olma mexanizmini tәmin edәn amil vә
şәrtlәrin mәcmusu
Xarici amillәrin ümumiiqtisadi tarazlığa tәsirini minimuma endirmәklә sabit sosialiqtisadi inkişafı tәmin etmәk
qabiliyyәti

363 Birinci variantın mahiyyәti nәdir?

•

Heç biri
Daxili, elәcә dә xarici tәhlükә vә tәsir şәraitindә makroiqtisadi vә siyasi sabitlik, hәmçinin fәrdin iqtisadi
mәnafelәrinin tәminatı baxımından milli iqtisadiyyatın imkan vә hazırlığının vәziyyәti
İqtisadiyyatın ictimai tәlәbatının hәm milli, hәm dә beynәlxalq sәviyyәlәrdә sәmәrәli ödәmәk qabiliyyәti
Milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini, sabitliyini, dәyişikliklәrә adaptasiya olma mexanizmini tәmin edәn amil vә
şәrtlәrin mәcmusu
Xarici amillәrin ümumiiqtisadi tarazlığa tәsirini minimuma endirmәklә sabit sosialiqtisadi inkişafı tәmin etmәk
qabiliyyәti

364 Bazar subyektinin xarici iqtisadi әmәliyyatlarda gördüyü mәqsәdlәr hansılardır? 1.idxalatda mәqsәdlәr
2.ixracatda mәqsәdlәr 3.daxili mәqsәdlәr 4.xarici mәqsәdlәr

•
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•

1;2
2;3
1;4
1;3
2;4

365 Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizlik konsepsiyasına әsasәn aşağıdakı problemlәrin aradan
qaldırılmasına şәrait yaradılmalıdır: 1. Ölkәnin keyfiyyәtcә iqtisadi vәziyyәtini müәyyәn etmәk 2. Mövcud
vәziyyәti tәhlil etmәklә cәmiyyәtin inkişafını nәzәrә almaq 3. iqtisadi sistemi yaratmaq vә xalq tәsәrrüfatı
sahәlәrinin inkişafını tәnzimlәmәk 4. ölkәdә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә nail olunsun 5.
cәmiyyәtin vә dövlәtin sosialiqtisadi vә hәrbisiyasi birliyini tәmin etmәk

•

Hamısı
1.4.5
1.2.3
3.4.5
Heç biri

366 İqtisadi tәhlükәsizliyi öyrәnәn subyekt aşağıdakı xüsusiyyәtlәri özündә әks etdirәn göstәricilәri seçmәlidir:

•

Doğru cavab yoxdur
İqtisadi tәhlükәni törәdә bilәn göstәricinin qerirasional forması
Hamısı
İqtisadi tәhlükәnin qabaqcadan hiss edilmәsi
İqtisadi tәhlükәni törәdә bilәn göstәricinin stoxastik vә ehtimallı forması

367 çoxlu sаydа göstәricilәr müәyyәn еtmәk mümkün olаr ki, onlаrındа hәr biri tәhlükәqorxusunun
intеnsivliyinin vә mаhiyyәtinin riyаzi gözlәmәsi kimi ifаdә olunа bilәr. Onda bu göstәricilәrin dаhа
mәqsәdyönlü tәhlili üçün onu: 1. kаtеqoriyаlаr üzrә qruplаşdırmаq lаzımdır. 2. sabit tәyin etmәk lazımdır 3.
nәzәrә almamaq lazımdır

•

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

368 intеqrаl göstәrici ümumi xаrаktеrli informаsiyа vеrir: 1. ölkә dünyа iqtisаdi sistеmindәn nә dәrәcәdә аsılıdır
2. iqtisаdi tәhlükәsizlik mövqеyindәn ölkәnin vәziyyәti kаfidir 3. iqtisаdi tәhlükәsizlik mövqеyindәn ölkәnin
vәziyyәti аğırdır 4. iqtisаdi tәhlükәsizlik mövqеyindәn ölkәnin vәziyyәti böhrаnlı vә yа fәlаkәtli vәziyyәtdir

•

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

369 qlobаl hаllаr üçün: 1. intеqrаl göstәricilәrin kömәyilә qiymәtlәndirmә әsаs olаcаq 2. xüsusi göstәricilәr
konkrеt tәhlükәyә qаrşı әks tәdbirlәrin görülmәsi üçün xidmәt еdәcәk 3. istifadә olunmayacaq

•

3
2,3
1,2
1,2,3
1
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370 Qiymәtlәndirmәnin еlә informаtiv sistеmi tәrtib еdilmәlidir ki: 1. ölkәdә nаil olunmuş göstәricilәrin digәr
ölkә göstәricilәri ilә müqаyisә еtmәyә imkаn vеrsin 2. iqtisаdi tәhlükәsizliyin mаhiyyәtini sәciyyәlәndirmiş
olsun 3. iqtisаdi tәhlükәsizliyin intеnsivliyini sәciyyәlәndirmiş olsun

•

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

371 Milli iqtisаdiyyаtın dünyа iqtisаdi sistеmindәn аsılılıq dәrәcәsinin hәddinin qiymәtlәndirilmәsi
mürәkkәbdir. 1. yüksәk qеyri müәyyәn tәsir sәviyyәsinә mаlik olаn vә çoxlu sаydа ziddiyyәtli аmillәrin еyni
vаxtdа fәаliyyәt göstәrmәsi ilә әlаqәdаr olаrаq 2. informаtiv sistеmin olmaması ilә әlаqәdаr olаrаq 3. xüsusi
göstәricilәr sistеminin olmаması ilә әlаqәdаr olаrаq

•

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

372 İqtisadi tәhlükәsizlik obyektinin inkişaf sәviyyәsinә görә iqtisadi tәhlükәsizlik qruplaşdırılr: 1) hәr bir
vәtәndaşın iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sәviyyәsi 2) hüquqi şәxsin tәhlükәsizlik sәviyyәsi 3) Xarici
amillәrin iqtisadi artıma şәrait yaratmasına vә sosialiqtisadi inkişaf mövqeyindәn konkret nәticәlәrin әldә
edilmәsinә çalışmaq 4) Regional vә yaxud sahәvi baxımdan ölkә iqtisadiyyatının vәziyyәti 5) Hәm iqtisadi, hәm
dә siyasi әsaslarla dövlәt müstәqilliyinә nail olmaq

•

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

373 İqtisadi tәhlükәsizliyin keyfiyyәt әlamәtlәrinә görә aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1. Göstәricinin
әhәmiyyәt kәsb etmә dәrәcәsi 2. Tәhlükәnin iqtisadiyyata tәsirinin istiqamәti 3. Tәhlükәnin xarakteri, miqyası
vә onların zәrәr vermә dәrәcәsi

•

Heç biri
1,3
1,2
1,2,3
2,3

374 İqtisadi tәhlükәsizliyin keyfiyyәt әlamәtlәrinә görә aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1. İqtisadi
tәhlükәsizlik obyektinin sәviyyәsi 2. İqtisadi tәhlükәsizlik subyektinin sәviyyәsi 3. Tәhlükәnin tәsir dövrü vә
onun proqnozlaşdırılması 4. Tәhlükәnin iqtisadiyyata tәsirinin azaldılması

•

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

375 Komplеks qorxunun mеydаnа gәlmәsinin riyаzi gözlәmәsi isә bеlә müәyyәn еdilir:
62/116

12/22/2016

•

376

•

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

377 bu göstәrici Milli iqtisаdiyyаtın qаlаn dünyаdаn nә dәrәcәdә аsılı olduğunu müәyyәn еtmәyә imkаn vеrir.

•
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378 İqtisadi tәhlükәsizlik obyektinin inkişaf sәviyyәsinә görә qruplaşdırılr:

•

Keyfiyyәt
Faktiki
Ümumi makroiqtisadi göstәricilәr
Bütövlükdә ölkә iqtisadiyyatının makroiqtisadi sәviyyәsi
Strateji

379 İqtisadi tәhlükәsizlik göstәricilәrinin nisbi xarakter daşımasının sәbәbi nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
“Gizli” iqtisadiyyatın olması
Makroiqtisadi mәkanın meyli
Hәr bir dövlәtin tarixәn keçdiyi inkişaf yolu, iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsindәn asılı olaraq iqtisadi tәhlükәsizlik
göstәricilәrindә yer dәyişmәlәri ola bilәr
Azәrbaycan Respublikası müharibә şәraitindә olduğu üçün hәrbi xәrclәrin artması

380 İqtisadi tәhlükәsizlik göstәricilәrinin nisbi xarakter daşımasının sәbәbi nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
“Gizli” iqtisadiyyatın olması
Makroiqtisadi mәkanın meyli
İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәri hәddindәn artıq çoxdur, onun hamısını nәzәrә almaq mümkün deyil
Azәrbaycan Respublikası müharibә şәraitindә olduğu üçün hәrbi xәrclәrin artması

381 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: İşsizliyin sәviyyәsi .........................?

•

İdxalın mәblәği vә onun ÜDMyә olan nisbәti faizlә
Gәlirlәri әn yüksәk olan 10% әhali qrupu ilә gәlirlәri әn aşağı olan 10% әhali qrupu arasında olan fәrq
Әhalinin ömür müddәti
Dünyanın başqa ölkәlәri ilә müqayisәdә adambaşına düşәn ÜDMin xüsusi çәkisi vә onun dinamikası
Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın xüsusi çәkisi

382 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: Gәlirlәri yaşayış minimumundan aşağı olan
әhalinin xüsusi çәkisi ........................?

•

İdxalın mәblәği vә onun ÜDMyә olan nisbәti faizlә
Gәlirlәri әn yüksәk olan 10% әhali qrupu ilә gәlirlәri әn aşağı olan 10% әhali qrupu arasında olan fәrq
Әhalinin ömür müddәti
Dünyanın başqa ölkәlәri ilә müqayisәdә adambaşına düşәn ÜDMin xüsusi çәkisi vә onun dinamikası
Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın xüsusi çәkisi

383 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: Sәnaye istehsalında emaledici sәnayenin xüsusi
çәkisi ........................?

•

İdxalın mәblәği vә onun ÜDMyә olan nisbәti faizlә
Gәlirlәri әn yüksәk olan 10% әhali qrupu ilә gәlirlәri әn aşağı olan 10% әhali qrupu arasında olan fәrq
Әhalinin ömür müddәti
Dünyanın başqa ölkәlәri ilә müqayisәdә adambaşına düşәn ÜDMin xüsusi çәkisi vә onun dinamikası
Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın xüsusi çәkisi
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384 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: İdxalın mәblәği vә onun ÜDMyә olan nisbәti
faizlә .......................................?

•

Büdcә kәsirlәrinin ödәnilmәsindә xarici borcların xüsusi çәkisi
İşsizliyin sәviyyәsi
Gәlirlәri yaşayış minimumundan aşağı olan әhalinin xüsusi çәkisi
Sәnaye istehsalında emaledici sәnayenin xüsusi çәkisi
Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın mәblәği

385 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında
idxalın xüsusi çәkisi .......................................?

•

Büdcә kәsirlәrinin ödәnilmәsindә xarici borcların xüsusi çәkisi
İşsizliyin sәviyyәsi
Gәlirlәri yaşayış minimumundan aşağı olan әhalinin xüsusi çәkisi
Sәnaye istehsalında emaledici sәnayenin xüsusi çәkisi
Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın mәblәği

386 Bazar subyektinin ixracatda gördüyü mәqsәdi nәdir:

•

Daxili istehlak bazarında malların çeşidkeyfiyyәt strukturunun zәnginlәşdirilmәsi
Malın daha sәmәrәli xarici analoqlarından istifadә nәticәsindә vәsaitlәrә qәnaәt olunması
İstehsalın modernlәşdirilmәsi
Valyuta resurslarının artırılması
Daxili bazarda yeni seqmentlәrә çıxmaqla, istehsalın genişlәndirilmәsinә nail olmaqla mәnfәәtin maksimum әldә
edilmәsi

387 Bazar subyektinin ixracatda mәqsәi nәdir:

•

Daxili istehlak bazarında malların çeşidkeyfiyyәt strukturunun zәnginlәşdirilmәsi
Malın daha sәmәrәli xarici analoqlarından istifadә nәticәsindә vәsaitlәrә qәnaәt olunması
İstehsalın modernlәşdirilmәsi
İstehsalın miqyasının genişlәndirilmәsi nәticәsindә inhisar üstünlüyünün әldә edilmәsi
Daxili bazarda yeni seqmentlәrә çıxmaqla, istehsalın genişlәndirilmәsinә nail olmaqla mәnfәәtin maksimum әldә
edilmәsi

388 Bazar subyektinin ixracatda mәqsәi nәdir:

•

Daxili istehlak bazarında malların çeşidkeyfiyyәt strukturunun zәnginlәşdirilmәsi
Malın daha sәmәrәli xarici analoqlarından istifadә nәticәsindә vәsaitlәrә qәnaәt olunması
İstehsalın modernlәşdirilmәsi
Beynәlxalq rәqabәtә qoşulmaqla istehsalın dünya standartları sәviyyәsinә çatdırılması
Daxili bazarda yeni seqmentlәrә çıxmaqla, istehsalın genişlәndirilmәsinә nail olmaqla mәnfәәtin maksimum әldә
edilmәsi

389 Bazar subyektinin ixracatda mәqsәdi nәdir

•

Daxili istehlak bazarında malların çeşidkeyfiyyәt strukturunun zәnginlәşdirilmәsi
Malın daha sәmәrәli xarici analoqlarından istifadә nәticәsindә vәsaitlәrә qәnaәt olunması
İstehsalın modernlәşdirilmәsi
Xarici bazarlara çıxmaq imkanı qazanmaqla istehsalın genişlәndirilmәsi nәticәsindә mәnfәәtin artımı
Daxili bazarda yeni seqmentlәrә çıxmaqla, istehsalın genişlәndirilmәsinә nail olmaqla mәnfәәtin maksimum әldә
edilmәsi

390 Bazar subyektinin idxalatda mәqsәdi nәdir:
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•

Valyuta resurslarının artırılması
İstehsalın modernlәşdirilmәsi
Xarici bazarlara çıxmaq imkanı qazanmaqla istehsalın genişlәndirilmәsi nәticәsindә mәnfәәtin artımı
Beynәlxalq rәqabәtә qoşulmaqla istehsalın dünya standartları sәviyyәsinә çatdırılması
İstehsalın miqyasının genişlәndirilmәsi nәticәsindә inhisar üstünlüyünün әldә edilmәsi

391 İqtisadi tәhlükәsizlik obyektinin inkişaf sәviyyәsinә görә qruplaşdırılr:

•

Faktiki
Makroiqtisadiyyatın sәviyyәsi, yәni, firmaların, müәssisәlәrin, tәşkilatların, sәhmdar cәmiyyәtlәrinin, bankların vә.s
inkişaf sәviyyәsi
Keyfiyyәt
Strateji
Ümumi makroiqtisadi göstәricilәr

392 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: Gәlirlәri әn yüksәk olan 10% әhali qrupu ilә
gәlirlәri әn aşağı olan 10% әhali qrupu arasında olan fәrq .......................................?

•

Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın mәblәği
Gәlirlәri yaşayış minimumundan aşağı olan әhalinin xüsusi çәkisi
Sәnaye istehsalında emaledici sәnayenin xüsusi çәkisi
İşsizliyin sәviyyәsi
Büdcә kәsirlәrinin ödәnilmәsindә xarici borcların xüsusi çәkisi

393 Nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı olmalıdır: әhalinin ömür müddәti ........................................?

•

Gәlirlәri yaşayış minimumundan aşağı olan әhalinin xüsusi çәkisi
Sәnaye istehsalında emaledici sәnayenin xüsusi çәkisi
Daxili istehsalda, o cümlәdәn әrzaq istehlakında idxalın mәblәği
Büdcә kәsirlәrinin ödәnilmәsindә xarici borcların xüsusi çәkisi
İşsizliyin sәviyyәsi

394 Riskin qiymәtlәndirilmәsi

•

0,8 ehtimalla doğru nәticәlәr әldә olunur
Ekspert, ehtimal, mümkünlük xarakteri daşıyır
Doğru cavab yoxdur
A vә C variantları
Sosialiqtisadi situasiyanı qabaqlamaq demәkdir

395 İqtisadi tәhlükәsizliyin risk kateqoriyası hansı göstәricilәrlә әlaqәdardır:

•

sahә göstәricilәrilә
makroiqtisadi göstәricilәrlә
mikroiqtisadi göstәricilәrlә
kәmiyyәt göstәricilәrilә
xüsusi göstәricilәrlә

396 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizlik strategiyası:

•

Doğru cavab yoxdur
Dövlәtin tәhlükәsizlik sistemi vasitәsilә hәyata keçirilir
Milli Mәclis tәrәfindәn qәbul edilmiş qәrarlarla hәyata keçirilir
Normativ hüquqi aktlarla hәyata keçirilir
Qanunlarla hәyata keçirilir
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397 Dövlәtin strategiyasının hәyata keçirilmәsi iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi sahәsindә neçә tәlәblәr
qoyur?

•

7
10
1
3
15

398 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün dövlәtin fәaliyyәti neçә ünsürlәri var?

•

3
17
10
7
1

399 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin neçә göstәricilәri var?

•

10
9
1
5
13

400 İqtisadi sahәdә iqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir göstәrәn necә hadisәlәr var?

•

1
4
9
10
7

401 İqtisadi tәhlükәsizlik strategiyasında risk konsepsiyasının necә ünsürü var?

•

7
1
2
8
10

402 Necә ümumi metod var?

•

6
10
13
1
7

403 Müqayisәli tәhlili metodu tәtbiq necә aspektdәn ibarәtdir?
3
4
5
1

•
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•

2

404 Dövlәtin strategiyasının hәyata keçirilmәsi iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi sahәsindә hansı tәlәblәri
qoyur?

•

Dövlәtin tәnzimlәyici funksiyasına uyğun informasiya tәminatı
Hamısı
Mәrkәzi vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Prezident aparatının funksiyasına dәqiq hәdd qoyulması
Hec biri

405 İqtisadi tәhlükәsizliyin göstәricilәri hansılardır?

•

Hәr yüz min әhaliyә görә cinayәtkarların sayı
Minimum vә orta әmәkhaqqının nisbәti
Yoxsulluq hәddindә yaşayan әhalinin xüsusi çәkisi
İşsizliyin sәviyyәsi
Hamısı

406 İqtisadi tәhlükәsizliyә tәsir göstәrәn iqtisadi hadisәlәr hansılardır?

•

Ümumi Daxili Mәhsulun neçә faizinin elmin inkişafına yönәldilmәsi
Hamısı
Ümumi Daxili Mәhsulun baza göstәricisinә nisbәtәn aşağı düşmәsi
Faizlә ölkәnin xaricdәn gәtirilәn әrzaq mәhsullarından asılılıq sәviyyәsi
İxrac olunan mәhsulların içәrisindә yüksәk texnologiyaya әsaslanan mәhsulların xüsusi çәkisi

407 Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyi әsasәn hansı metodu ilә qiymәtlәndirilir:

•

bütün cavablar düzdür
ekstropolyasiya
normativ
delfa
ekspert

408 Ümümi metoda aid deyil:

•

Әn münasib metod
Ssenarilәrin emal edilmәsi metodu
Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Ekstropolyasiya metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

409 İqtisadi tәhlükәsizlik amillәrinә daxildir:

•

İqtisadi
Milli
sosial
hәrbi
Hamısı

410 Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyi aşağıdakı metod ilә qiymәtlәndirilir:

•

ekstropolyasiya metodu ilә
ekspert metodu ilә
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әn kiçik kvadratlar metodu ilә
intuitiv metod ilә
interpolyasiya metodu ilә

411 Risk konsepsiyası iqtisadi tәhlükәsizliyin aşağıdakı ünsürünü özündә birlәşdirir:

•

Hamısı
Riskin qiymәtlәndirilmәsi
Risk sәviyyәsinin minimuma endirilmәsi
Daha yüksәk ehtimalla risk etmәk
Riskin tәmin olunması

412 Hәr bir dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyi qiymәtlәndirilәrkәn neçәsi nәzәrә alınmalıdır:

•

1
5
4
3
2

413 . Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı iqtisadi tәhlükәsizliyә aiddir: 1. Minimum vә orta әmәk haqqının nisbәti 2.
Yoxsulluq hәddindә yaşayan әhalinin xüsusi çәkisi 3. İşsizliyin sәviyyәsi 4. Hәr yüz min әhaliyә görә
cinayәtkarların sayı 5. Doğulanlarla ölәnlәrin sayının birbirinә nisbәti

•

1,2,3,4
Hamısı
1,4,5
1,3,4,5
2,3,4,5

414 Siyasi sabitlik göstәricilәri aşağıdakılardan asılıdır: 1. әhalinin dövlәt orqanlarına inanma sәviyyәsindәn 2.
İqtidarın hakimiyyәtә qanuni yolla gәlmәsindәn 3. Ölkәdә baş verәn siyasi situasiyaların düzgün
qiymәtlәndirilmәsindәn

•

Heç biri
2,3
1,3
1,2
Hamısı

415 Ekspert metoduna aid olan göstәricilәri seçin: 1. ölkәnin etibarlılığının inteqral göstәricisi 2. ölkә sәviyyәli
risk 3. xüsusi ekspert göstәricilәri 4. ekspert metodunun formalaşdırılmış qradiyentlәri

•

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

416 Aşağıdakılardan hansı göstәrici ekspert metoduna aiddir:

•

riskin qabaqlanmasının fiziki yeridilişinә sәbәb olan iqtisadi göstәricilәr
xüsusi ekspert göstәricilәri
baza göstәricilәri
ölkә sәviyyәli risk
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ekspert metodunun formalaşdırılmış qradiyentlәri

417 Ekspert metodu ilә qiymәtlәndirilir: 1.ölkәnin etibarlılığının inteqral göstәricisi 2.ölkә sәviyyәli risk
3.beynәlxalq sәviyyәli risk

•

hec biri
bütün cavablar
1,3
1,2
1,2,3

418 Ümumi metodlara aiddir: 1.ssenarilәrin emal edilmәsi metodu 2.normativ metod 3.әn münasib metod
4.qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

•

hec biri
bütün cavablar
1,2,3
1,3,4
2,3,4

419 İqtisadi tәhlükәsizliyin metodları hansılardır? 1.ümumi metodlar 2.sınaqdan çıxmış metodlar 3.expert
qiymәtlәndirmә metodu 4.ekstropolyasiya metodu

•

2,3
1,2
3,4
3,2,1
hec biri

420 Aşağıdakılardan hansı göstәrici ekspert metoduna aiddir

•

riskin qabaqlanmasının fiziki yeridilişinә sәbәb olan iqtisadi göstәricilәr
xüsusi ekspert göstәricilәri
baza göstәricilәri
ölkәnin etibarlılığının inteqral göstәricisi
ekspert metodunun formalaşdırılmış qradiyentlәri

421 İqtisаdi bum, pik tsikli xarakterizә olunur: a. iqtisаdi аrtımın tеmplәrinin аrtmаsı b. istеhsаlın gеnişlәnmәsi
c. invеstisiyаlаrın, sәhmlәrin vә digәr qiymәtlәri kаğızlаrın kurslаrının аzаlmаsı d. fаiz dәrәcәsinin,
qiymәtlәrin,әmәk hаqqının, mәnfәәtin аrtmаsı e. işsizliyin kәskin аzаlmаsı ilә

•

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

422 Ekspаnsiyа tsikli xarakterizә olunur: a. әsаs kаpitаlın kütlәvi tәzәlәnmәsi b. işsizliyin аrtmаsı c. әmәk
hаqqının, qiymәtlәrin, fаiz dәrәcәsinin, istеhlаk mаllаrınа tәlәbin аrtmаsı ilә

•

A,C
A
B
A,B
A,B,C
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423 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin sәviyyәsi:

•

Doğru cavab yoxdur
Qiymәtlәndirilmir
Faizlә qiymәtlәndirilir
Bal sistemi ilә qiymәtlәndirilir
Konkret statistik rәqәmlәrlә qiymәtlәndirilir

424 İctimai әmәk mәhsuldarlığı hәr il neçә faiz artdıqda, ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyi tәmin oluna bilәr:

•

8%
5,5%
6%
5%
4%

425 Bu metod qeyrisәlis, qeyrimükәmmәl, bәzi hallarda ziddiyyәtli biliklәr verir:

•

Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Nәzәrioyun metodu
Optimal, әn münasib metod
Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

426 Bu metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır:

•

Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Nәzәrioyun metodu
Optimal, әn münasib metod
Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

427 Bu metodun mahiyyәti: Konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsiri vә asılı olması şәklindә baxmaqdır:

•

Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Nәzәrioyun metodu
Optimal, әn münasib metod
Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

428 Bu metoddan ikitәrәfli vә çoxtәrәfli konflikt situasiyalar zamanı istifadә olunur:

•

Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Nәzәrioyun metodu
Optimal, әn münasib metod
Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

429 Bu metod : Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin real kriteriyalarını mәhdudlaşdırır

•

Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Nәzәrioyun metodu
Optimal, әn münasib metod
Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu
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430 Bu metoddan tәsviri tәhlildәn tәhlükәsizliyin kriteriyasını müәyyәn edir:

•

Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Nәzәrioyun metodu
Optimal, әn münasib metod
Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

431 Optimallaşdırma metodundan әsasәn istifadә edilir:

•

İkitәrәfli vә çoxtәrәfli konflikt situasiyalar zamanı istifadә olunur
Әn mürәkkәb problemlәri hәll zamanı istifadә edilir , ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn
İlkin proqnozlar tәrtib olunan zaman istifadә edilir
Bu metoddan tәsviri tәhlildәn tәhlükәsizliyin kriteriyasını müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir
Nәticәlәr konkretlәşdirilәrkәn istifadә edilir ,konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsir

432 Stаqnаsiyа tsikli xarakterizә olunur: a. әmәk hаqqqının sәviyyәsinin аşаğı olmаsı b. kütlәvi işsizlik c. ssudа
fаizinin yuxarı olmаsı d. әmtәә еhtiyаtlаrının аzаlmаsı e. qiymәtlәrin аşаğı sәviyyәdә dаyаnmаsı f. istеhsаlın nә
аrtmаmаsı, nә dә аzаlmаmаsı ilә

•

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

433 Enmә vә rеsеssiyа tsikli xarakterizә olunur: a. istеhsаlın hәcminin, gәlirlәrin sәviyyәsinin, mәşğulluğun,
invеstisiyаlаrın kәskin аzаlmаsı b. işsizliyin аzаlmаsı c. istеhsаl güclәrinin tаm yüklәnmәmәsi d. kütlәvi
müflislәşmә e. әsаs kаpitаlın qiymәtdәn düşmәsi ilә

•

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

434 dövlәtin hәyаtа kеçirdiyi iqtisаdi siyаsәtdә öz әksini tаpır. a. iqtisаdi аrtımın fаzаlаrının dәyişmәsi b.
işgüzаrlıq vә sаhibkаrlıq fәаliyyәtindәki аktivliyin dәyişikliyi c. әmtәә vә xidmәtlәrin tәlәb vә tәklifinin
vәziyyәti

•

C
A
B
A,B
A,B,C

435 Müqayisәli tәhlili metodu tәtbiq hansı aspektdәn ibarәtdir? 1.İqtisadi islahatlara başlanılan baza ilindәn
hesabat ilinәdәk olan dövrә kimi dinamikanın müqayisәli tәhlili 2.Analoji iqtisadi islahatları aparan ölkәlәrin
әldә etdiklәri nәticәlәrlә müqayisә olunan ölkәnin әldә etdiyi nәticәlәrin müqayisәli tәhlili 3. Yoxsulluq
hәddindә yaşayan әhalinin xüsusi çәkisi

•

1,2,3
2,3
1,3
1,2
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hamısı

436 İqtisadi tәhlükәsizliyin mühüm problemlәrindәn biri: 1.maqroiqtisadi sәviyyәdә әsas göstәricilәrin müәyyәn
edilmәsidir 2.sosial sahәlәrin әsas istiqamәtlәrin müәyyәn edilmәsi 3.maqroiqtisadi sәviyyәdә kateqoriyaların
müәyyәn edilmәsidir

•

2,3
1,2
1,3
bütün cavablar düzdü
1,2,3

437 Etibarlılığın qiymәtlәndirilmәsi konsepsiyası

•

konkretlilik xarakteri daşıyır
sosialiqtisadi situasiyanı әvvәlcәdәn qabaqlamağa imkan verir
ehtimallı xarakter daşıyır
ekspert vә ehtimallı xarakter daşıyır
ekspert xarakter daşıyır

438 Ekspert, ehtimal, mümkünlük xarakteri daşıyır:

•

Risk sәviyyәsinin minimuma endirilmәsi
Riskin qiymәtlәndirilmәsi
Riskin idarә edilmәsi
Riskin tәmin olunması
Daha yüksәk ehtimalla risk etmәk

439 Sosialiqtisadi situasiyanı qabaqlamaq demәkdir:

•

Daha yüksәk ehtimalla risk etmәk
Riskin qiymәtlәndirilmәsi
Riskin idarә edilmәsi
Riskin tәmin olunması
Risk sәviyyәsinin minimuma endirilmәsi

440 İqtisadi tәhlükәsizlik strategiyasında risk konsepsiyası iqtisadi tәhlükәsizliyin aşağıdakı ünsürünü özündә
birlәşdirir: 1. Riskin qiymәtlәndirilmәsi 2. Riskin idarә edilmәsi 3. Riskin tәmin olunması 4. Risk sәviyyәsinin
minimuma endirilmәsi

•

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

441 Risk kateqoriyasından istifadәnin iqtisadi tәhlükәsizlik üçün әhәmiyyәti ola bilәr:

•

İqtisadi tәhlükәsizliyin idarә edilmәsinin sәmәrәlәliyini aşağı salır
İqtisadi tәhlükәsizliyin idarә edilmәsinin sәmәrәlәliyini yüksәldir
Heç bir әhәmiyyәti yoxdur
İqtisadi tәhlükәsizlidә keyfiyyәt yönümündәn inkişafa nail olunur
Hamısı
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442 Bu metodun mahiyyәti bir qayda olaraq ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә
keçilmәsi ilә izah olunur:

•

Nәzәrioyun metodu
Optimal, әn münasib metod
Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

443 Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodunun әhәmiyyәti ola bilәr: 1. İlkin proqnozlar dәqiqlәşdirilir 2.
Nәticәlәr konkretlәşdirilir 3.Hamisı 4. Ssenarilәrin yeni variantları yaranır, axtarılıb tapılır 5.Hec biri

•

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

444 İqtisadi tәhlükәsizliyin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi metodudur:

•

Funksional tәhlil metodu
Reqressiya tәhlili metodu
Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Disproporsiyaların aradan qaldırılması metodu
Hamısı

445 İqtisadi tәhlükәsizliyin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi metodudur:

•

Funksional tәhlil metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu
Disproporsiyaların aradan qaldırılması metodu
İqtisadi analiz metodu
Reqressiya tәhlili metodu

446 İqtisadi tәhlükәsizliyin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi metodudur:

•

Disproporsiyaların aradan qaldırılması metodu
Nәzәrioyun metodu
Funksional tәhlil metodu
Reqressiya tәhlili metodu
İqtisadi analiz metodu

447 İqtisadiyyatın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә tәnzimedici fәaliyyәt öz әksini tapmışdır:

•

Doğru cavab yoxdur
“Regionların sosialiqtisadi inkişafı” na dair dövlәt proqramının birinci hissәsindә (20042008)
Azәrbaycan Respublikasının sosialiqtisadi siyasәtә uyğun qәbul edilimiş aktlarda
Azәrbaycan Respublikasının sosialiqtisadi inkişafı haqqında verdiyi proqnoz vә proqramlarda
“Regionların sosialiqtisadi inkişafı” na dair dövlәt proqramının ikinci hissәsindә (20092013)

448 İqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi sahәsindә dövlәtin strategiyasının aşağıdakı hәyata keçirilir:
Daxili vә xarici tәhlükәni proqnozlaşdırmaq vә onu birtәrәflәşdirәk üçün strategiyalar hazırlamaq
Әhalinin vә iqtisadiyyatın obyektiv vә hәrtәrәfli monitorinqi üçün informasiya mәrkәzi yaratmağı
Kompleks vә uzunmüddәtli tәdbirlәr sisteminin işlәyib hazırlamağı

•
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•

Prezident aparatının, Azәrbaycanın icra orqanlarının funksiyasına dәqiq hәdd qoyulması
Ölkәdә elmin,tәhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmağı

449 Bu amil tәkcә daxili vә xarici tәhlükәni zәrәrsizlәşdirmәmәli, eyni zamanda tәhlükәli hadisәlәrin törәnә
bilәcәyini vә nәticәlәrini qabaqcadan xәbәr vermәlidir: cәtin

•

Doğru cavab yoxdur
Kompleks vә uzunmüddәtli tәdbirlәr sisteminin işlәnib hazırlanması problemi
İqtisadi tәhlükәsizlik sahәsindә kompleks dövlәt tәdbirlәrinin reallaşma işinin tәşkil edilmәsi problemi
Әhalinin vә iqtisadiyyatın obyektiv vә hәrtәrәfli monitorinqi üçün informasiya mәrkәzi yaratmaq problemi
Ölkәdә elmin,tәhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq problemi

450 Bu problemi hәll etmәdәn ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün daxili vә xarici tәhlükәni
proqnozlaşdırmaq olmaz

•

Doğru cavab yoxdur
Kompleks vә uzunmüddәtli tәdbirlәr sisteminin işlәnib hazırlanması problemi
İqtisadi tәhlükәsizlik sahәsindә kompleks dövlәt tәdbirlәrinin reallaşma işinin tәşkil edilmәsi problemi
Әhalinin vә iqtisadiyyatın obyektiv vә hәrtәrәfli monitorinqi üçün informasiya mәrkәzi yaratmaq problemi
Ölkәdә elmin,tәhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq problemi

451 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün dövlәtin fәaliyyәti aşağıdakıları özündә
cәmlәşdirmәlidir: 1. әhalinin vә iqtisadiyyatın obyektiv vә hәrtәrәfli monitorinqi üçün informasiya mәrkәzi
yaratmaq 2. İqtisadi tәhlükәsizlik sahәsindә kompleks dövlәt tәdbirlәrinin reallaşma işinin tәşkil edilmәsi 3.
Kompleks vә uzunmüddәtli tәdbirlәr sisteminin işlәnib hazırlanması 4. Ölkәdә elmin,tәhsilin inkişafı üçün
investisiyalar ayırmaq

•

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

452 İqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün dövlәtin fәaliyyәti aşağıdakıları özündә cәmlәşdirmәlidir

•

Bütün cavablar doğrudur
Ölkәnin regionları arasında disproporsiyaları aradan qaldıtmaq
Daxili vә xarici tәhlükәni proqnozlaşdırmaq vә onu birtәrәflәşdirmәk
Kompleks vә uzunmüddәtli tәdbirlәr sisteminin işlәnib hazırlanması
Ölkәdә elmin,tәhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq

453 İqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün dövlәtin fәaliyyәti aşağıdakıları özündә cәmlәşdirmәlidir

•

Bütün cavablar doğrudur
Ölkәnin regionları arasında disproporsiyaları aradan qaldıtmaq
Daxili vә xarici tәhlükәni proqnozlaşdırmaq vә onu birtәrәflәşdirmәk
Әhalinin vә iqtisadiyyatın obyektiv vә hәrtәrәfli monitorinqi üçün informasiya mәrkәzi yaratmaq
Ölkәdә elmin,tәhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq

454 Kәmiyyәtcә qiymәtlәndirmә metodu zamanı

•

İkitәrәfli vә çoxtәrәfli konflikt situasiyalar zamanı istifadә olunur
Әn mürәkkәb problemlәri hәll zamanı istifadә edilir
İlkin proqnozlar tәrtib olunan zaman istifadә edilir
Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә ekspertlәr qrupu yaradılır
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Nәticәlәr konkretlәşdirilәrkәn istifadә edilir

455 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn iqtisadi proseslәrә aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1.
Faizlә ölkәnin xaricdәn gәtirilәn әrzaq mәhsullarından asılılıq sәviyyәsi 2. Qeyriistehsal sahәlәrinә böyük
vәsaitlәrin ayrılması 3. Ümumi Daxili Mәhsulun neçә faizinin elmin inkişafına yönәldilmәsi 4. İnnnovasiya
siyasәtinin düzgün müәyyәn edilmәmәsi

•

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

456 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn iqtisadi proseslәrә aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1.
Ümumi Daxili Mәhsulun baza göstәricisinә nisbәtәn aşağı düşmәsi 2. Qeyriistehsal sahәlәrinә böyük vәsaitlәrin
ayrılması 3. İxrac olunan mәhsulların içәrisindә yüksәk texnologiyaya әsaslanan mәhsulların xüsusi çәkisi 4.
İnnnovasiya siyasәtinin düzgün müәyyәn edilmәmәsi

•

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

457 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn iqtisadi prosesә aşağıdakını göstәrmәk olar:

•

Qeyriistehsal sahәlәrinә böyük vğsaitlәrin ayrılması
İstehsal prosesini hәyata keçirmәk üçün şәraitin olmaması
Ölkәdә düzgün iqtisadi islahatların hazırlanmaması
İxrac olunan mәhsulların içәrisindә yüksәk texnologiyaya әsaslanan mәhsulların xüsusi çәkisi
İnnnovasiya siyasәtinin düzgün müәyyәn edilmәmәsi

458 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn iqtisadi prosesә aşağıdakını göstәrmәk olar:

•

Qeyriistehsal sahәlәrinә böyük vğsaitlәrin ayrılması
İstehsal prosesini hәyata keçirmәk üçün şәraitin olmaması
Ölkәdә düzgün iqtisadi islahatların hazırlanmaması
Faizlә ölkәnin xaricdәn gәtirilәn әrzaq mәhsullarından asılılıq sәviyyәsi
İnnnovasiya siyasәtinin düzgün müәyyәn edilmәmәsi

459 Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn iqtisadi prosesә aşağıdakını göstәrmәk olar:

•

Qeyriistehsal sahәlәrinә böyük vğsaitlәrin ayrılması
İstehsal prosesini hәyata keçirmәk üçün şәraitin olmaması
Ölkәdә düzgün iqtisadi islahatların hazırlanmaması
Ümumi Daxili Mәhsulun baza göstәricisinә nisbәtәn aşağı düşmәsi
İnnnovasiya siyasәtinin düzgün müәyyәn edilmәmәsi

460 Çoxmeyarlı stasistik tәhlil metodunun mahiyyәti:
hec biri
müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır
tәhlükәsizliyin kriteriyasını müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir
ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә onun nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar
vermәkdәn ibarәtdir

•
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•

ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah olunur

461 Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodunun mahiyyәti:

•

hec biri
müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır
tәhlükәsizliyin kriteriyasını müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir
ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә onun nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar
vermәkdәn ibarәtdir.
ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah olunur

462 Optimallaşdırma metodunun mahiyyәti nәdir?

•

hec biri
müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır
tәhlükәsizliyin kriteriyasını müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir
ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә onun nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar
vermәkdәn ibarәtdir
ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah olunur.

463 Sosial prosesinin idarә edilmәsindә dövlәtin vәzifәlәrinin bir hissәsinin yerli orqanlara verilmәsinin tәsiri
aşağıdakı ola bilәr:

•

Doğru cavab yoxdur
Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi riskini artırır
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә daha mütәrәqqi hesab olunur
İqtisadi tәhlükәsizliyin idarә edilmәsinin sәmәrәlәliyini yüksәldir
Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi riskini minimuma endirir

464 İqtisadi tәhlükәsizliyin mühüm problemlәrindәn biri aşağıdakı ola bilәr:

•

Doğru cavab yoxdur
Regional sәviyyәdә әsas göstәrici vә kateqoriyaların müәyyәn edilmәsi
Qlobal sәviyyәdә әsas göstәrici vә kateqoriyaların müәyyәn edilmәsi
Makroiqtisadi sәviyyәdә әsas göstәrici vә kateqoriyaların müәyyәn edilmәsi
Mikroiqtisadi sәviyyәdә әsas göstәrici vә kateqoriyaların müәyyәn edilmәsi

465 İqtisadi tәhlükәsizliyini qiymәtlәndirәrkәn riyazi aparatdan istifadәnin әhәmiyyәti ola bilәr:

•

Onun әhәmiyyәti bir qayda olaraq ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah
olunur
Konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsiri vә asılı olması şәklindә baxmaqdır
Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin digәr real kriteriyalarını mәhdudlaşdırır
Bir çox göstәricilәri azaltmaqla hadisәnin mahiyyәtini dәrk etmәyi asanlaşdırmaqdır
Bu metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır

466 Bu metodun mahiyyәti: Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә nәzәri әsaslarını işlәyib
hazırlamaq üçün materiallar vermәkdәn ibarәtdir:

•

Çoxmeyarlı statistik tәhlil metodu
Nәzәrioyun metodu
Optimal, әn münasib metod
Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodu
Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәlәri metodu

467 Çoxmeyarlı stasistik tәhlil metodunun mahiyyәti ola bilәr:

•
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•

Onun mahiyyәti bir qayda olaraq ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah
olunur
Konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsiri vә asılı olması şәklindә baxmaqdır
Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin digәr real kriteriyalarını mәhdudlaşdırır
Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә onun nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar
vermәkdәn ibarәtdir
Bu metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır

468 Qeyrisәlis sistem nәzәriyyәsi metodunun mahiyyәti ola bilәr:

•

Konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsiri vә asılı olması şәklindә baxmaqdır
Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә onun nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar
vermәkdәn ibarәtdir
Onun mahiyyәti bir qayda olaraq ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah
olunur
Bu metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır
Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin digәr real kriteriyalarını mәhdudlaşdırır

469 Nәzәri oyun metodunun mahiyyәti ola bilәr:

•

Onun mahiyyәti bir qayda olaraq ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah
olunur
Konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsiri vә asılı olması şәklindә baxmaqdır
Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin digәr real kriteriyalarını mәhdudlaşdırır
Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә onun nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar
vermәkdәn ibarәtdir
Bu metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır

470 Nәzәri oyun metodundan әsasәn istifadә edilir:

•

İkitәrәfli vә çoxtәrәfli konflikt situasiyalar zamanı istifadә olunur
Әn mürәkkәb problemlәri hәll zamanı istifadә edilir
İlkin proqnozlar tәrtib olunan zaman istifadә edilir
Bu metoddan tәsviri tәhlildәn tәhlükәsizliyin kriteriyasını müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir
Nәticәlәr konkretlәşdirilәrkәn istifadә edilir

471 Optimallaşdırma metodunun mahiyyәti ola bilәr:

•

Onun mahiyyәti bir qayda olaraq ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah
olunur
Konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsiri vә asılı olması şәklindә baxmaqdır
Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin digәr real kriteriyalarını mәhdudlaşdırır
Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә onun nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar
vermәkdәn ibarәtdir
Bu metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır

472 Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodunun mahiyyәti ola bilәr:

•

Onun mahiyyәti bir qayda olaraq ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah
olunur
Konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsiri vә asılı olması şәklindә baxmaq, müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi
ilә izah olunur
Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin digәr real kriteriyalarını mәhdudlaşdırır , metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb
problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır
Yüksәk sәviyyәli mütәxәsislәrә ekspertlәrә müxtәlif istiqamәtlәrdә olan böyük vә çәtin sosialiqtisadi vә ümumi
iqtisadi problemlәrin hәllindә müasir riyazi vasitәlәrdәn istifadә etmәyә imkan verir
Bu metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır, onun mahiyyәti bir qayda olaraq
ilk göstәricilәrdәn asılı olur
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473 Iqtisаdiyyаtdа tsikllаr olduğundаn dövlәtin iqtisаdiyyаtdа funksiyаlаrı:a. аrtıb аzаlа bilir b. mәqsәdlәri vә
vәzifәlәri fәrqli olur c. sabit qalır

•

C
A
B
A,B
A,B,C

474 Ssenarilәrin tәhlili vә emal edilmәsi metodunun mahiyyәti nәdir:

•

Onun mahiyyәti bir qayda olaraq ilk göstәricilәrdәn asılı olan vә müqayisә olunan göstәricilәrә keçilmәsi ilә izah
olunur
Konfliktlәrә sintez şәkildә, birbirinә tәsiri vә asılı olması şәklindә baxmaqdır
Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin digәr real kriteriyalarını mәhdudlaşdırır
Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn vә onun nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar
vermәkdәn ibarәtdir
Bu metod müasir vasitәlәrlә әn mürәkkәb problemlәri hәll etmәkdә açar rolu oynayır

475 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin strategiyası müәyyәnlәşdirilir:

•

Doğru cavab yoxdur
Müәyyәn edilmiş nәticәlәr әsasında ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizlik sәviyyәsi tәhlil olunmaqla
Müәyyәn edilmiş nәticәlәr әsasında hәm bütövlükdә ölkәnin, hәm dә müxtәlif sahәlәrin tәhlükәsizlik sәviyyәlәri
tәhlil olunmaqla
Müәyyәn edilmiş nәticәlәr әsasında hәm bütövlükdә ölkәnin, hәm dә müxtәlif sahәlәrin iqtisadi tәhlükәsizlik
sәviyyәlәri tәhlil olunmaqla
Müxtәlif sahәlәrin tәhlükәsizlik sәviyyәlәri tәhlil olunmaqla

476 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini müәyyәnlәşdirәn metodlar hansılardır: 1. Makroiqtisadi göstәricilәr
vasitәsilә qiymәtlәndirmә metodu 2. Ekspert qiymәtlәndirmә metodu 3. Sosialiqtisadi qiymәtlәndirmә metodu

•

Heç biri
2,3
1,3
1,2
1,2,3

477 Maliyyә tәhlükәsizliyinin әsas özәyi aşağıdakılardan hansıdır:

•

büdcәvergi sahәsi
Bütün cavablar doğrudur
pulkredit sahәsi
sosialiqtisadi inkişaf sahәsi
audit sahәsi

478 İnvestisiya siyasәtinin sәmәrәliliyinә nail olmaq üçün neçә prinsipә әmәl olunmalıdır?

•

8
4
11
5
6

479 Hazırda vergi sisteminin tәhlükәsizliyinә neçә amil mәnfi tәsir göstәrir?
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•

5
8
13
11
3

480 Vegi vә vergi siyasәti ölkәnin iqtisadi vә maliyyә tәhlükәsizliyi sistemindә obyektiv olaraq özündә neçә
amili әhatә edir?

•

3
15
11
13
5

481 Maliyyә tәhlükәsizliyi strategiyasının strukturu neçә aspektdә qurulur?

•

10
11
8
13
4

482 İnvestisiya siyasәtinin uğurla hәyata keçirilmәsindә nisbәtәn Azәrbaycan dövlәtinin rolu hәlledici olmasının
neçә sәbәbi var?

•

6
8
4
5
11

483 Dövlәt borclarının olmasının neçә iqtisadi nәticәsini göstәrmәk olar?

•

10
11
6
8
4

484 Hazırda Azәrbaycanda fond birjalarında әhalinin iştirak etmәk imkanının mәhdudluğunun sәbәbi nәdir?

•

heç biri
bu sahәyә marağın olmaması
әhali gәlirlәrinin çox olması
әhali gәlirlәrinin az olması
xarici bazarın daha әlverişli olması

485 Maliyyә  iqtisadi proseslәri müşahidә olunur:

•

risklә vә qeyrimüәyyәnliklә
risksiz olması ilә
dәqiq olması ilә
sabitliyi ilә
risklә
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486 Maliyyә tәhlükәsizliyindә bankların mühüm vәzifәsinәdәn ibarәtdir ?

•

pulkredit vә valyuta münasibәtlәri şәraitindә dövlәt siyasәtinin reallaşmasını tәmin etmәkdir
pulkredit vә valyuta münasibәtlәri şәraitindә sәrhәd dövlәtlәrin milli mәnafeyini tәmin etmәkdir
pulkredit vә valyuta münasibәtlәri şәraitindә kommersiya banklarının maraqlarının reallaşmasını tәmin etmәkdir
pulkredit vә valyuta münasibәtlәri şәraitindә xarici investorların maraqlarının reallaşmasını tәmin etmәkdir
heç biri

487 Maliyyә tәhlükәsizliyi maliyyә vә investisiyaların elә bir vәziyyәtdә olmasıdır ki;

•

Hamısı
bütün imkanları Azәrbaycanın sağlam milli iqtisadiyyatının formalaşması vә inkişafına yönәldә bilsin
ölkәdә mәcmu maliyyә münasibәtlәrini birbirilә әlaqәlәndirsin
pul, büdcә, kredit, vergi vә valyuta sistemini qoruyub saxlamaqla Azәrbaycanın maliyyә sahәsindә daxili vә xarici
tәhlükәlәri uğurla aradan qaldıra bilsin
o ölkәnin sosialiqtisadi vә maliyyә sabitliyini tәmin etmәk üçün zәruri maliyyә şәraiti yaratsın

488 Dolаyı tәhlükәlәrә aiddir: a. Ölkәdәn kаpitаlın kәnаrа аxını b. Dünyа bаzаrlаrındа yеrli mәhsulа qаrşı
diskriminаsiyаlаrın olmаsı c. Еmiqrаsiyа prosеslәrin аrtmаsı vә ölkәdәn ixtisаslı kаdrlаrın gеtmәsi

•

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

489 xаrici tәhlükәlәrә aiddir: a. Ölkәnin tәdiyyә bаlаnsının mәnfi kәsirli olmаsı b. xаrici ticаrәt sаldosunun
müsbәt olmаsı c. Ölkә iqtisаdiyyаtının xаrici krеditlәrdәn, invеstisiyаlаrdаn аsılı olmаsı d. Kаpitаlın ixrаcının
idxаlını üstülәmәsi, kаpitаlın xаricә аxını

•

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

490 Dаxili tәhlükәlәrә aiddir: a. Stаtistikа orqаnlаrının informаsiyаsının tаm vә şәffаf olmаsı b. Qаnunvеrici
bаzаnın qеyritәkmil olmаsı c. Rеgionlаrın sosiаliqtisаdi inkişаfının qеyribәrаbәr olmаsı d. Iqtisаdiyyаtın
strukturunun qеyritәkmil olmаsı

•

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

491 xаrici tәhlükәlәrә aiddir: a. Dünyа bаzаr qiymәtlәri b. Idxаldаn аsılılıq c. Ixrаcın xаmmаl yönümlü olmаsı

•

B
B,C
A,B,C
A
C
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492 xаrici tәhlükәlәrә aiddir: a. xаrici borcun yüksәk olmаsı b. Bеynәlxаlq mаliyyә qurumlаrının ölkәdә gеdәn
bаzаr yеnidәnqurmа prosеslәrinә müdаxilә еtmәsi c. Milli vаlyutаnın mәzәnnәsinin sabit olması

•

C
A,B
B,C
A
B

493 Dаxili tәhlükәlәrә aiddir: a. Ödәmәlәrdә lәngimә vә böhrаnın olmаsı b. Fond bаzаrının inkişаf еtmәsi c.
Inflyаsiyа sәviyyәsinin yüksәk olmаsı d. Kölgәli iqtisаdiyyаtın vә korrupsiyаnın olmаsı e. Yoxsulluq
sәviyyәsinin yüksәk olmаsı

•

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

494 Dаxili tәhlükәlәrә aiddir: a. Invеstisiyаlаrın sәviyyәsinin yuxarı olmаsı b. Iqtisаdiyyаtın sаhәlәrindә
аvаdаnlığın mәnәvi köhnәlmiş olmаsı c. Yеrli mәhsulun rәqаbәtqаbiliyyәtli olmаmаsı d. Vеrgi sistеminin qеyri
sәmәrәli vә qеyritәkmil olmаsı

•

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

495 Azәrbaycanın bank sistemi aşağıdakı vәzifәni yerinә yetirir:

•

Dövlәtin tәhlükәsizlik orqanlarının fәaliyyәtindә maliyyә vә kredit fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Valyuta siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
İqtisadi artımı tәzәlәmәyi tәmin edә bilәn maliyyә resursları vә maliyyә şәraiti yaratmaq, onun yollarını vә
istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә büdcә vә vergi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Qoyulan vәsaitlәrin tez qayıtmasını tәşkil etmәk

496 Azәrbaycanın bank sistemi aşağıdakı vәzifәni yerinә yetirir:

•

Dövlәtin tәhlükәsizlik orqanlarının fәaliyyәtindә maliyyә vә kredit fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Pulkredit sisteminin tәnzimlәnmәsi
İqtisadi artımı tәzәlәmәyi tәmin edә bilәn maliyyә resursları vә maliyyә şәraiti yaratmaq, onun yollarını vә
istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә büdcә vә vergi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Qoyulan vәsaitlәrin tez qayıtmasını tәşkil etmәk

497 Azәrbaycanın bank sisteminә aiddir: 1. Mәrkәzi Bank 2. Kommmersiya bankları 3. İnvestisiya bankları 4.
Sığorta tәşkilatları

•

2,4
1,2
1,3
1,4
2,3
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498 Maliyyә tәhlükәsizliyi strategiyasının strukturunun aşağıdakı aspektdә qurulması mәqsәdәuyğundur: 1.
Yaxın vә uzaq perspektivdә konkret şәraitlә әlaqәdar olaraq sosialiqtisadi inkişafda maliyyә tәhlükәsizliyinin
mәqsәd vә vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirmәk 2. Seçilmiş strategiyanın alәt vә vasitәlәri müәyyәnlәşdirmәk 3.
Qoyulan vәsaitlәrin tez qayıtmasını tәşkil etmәk

•

1
1,2
1,3
23
2

499 Qloballaşma şәraitindә maliyyә sferasının inkişafı bazarın xarakterindә dәyişikliklәr әmәlә gәtirir:

•

Bu, maliyyәnin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin rolunu artırır
Bu, istehsalın tәnzimlәmә mexanizmindә maliyyә kapitalının rolunu artırır
Bu, inflyasiyanın tәnzimlәnmәsindә monetra siyasәtin rolunu artırır
Bu, maliyyәnin tәnzimlәnmәsindә fiskal siyasәtin rolunu artırır
Bu, inflyasiyanın tәnzimlәnmәsindә maliyyәnin rolunu artırır

500 Qloballaşma şәraitindә maliyyә sferasının inkişafı:

•

heç biri
istehsalın tәnzimlәmә mexanizmindә maliyyә kapitalının rolunu azaldır
istehsalın tәnzimlәmә mexanizmindә maliyyә kapitalının rolunu sabit saxlayır
bazarın xarakterindә dәyişikliklәr әmәlә gәtirmir
istehsalın tәnzimlәmә mexanizmindә maliyyә kapitalının rolunu artırır

501 Maliyyә tәhlükәsizliyinin tәmin olunması düz proporsianaldır:

•

valyuta siyasәti ilә
heç biri
vergi sistemi ilә
pulkredit siyasәti ilә
gömrük sistemi ilә

502 Azәrbaycanın indiki şәraitindә dövlәtin әsas vәzifәlәrindәn biri:

•

İnvestisiyanın bütün mәrhәlәlәrini aşkara çıxarmaq
Ölkәnin milli vә iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә investisiyanın aparıcı rolunu nәzәrә almaq
Hamısı
Heç biri
Onu milli mәnafeyә uyğun olaraq istehsalın strukturunun yenidәn qurulmasına vә mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli
yerlәşdirilmәsinә yönәltmәkdir

503 İnvestisiya siyasәtinin sәmәrәliliyinә nail olmaq üçünhansı prinsiplәrә әmәl etmәk lazımdır?

•

Yerli orqanların vәzifәlәrinin mәrkәzi orqanlara verilmәsi
Kapital qoyuluşunun ağırlıq mәrkәzini dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirmәdәn kredit vermәklә yeni müәssisәlәrin
tikilmәsinә keçirmәk
Kapital qoyuluşunun ağırlıq mәrkәzini dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirmәk
Yığımın inflyasiya mәnbәyinin rolunu artırmaq
Heç biri

504 İnvestisiya siyasәtinin sәmәrәliliyinә nail olmaq üçünhansı prinsiplәrә әmәl etmәk lazımdır?
Kapital qoyuluşunun ağırlıq mәrkәzini dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirmәk
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•

Heç biri
Yığımın qeyriinflyasiya mәnbәyinin rolunu artırmaq (müәssisәnin daxili yığımı vә әhalinin әmanәti)
Yerli orqanların vәzifәlәrinin mәrkәzi orqanlara verilmәsi
Yığımın inflyasiya mәnbәyinin rolunu artırmaq

505 İnvestisiya siyasәtinin sәmәrәliliyinә nail olmaq üçünhansı prinsiplәrә әmәl etmәk lazımdır?

•

Kapital qoyuluşunun ağırlıq mәrkәzini dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirmәk
Heç biri
Yerli orqanların vәzifәlәrinin mәrkәzi orqanlara verilmәsi
İnvestisiya prisesini ardıcıl olaraq desentralizasiyalaşdırmaq
Yığımın inflyasiya mәnbәyinin rolunu artırmaq

506 Dövlәt borclarının olmasının hansı iqtisadi nәticәsini göstәrmәk olar?

•

Gәlirlәrin yenidәn bölgüsü zamanı dövlәt istiqraz vәrәqәlәrindәn әhalinin xeyrinә istifadә edә bilәr
heç biri
Dövlәt öz borcunu vermәk mәqsәdilә vergilәri azalda bilәr
Gәlirlәrin yenidәn bölgüsü zamanı dövlәt istiqraz vәrәqәlәrindәn öz xeyrinә istifadә edә bilәr
Dövlәt borcunun artması xüsusi kapitalın istehsalda artmasına sәbәb olacaq

507 Dövlәt borclarının olmasının hansı iqtisadi nәticәsini göstәrmәk olar?

•

Gәlirlәrin yenidәn bölgüsü zamanı dövlәt istiqraz vәrәqәlәrindәn әhalinin xeyrinә istifadә edә bilәr
Dövlәt borcunun artması xüsusi kapitalın istehsalda artmasına sәbәb olacaq
Dövlәt borcunun artması hәmin dövlәtin әhalisinin istehlakının azalmasına, bu isә әhalinin maddi rifah halının
pislәşmәsinә sәbәb ola bilәr
heç biri
Dövlәt öz borcunu vermәk mәqsәdilә vergilәri azalda bilәr

508 Vergi sisteminin tәhlükәsizliyinә hansı amil mәnfi tәsir göstәrir?

•

iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan subyektlәrin qanun qarşısında mәsulliyyәt daşımaması vә dövlәt hakimiyyәtinin vergi
qoymaqda vә onu toplamaqda qeyrisabit vә zәif fәaliyyәt göstәrmәsi
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan subyektlәrin qanun qarşısında mәsulliyyәt daşıması
vergilәrin könüllü ödәnilmәsi vә onu toplamaqda qeyrisabit vә zәif fәaliyyәt göstәrmәsi
iqtisadiyyatın xüsusi bölmәsindә vergilәrin vaxtında ödәnilmәsi vә dövlәt hakimiyyәtinin vergi qoymaqda
dövlәt hakimiyyәtinin vergi qoymaqda vә onu toplamaqda sabit fәaliyyәt göstәrmәsi

509 Vergi sisteminin tәhlükәsizliyinә hansı amil mәnfi tәsir göstәrir?

•

vergilәrin könüllü ödәnilmәsi
dövlәt hakimiyyәtinin vergi qoymaqda vә onu toplamaqda sabit fәaliyyәt göstәrmәsi
iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan subyektlәrin qanun qarşısında mәsulliyyәt daşıması
iqtisadiyyatın xüsusi bölmәsindә vergilәrin vaxtında ödәnilmәmәsi ümumi maliyyә böhranının dәrinlәşmәsinә şәrait
yaradır
iqtisadiyyatın xüsusi bölmәsindә vergilәrin vaxtında ödәnilmәsi

510 Vergi siyasәtinin subyektiv meyli nәdir?

•

vergi sisteminin şәxsi göstәricilәrinin sayı başa düşülmәlidir
heç biri
şәrait, mәqsәd, dövlәtin hәyata keçirdiyi vergi siyasәtinin nәticәlәri nәzәrdә tutulur
real vergi münasibәtlәri vә vergi sisteminin real göstәricilәrinin sayı başa düşülmәlidir
dövlәtin hәyata keçirdiyi büdcә siyasәtinin nәticәlәri
84/116

12/22/2016

511 Vergi siyasәtinin obyektiv meyli nәdir?

•

vergi sisteminin şәxsi göstәricilәrinin sayı başa düşülmәlidir
heç biri
şәrait, mәqsәd, dövlәtin hәyata keçirdiyi vergi siyasәtinin nәticәlәri nәzәrdә tutulur
real vergi münasibәtlәri vә vergi sisteminin real göstәricilәrinin sayı başa düşülmәlidir
dövlәtin hәyata keçirdiyi büdcә siyasәtinin nәticәlәri

512 Vergi siyasәti dövlәtin iqtisadi vә maliyyә tәhlükәsizliyinә :

•

heç bir tәsir göstәrmir
orta mövqe tutur
müsbәt tәsir göstәrir , orta mövqe tutur
mәnfi tәsir göstәrir , orta mövqe tutur
hәm müsbәt hәm,mәnfi tәsir göstәrir

513 Vegi vә vergi siyasәti ölkәnin iqtisadi vә maliyyә tәhlükәsizliyi sistemindә hansı amillәri әhatә edir?

•

heç biri
Dövlәtin heç nәdәn asılı olmadığını göstәrәn amildir
Siyasi proseslәrә tәsir etmәk vasitәsidir
Dövlәtin yalnız regionlardan asılılığını göstәrir
Dövlәtin vergi verәnlәrdәn vә regionlardan asılılığını göstәrәn amildir

514 Vegi vә vergi siyasәti ölkәnin iqtisadi vә maliyyә tәhlükәsizliyi sistemindә hansı amillәri әhatә edir?

•

Dövlәtin yalnız regionlardan asılılığını göstәrir
heç biri
Siyasi proseslәrә tәsir etmәk vasitәsidir
İqtisadi vә sosial prosesә tәsir etmәk vasitәsidir
Dövlәtin heç nәdәn asılı olmadığını göstәrәn amildir

515 Ölkәnin maliyyә sisteminin tәhlükәsizliyini sәmәrәli tәmin etmәk üçün :

•

hәm inzibati metodlara, hәm dә iqtisadi vasitәlәrә üstünlük vermәk mәqsәdәuyğundur
mәqsәdli prоqram mеtоdundan sitifadә etmәk lazımdır
yalnız iqtisadi vasitәlәrdәn istifadә etmәk lazımdır
yalnız inzibati metodlardan istifadә etmәk lazımdır
tәsadüfi vә qеyritipik istisna tәşkil еdәn mеtоdlardan istifadә etmıәk lazımdır

516 Maliyyә tәhlükәsizliyi strategiyası :

•

heç biri
dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә siyasi vә sosial fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn olunmasında rol
oynayır
dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә sosial fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn olunmasında rol oynayır
dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә siyasi vә iqtisadi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn olunmasında rol
oynayır
dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә iqtisadi vә sosial fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn olunmasında rol
oynayır

517 Vegi vә vergi siyasәti ölkәnin iqtisadi vә maliyyә tәhlükәsizliyi sistemindә obyektiv olaraq özündә
aşağıdakı amili әhatә edir: 1. Dövlәtin vergi verәnlәrdәn vә regionlardan asılılığını göstәrәn amildir 2. Dövlәtin
әrazi bütövlüyünün bәrpa olunmasında hәlledici amildir 3. İqtisadi vә sosial prosesә tәsir etmәk vasitәsidir 4.
Vәtәndaşın yayaşış şәraitinin yaxşılaşdırılmasının alәtidir
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•

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

518 Dövlәtin investisiya siyasәti hansı istiqamәtdә yönәldilmәlidir?

•

mövcud resurslardan minimum istifadә etmәklә daxili bazarların tәlәblәrinә cavab verәn istehsalı tәşkil etmәk
istiqamәtinә
mövcud resurslardan maksimum istifadә etmәklә hәm daxili, hәm dә xarici bazarların tәlәblәrinә cavab verәn istehsalı
tәşkil etmәk istiqamәtinә
mövcud resurslardan minimum istifadә etmәklә hәm daxili, hәm dә xarici bazarların tәlәblәrinә cavab verәn istehsalı
tәşkil etmәk istiqamәtinә
mövcud resurslardan maksimum istifadә etmәklә daxili bazarın tәlәblәrinә cavab verәn istehsalı tәşkil etmәk
istiqamәtinә
mövcud resurslardan minimum istifadә etmәklә xarici bazarların tәlәblәrinә cavab verәn istehsalı tәşkil etmәk
istiqamәtinә

519 Konkret şәraitdәn asılı olaraq vergilәr rolu aşağıdakı amillәrin neçәsindәn asılı olaraq fәaliyyәt göstәrir: 1.
İqtisadi inkişaf mәrhәlәsinin xüsusiyyәtindәn 2. Hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәtin xarakterindәn 3. Dövlәt
hakimiyyәtinin sabitliyindәn 4. İstehsalın sәviyyәsindәn

•

Heç biri
4
3
2
1

520 Vegi vә vergi siyasәti ölkәnin iqtisadi vә maliyyә tәhlükәsizliyi sistemindә obyektiv olaraq özündә
aşağıdakı amili әhatә edir: 1. Dövlәtin әlindә resurs amilidir 2. İqtisadi vә sosial prosesә tәsir etmәk vasitәsidir
3. Dövlәtin vergi verәnlәrdәn vә regionlardan asılılığını göstәrәn amildir 4. Vәtәndaşın yayaşış şәraitinin
yaxşılaşdırılmasının alәtidir

•

1,3,4
1,2,3
1,2,4
Hamısı
2,3,4

521 Vegi vә vergi siyasәti ölkәnin iqtisadi vә maliyyә tәhlükәsizliyi sistemindә obyektiv olaraq özündә
aşağıdakı amili әhatә edir: 1. Dövlәtin әlindә resurs amilidir 2. Daxili vә xarici tәhlükәnin aradan qaldırılması
üçün әn yaxşı vasitәdir 3. İqtisadi vә sosial prosesә tәsir etmәk vasitәsidir 4. Vәtәndaşın yayaşış şәraitinin
yaxşılaşdırılmasının alәtidir

•

1,3.4
1,3
3,4
2,3
2,3,4

522 Vergilәr әsasәn aşağı mәqsәdlәr üçün yönümlәndirilir:
Vәtәndaşın yayaşış şәraitini yaxşılaşdırmağa
Cәmiyyәtin sosialiqtisadi, hәrbisiyasi sabitliyini tәmin etmәyә
Dövlәtin әrazi bütövlüyünün bәrpa olunması vә qorunmasına
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•

Daxili vә xarici tәhlükәnin aradan qaldırılmasına
Bütün cavablar doğrudur

523 Vergi sistemi vә vergi siyasәti:

•

Variantlardan heç biri düz deyil
Dövlәt vә cәmiyyәtin mәnafeyini müdafiә edir
Müәssisә vә tәşkilatların, habelә әhalinin bütün tәbәqәlәrinin mәnafelәrini müdafiә edir
Dövlәtin vә cәmiyyәtin, müәssisә vә tәşkilatların, eyni zamanda әhalinin bütün tәbәqәlәrinin mәnafelәrini müdafiә
edir
Yalnız dövlәtin mәnafeyini müdafiә edir

524 Vergi siyasәti:

•

Bütün variantlar doğrudur
İqtisadiyyat vә qeyriiqtisadiyyat sahәlәrindә dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәr sistemidir
Vergi sahәsindә dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәr sistemidir
Büdcәvergi vә maliyyә sahәsindә dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәr sistemidir
Pulkredit sahәsindә dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәr sistemidir

525 Vergi nәdir?

•

Vergilәr dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdi ilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәkildә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә köçürülәn mәcburi, fәrdi vә
әvәzsiz ödәnişlәrdir;
Vergilәr dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtini maliyyә tәminatı mәqsәdi ilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan
pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә köçürülәn könüllü ödәnişlәrdir;
Variantlar düz deyil
Vergilәr dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdi ilә vergi ödәyicilәrinin mükliyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә yalnız dövlәt büdcәsinә köçürülәn mәcburi, fәrdi vә әvәzsiz
ödәnişlәrdir.
Vәtandaşların öz maraqları dairәsindә hәr hansı bir әmәliyyatı hәyata keçirmәk üçün dövlәt büdcәsinә ödәdiyi
vәsaitdir.

526 Azәrbaycan Respublikası maliyyә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün nә etmәlidir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Gizli iqtisadiyyatın fәaliyyәt dairәsini mәhdudlaşdırmalıdır
İstehsal vә qeyriistehsal sahәlәrindә proporsionallığa nail olmalıdıdr
İxracidxal әmәliyyatlarında proteksionizm siyasәtini düzgün tәtbiq etmәlidir
Ölkәnin regionları arasında disproporsiyanı aradan qaldırmalıdır

527 Azәrbaycanın bank sistemi aşağıdakı vәzifәlәrdәn neçәsini hәyata keçirir: 1. Pulkredit sisteminin
tәnzimlәnmәsi 2. İqtisadi artımı tәzәlәmәyi tәmin edә bilәn maliyyә resursları vә maliyyә şәraiti yaratmaq, onun
yollarını vә istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk 3. Dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә büdcә vә vergi
fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk 4. Qoyulan vәsaitlәrin tez qayıtmasını tәşkil etmәk 5. Dövlәtin
tәhlükәsizlik orqanlarının fәaliyyәtindә maliyyә vә kredit fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk

•

1
5
4
3
2

528 Azәrbaycanın bank sistemi aşağıdakı vәzifәlәrdәn neçәsini hәyata keçirir: 1. Pulkredit sisteminin
tәnzimlәnmәsi 2. Pul emisiyyası ilә mәşğul olur 3. Valyuta siyasәtinin hәyata keçirilmәsi 4. Qoyulan vәsaitlәrin
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tez qayıtmasını tәşkil etmәk 5. Dövlәtin tәhlükәsizlik orqanlarının fәaliyyәtindә maliyyә vә kredit fәaliyyәtinin
istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk

•

4
5
1
2
3

529 Azәrbaycanın bank sistemi aşağıdakı vәzifәlәri yerinә yetirir: 1. Pul emisiyyası ilә mәşğul olur 2. İqtisadi
artımı tәzәlәmәyi tәmin edә bilәn maliyyә resursları vә maliyyә şәraiti yaratmaq, onun yollarını vә
istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk 3. Dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә büdcә vә vergi fәaliyyәtinin
istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk 4. Qoyulan vәsaitlәrin tez qayıtmasını tәşkil etmәk 5. Dövlәtin tәhlükәsizlik
orqanlarının fәaliyyәtindә maliyyә vә kredit fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk

•

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

530 Azәrbaycanın bank sistemi aşağıdakı vәzifәlәri yerinә yetirir: 1. Pulkredit sisteminin tәnzimlәnmәsi 2.
İqtisadi artımı tәzәlәmәyi tәmin edә bilәn maliyyә resursları vә maliyyә şәraiti yaratmaq, onun yollarını vә
istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk 3. Müştәrilәrin tәlәbatlarının yerinә yetirilmәsi 4. Dövlәtin maliyyә orqanlarının
fәaliyyәtindә büdcә vә vergi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk

•

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

531 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansını Azәrbaycanın bank sistemi yerinә yetirir:

•

Dövlәtin tәhlükәsizlik orqanlarının fәaliyyәtindә maliyyә vә kredit fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Sәrbәst pul vәsaitlәrinin toplanması vә pula ehtiyyacı olan sahәlәrә yerlәşdirilmәsi
İqtisadi artımı tәzәlәmәyi tәmin edә bilәn maliyyә resursları vә maliyyә şәraiti yaratmaq, onun yollarını vә
istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә büdcә vә vergi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
Qoyulan vәsaitlәrin tez qayıtmasını tәşkil etmәk

532 Maliyyә tәhlükәsizliyi strategiyasının strukturunun aşağıdakı aspektdә qurulması mәqsәdәuyğundur: 1.
Maliyyә tәhlükәsizliyinin qarşısını ala bilәn vasitә vә üsullar tapmaq 2. Dövlәtin maliyyә orqanlarının
fәaliyyәtindә büdcә vә vergi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk 3. İqtisadi artımı tәzәlәmәyi tәmin edә
bilәn maliyyә resursları vә maliyyә şәraiti yaratmaq, onun yollarını vә istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk 4.
Qoyulan vәsaitlәrin tez qayıtmasını tәşkil etmәk

•

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

533 әdalәtli vergi siyasәti ölkәnin iqtisadi vә maliyyә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә müsbәt tәsir göstәrdiyi
halda;
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•

obyektiv amillәrә әsaslanan vergi siyasәti xarici ölkәlәri tәhlükә qarşısında qoya bilәr
subyektiv amillәrә әsaslanan vergi siyasәti ölkәni tәhlükә qarşısında qoya bilәr
obyektiv amillәrә әsaslanan vergi siyasәti ölkәni tәhlükә qarşısında qoya bilәr
obyektiv amillәrә әsaslanan vergi siyasәti ölkәni heç bir tәhlükә qarşısında qoymaz
subyektiv amillәrә әsaslanan vergi siyasәti ölkәni tәhlükә qarşısında qoymaz

534 Maliyyә tәhlükәsizliyi strategiyasının әhәmiyyәti nәdir:

•

Dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә büdcә vә vergi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn olunmasında
böyük rol oynayır
Dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә siyasi vә iqtisadi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn olunmasında
böyük rol oynayır
Dövlәtin tәhlükәsizlik orqanlarının fәaliyyәtindә maliyyә vә kredit fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn
olunmasında böyük rol oynayır
Dövlәtin maliyyә orqanlarının fәaliyyәtindә sosial vә iqtisadi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn olunmasında
böyük rol oynayır
Dövlәtin tәhlükәsizlik orqanlarının fәaliyyәtindә siyasi vә iqtisadi fәaliyyәtinin istiqamәtlәrinin müәyyәn
olunmasında böyük rol oynayır

535 Maliyyә tәhlükәsizliyi:

•

Maliyyә tәhlükәsizliyi maliyyә vә qiymәtli kağızların elә bir vәziyyәtdә olmasıdır ki, o ölkәnin sosialiqtisadi vә
maliyyә sabitliyini tәmin etmәk üçün zәruri maliyyә şәraiti yaratsın
Maliyyә tәhlükәsizliyi maliyyә vә vergi sisteminin elә bir vәziyyәtdә olmasıdır ki, o ölkәnin sosialiqtisadi vә
maliyyә sabitliyini tәmin etmәk üçün Azәrbaycanın sağlam milli iqtisadiyyatının formalaşması vә inkişafına şәrait
yaratsın
A vә B
A vә C
Maliyyә tәhlükәsizliyi maliyyә vә investisiyaların elә bir vәziyyәtdә olmasıdır ki, o ölkәnin sosialiqtisadi vә maliyyә
sabitliyini tәmin etmәk üçün Azәrbaycanın maliyyә sahәsindә daxili vә xarici tәhlükәlәri uğurla aradan qaldıra bilsin

536 Azәrbaycanın maliyyә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә әsas mәsәlәlәrdәn biri aşağıdakılardan hansıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Maliyyә vә pulkredit vasitәlәri arasında әlaqәlәrin uzlaşdırılması
Fiskal vә monetar siyasәtlәrinin düzgün yerinә yetirilmәsi
Diskont vә uçot siyasәtinin düzgün istiqamәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
İdxalixrac әmәliyyatlarında proteksionizm siyasәtinin doğru mәhsullara tәtbiq olunması

537 Maliyyә tәhlükәsizliyi ilә milli tәhlükәsizlik arasında әks bağlılıq Azәrbaycanda bәzi xüsusiyyәtlәr kәsb
edir. Bunun sәbәbi nәdir?

•

Dövlәt xәrclәrinin dövlәt gәlirlәrini üstәlәmәsindәn irәli gәlir
Azәrbaycanda maliyyә vәsaitinin az olması ilә әlaqәdardır
Azәrbaycan Respublikasında neft sektorunun inkişafı ilә әlaqәdardır
Azәrbaycanda maliyyә tәhlükәsizliyinin aradan qaldırılması milli tәhlükәsizliyin aradan qalxmasına tam tәminat
vermir
Azәrbaycanda istehsal vә qeyriistehsal sahәlәri arasında disproporsiyaların olması ilә әlaqәdardır

538 Hәr bir dövlәt investisiya siyasәti sahәsindә uğurlar qazanmaq üçün hansı vәzifәlәri hәyata keçirmәlidir?

•

Müәssisәlәrin öz daxili kapital yığımı hesabına investisiya qoyuluşunu mәhdudlaşdırmaq
Dövlәt vergiqoyma vasitәsilә iri investorları kapital qoyuluşuna hәvәslәndirmәk
İqtisadiyyatda әsas sahәlәrin mәhsullarına tәklif yaratmaq
Heç biri
Dövlәt vergiqoyma vasitәsilә iri investorları kapital qoyuluşunu ixtisara salmaq
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539 Hәr bir dövlәt investisiya siyasәti sahәsindә uğurlar qazanmaq üçün hansı vәzifәlәri hәyata keçirmәlidir?

•

İqtisadiyyatda әsas sahәlәrin mәhsullarına tәklif yaratmaq
Heç biri
Müәssisәlәrin öz daxili kapital yığımı hesabına investisiya qoyuluşuna şәrait yaratmaq vә onları hәvәslәndirmәk
Dövlәt vergiqoyma vasitәsilә iri investorları kapital qoyuluşunu ixtisara salmaq
Müәssisәlәrin öz daxili kapital yığımı hesabına investisiya qoyuluşunu mәhdudlaşdırmaq

540 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün neçә daha kәskin tәhlükәlәr var?

•

7
9
5
8
10

541 Keçid iqtisadiyyatı şәraitindә kommersiya banklarının sabit işi üçün tәhlükә törәdә bilәn hansı amillәri
ayırmaq olar? 1. sosial vә siyasi vәziyәtin gәrginlәşmәsi ilә әlaqәdar banklararası kredit bazarında kreditlәr
verilmәsi limitinin azaldılması 2. dünya maliyyә bazarında rәqabәtin dәyişmәsi ilә әlaqәdar iri xarici
investorların fәaliyyәti nәticәsindә valyuta bazarlarında tәlәb vә tәklifin nisbәtinin kәskin şәkildә dәyişmәsi 3.
dünya maliyyә bazarında rәqabәtin dәyişmәsi ilә әlaqәdar iri xarici investorların fәaliyyәti nәticәsindә fond
bazarlarında tәlәb vә tәklifin nisbәtinin kәskin şәkildә dәyişmәsi 4. Valyuta Fondunun әvvәlcәdәn zәif nәzәrdә
tutulan faiz vә ehtiyat siyasәti yürütmәsi

•

1;2;4
2;4
heç biri
1;2;3
1;4

542 Dünyada nә qәdәr transmilli şirkәt fәaliyyәt göstәrir:

•

90 mindәn çox
50 mindәn çox
70 mindәn çox
60 mindәn çox
40 mindәn çox

543 Dünyada fәaliyyәt göstәrn transmilli şirkәtlәrin tәxminәn nә qәdәr filialı vardır:

•

400 min
500 min
700 min
600 min
300 min

544 Maliyyә, pul dövriyyәsi sahәsindә milli iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunması aşağıdakı mәsәlәlәrin
hәllini tәlәb edir:

•

hamısı
ölkәdә maliyyә sferasında sabitliyә nail olmaq
bank sektorunun rәqabәtqabiyyәtliyini yüksәltmәk
bank sisteminin fәaliyyәtini dünya standartları sәviyyәsindә qurmaq
bank nәzarәti, mühasibatlıq sisteminin fәaliyyәtini bazar mexanizmlәri әsasında tәkmillәşdirmәk
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545 Maliyyә, pul dövriyyәsi sahәsindә milli iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunması aşağıdakı mәsәlәlәrin
hәllini tәlәb edir:

•

hamısı
informasiya texnologiyalarının müasir nailiyyәtlәrindәn istifadә imkanlarını genişlәndirmәk
milli valyutanın yüksәk rәqabәtqabiliyyәtliliyi
valyuta nәzarәtinin sәmәrәliliyini yüksәltmәk
çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarlzә tәdbirlәrinin güclәndirmәk

546 Maliyyә, pul dövriyyәsi sahәsindә milli iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunması aşağıdakı mәsәlәlәrin
hәllini tәlәb edir:

•

ölkәdә maliyyә bazarını müasir iqtisadi sistemin tәlәblәrinә uyğun formalaşsırma vә inkişaf etdirmәk
ölkәdәn kapital axınının qarşısını almaq, iqtisadi cinayәtkarlığa qarşı, korrupsiyaya qarşı ciddi , sәrt tәdbirlәr
kompleksi işlәnib hazırlamaq
hamısı
dövlәt tәrәfindәn bahk әmanәtlәrinin maraqlarının yüksәk sәviyyәdә qorunmasını tәmin etmәk
elmitexniki inkişafın vә informasiya texnologiyalarının müasir nailiyyәtlәrindәn istifadә imkanlarını genişlәndirmәk

547 әsas tәnzimlәmә obyekyi

•

tәlәbin elastikliyi
qiymәtlәrin sәviyyәsi vә onların artım tempi
hamısı
heç biri
tәklifin sәviyyәsi

548 Müxtәlif tәsәrrüfat sistemlәrinin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı proqramlar neçә
mәrhәlәni әhatә edir?

•

6
4
9
3
7

549 Müxtәlif tәsәrrüfat sistemlәrinin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı proqramlar hansı
mәrhәlәni әhatә edir?

•

vacibliyi , baş vermә vaxtı üzrә tәhdidlәrin qiymәtlәndirilmәsi
tәsәrrüfat sisteminin fәaliyyәtindә problem vәziyyәtinin qeydә alınması vә dәrk olunması
tәhdidedici (qorxulu) vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
tәhdidin tәrkibinin vә onun konkret predmetinin aşkar edilmәsi
hamısı

550 Daxili tәhlükәlәr:

•

Hamısı
Maraqların mәqbul balansını tapmamaq bacarığı vә ziddiyyәtlәr ilә sosial münaqişәlәrdәn cәmiyyәtin daha sәrfәli
inkişaf yollarının tapılması üçün istifadәsidir
Özünüqoruma vә özünüinkişaf qabi¬liyyәtinin yoxluğu
İnkişaf prosesindә innovasiya әsaslarının zәifliyi, insan kapitalının dәyәrlәri sistemindә qiymәtin azal¬ması
İqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi sistemi¬nin qeyri–effektivliyi,

551 Daxili tәhlükәrә aiddir:
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•

Heç biri
Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması vә qeyrişәffaflığı
Qanunverici bazanın qeyritәkmil olması
Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması
Hamısı

552 Xarici tәhlükәlәrә aiddir:

•

Heç biri
Xarici borcun yüksәk olması
Kapitalın ixracının idxalını üstülümüsi, kapitalın xaricә axını
Hamısı
Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi

553 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün neçә daha kәskin tәhlükәlәr var?

•

13
7
8
9
11

554 Neçә xarici tәhlükә var?

•

13
6
15
11
8

555 Maliyyә–bank tәdqiqatları Mәrkәzi tәrәfindәn neçә kәmiyyәtlәri formalaşdırır?

•

11
10
6
8
15

556 Xalqın sosial vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas әhәmiyyәt neçә indiqatora mәxsusdur?

•

5
3
13
10
8

557 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәr hansılardır?

•

Heç biri
Yüksәk sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti.
Әsas fondların köhnәlmәsi nәticәsindә istehsalat poten¬¬sialının itirilmәsi
Kapitalın xarici ölkәlәrә axınının mәhdudlaşdırılması
Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan daxili borc.

558 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәr hansılardır?

•
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•

Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan xarici borc
Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan daxili borc
Kapitalın xarici ölkәlәrә axınının mәhdudlaşdırılması
Heç biri
Yüksәk sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti.

559 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәr hansılardır?

•

Kapitalın xarici ölkәlәrә axınının mәhdudlaşdırılması
Aşağı sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti.
Heç biri
Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan daxili borc.
Yüksәk sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti.

560 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәr hansılardır?

•

Kapitalın xarici ölkәlәrә axınının mәhdudlaşdırılması
Mәhsulun cüzi rәqabәt aparma qabiliyyәti.
Yüksәk sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti.
Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yaradan daxili borc.
Heç biri

561 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәr hansılardır?

•

Yüksәk sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti.
Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan daxili borc.
Әhalinin yoxsulluğunun yüksәk sәviyyәsi vә rus xalqı¬nın böyük bir hissәsinin cüzi hәyat keyfiyyәti.
Kapitalın xarici ölkәlәrә axınının mәhdudlaşdırılması
Heç biri

562 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәr hansılardır?

•

Heç biri
Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan daxili borc.
Kapitalın xarici ölkәlәrә axını
Mәhsulun yüksәk rәqabәt aparma qabiliyyәti.
Yüksәk sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti.

563 Xalqın sosial vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas әhәmiyyәt hansı indikatora mәxsusdur?

•

10% daha çox tәminatlı әha¬linin
Gәlirli әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan aşağıdır
Hamısı
Heç biri
10% daha az tәminatlı әhalinin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti

564 Daxili tәhlükәyә aiddir

•

Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması vә qeyrişәffaflığı
Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması
Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını

565 Daxili tәhlükәyә aiddir:
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•

Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması
Qanunverici bazanın qeyritәkmil olması
Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması

566 Daxili tәhlükәyә aiddir

•

Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması
Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması

567 Daxili tәhlükәyә aiddir:

•

İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması
Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması

568 Daxili tәhlükәyә aiddir:

•

Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması
Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması
Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması

569 Daxili tәhlükәyә aiddir:

•

Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
İqtisadiyyatın sahәlәrindә avadanlığın mәnәvi köhnәlmiş olması
Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması
Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması

570 Daxili tәhlükәyә aiddir:

•

Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Yerli mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtli olmaması
Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması

571 Xarici tәhlükәyә aiddir:

•

İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması
Yerli mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtli olmaması
Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması

572 Xarici tәhlükәyә aiddir:
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•

İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması
Yerli mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtli olmaması
İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması
Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması

573 Xarici tәhlükәyә aiddir:

•

Yerli mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtli olmaması
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması
İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması
Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması
Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması

574 Xarici tәhlükәyә aiddir:

•

Yerli mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtli olmaması
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması
İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması

575 Xarici tәhlükәyә aiddir:

•

Yerli mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtli olmaması
Xarici borcun yüksәk olması
İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması
Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması

576 Xarici tәhlükәyә aiddir:

•

Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi
Yerli mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtli olmaması
İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması
Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması

577 Aşağıdakılardan neçәsi xarici tәhlükәyә aiddir: 1. İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması 2.
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması 3. Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması 4.
Yerli mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtli olmaması 5. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması

•

2
1
5
4
3

578 Aşağıdakılardan neçәsi xarici tәhlükәyә aiddir: 1. İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması 2.
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması 3. Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması 4.
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması 5. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması
1
3
4
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•

5
2

579 Aşağıdakılardan neçәsi xarici tәhlükәyә aiddir:1. İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması 2. İqtisadiyyatın
strukturunun qeyritәkmil olması 3. Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması 4.
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması 5. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması

•

1
3
4
5
2

580 Aşağıdakılardan neçәsi xarici tәhlükәyә aiddir: 1. İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması 2. Kapitalın
ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını 3. Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan
asılı olması 4. Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması 5. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması

•

1
3
4
5
2

581 Davranış strategiyasının işlәnib hazırlanması zamanı müstәsna әhәmiyyәt kәsb edir:

•

kostruktiv amil
siyasi sabitlik amili
sosial sabitlik amili
iqtisadi tәhlükәsizlik amili
destruktiv amil

582 Maliyyә–bank tәdqiqatları mәrkәzi tәrәfindәn kәmiyyәtlәrin aşağıdakı kimi formalaşdırmaq tövsiyә
olunmuşdur:

•

Ailә tәsәrrüfatı sәviyyәsindә göstәricilәr
Xüsusi göstәricilәr
Baza göstәricilәri
Milli maraqların әsas prinsipial cәhәtlәrini әks etdirәn vә hökumәt sәviyyәsindә tәsdiq olunan makroiqtisadi
göstәricilәr
Mikro sәviyyәdә göstәricilәr

583 Maliyyә–bank tәdqiqatları mәrkәzi tәrәfindәn kәmiyyәtlәrin aşağıdakı KİMİ formalaşdırmaq tövsiyә
olunmuşdur:

•

Ailә tәsәrrüfatı sәviyyәsindә göstәricilәr
Xüsusi göstәricilәr
Baza göstәricilәri
Müvafiq nazirliklәr tәrәfindәn tәsdiq olunan funksional vә sahә sәviyyәli ilkin kәmiyyәtlәr
Mikro sәviyyәdә göstәricilәr

584 Maliyyә–bank tәdqiqatları mәrkәzi tәrәfindәn ilkin kәmiyyәtlәrin aşağıdakı qrupunu formalaşdırmaq
tövsiyә olunmuşdur:
Ailә tәsәrrüfatı sәviyyәsindә göstәricilәr
Hec biri
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•

Baza göstәricilәri
Regionların iqtisadi tәhlü¬kәsizliyinin ilkin kәmiyyәtlәri
Mikro sәviyyәdә göstәricilәr

585 Aşağıdakılardan neçәsi ma¬liyyә–bank tәdqiqatları mәrkәzi tәrәfindәn kәmiyyәtlәrin formalaşdırılmasına
tövsiyә olunmuşdur:1. Baza göstәricilәri 2. Xüsusi göstәricilәr 3. Mikro sәviyyәdә göstәricilәr 4. Ailә tәsәrrüfatı
sәviyyәsindә göstәricilәr 5. Milli maraqların әsas prinsipial cәhәtlәrini әks etdirәn vә hökumәt sәviyyәsindә
tәsdiq olunan makroiqtisadi göstәricilәr

•

1
3
4
5
2

586 İqtisadi tәhlükәsizliyin ilkin kәmiyyәtlәrinin göstәricilәri¬nin tәyin edilmәsinin hesablaması aşağıdakı
elementә görә aparılır:

•

Doğru cavab yoxdur
ilkin indikato göstәricisinәa görә
faktiki indikator göstәricisinә görә
cari indikator göstәricisinә görә
xüsusi indikator göstәricisinә görә

587 Xalqın sosial vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas әhәmiyyәt aşağıdakı indikatora mәxsusdur:

•

Doğru variant yoxdur
20% daha çox tәminatlı әha¬linin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti
gәlirli әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan yuxarıdır
20% daha az tәminatlı әhalinin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti
gәlirli әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan aşağıdır

588 Xalqın sosial vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas әhәmiyyәt aşağıdakı indikatora mәxsusdur:

•

Doğru variant yoxdur
20% daha çox tәminatlı әha¬linin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti
10% daha çox tәminatlı әha¬linin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti
gәlirli әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan yuxarıdır
20% daha az tәminatlı әhalinin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti

589 Dünya üzrә ümumi daxili mәhsulun neçә faizi transmilli şirkәtlәrin payına düşür:

•

20 faizdәn çoxu
10 faizdәn çoxu
30 faizdәn çoxu
32 faizdәn çoxu
16 faizdәn çoxu

590 Rәqabәtin inkişafı üçün tәdbirlәr sistemi aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

yığım vәsaiti kimi әmlak bazarının inkişaf etdirilmәsi
dünya iqtisadiyyatın prioritetlәrinin formalaşması
yalnız istehlak qiymәtlәrinin tәhlili
etibarlı bankların, maliyyә vә sığorta kompaniyalarının sayının artırilması
iri müәssisәlәrin sayının artırılması
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591 Aşağıdakılardan neçәsi ma¬liyyә–bank tәdqiqatları mәrkәzi tәrәfindәn kәmiyyәtlәrin formalaşdırılmasına
tövsiyә olunmuşdur:1. Baza göstәricilәri 2. Xüsusi göstәricilәr 3. Müvafiq nazirliklәr tәrәfindәn tәsdiq olunan
funksional vә sahә sәviyyәli ilkin kәmiyyәtlәr 4. Bu әsas cәhәtlәri açıqlayan vә tamamlayan, elәcә dә iqtisadi
inki¬şaf nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq olunan ilkin kәmiyyәtlәr 5. Milli maraqların әsas prinsipial cәhәtlәrini әks
etdirәn vә hökumәt sәviyyәsindә tәsdiq olunan makroiqtisadi göstәricilәr

•

1
3
4
5
2

592 Aşağıdakılardan neçәsi ma¬liyyә–bank tәdqiqatları mәrkәzi tәrәfindәn kәmiyyәtlәrin aşağıdakı qrupunu
formalaşdırmaq tövsiyә olunmuşdur:1. Baza göstәricilәri 2. Regionların iqtisadi tәhlü¬kәsizliyinin ilkin
kәmiyyәtlәri 3. Müvafiq nazirliklәr tәrәfindәn tәsdiq olunan funksional vә sahә sәviyyәli ilkin kәmiyyәtlәr 4. Bu
әsas cәhәtlәri açıqlayan vә tamamlayan, elәcә dә iqtisadi inki¬şaf nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq olunan ilkin
kәmiyyәtlәr 5. Milli maraqların әsas prinsipial cәhәtlәrini әks etdirәn vә hökumәt sәviyyәsindә tәsdiq olunan
makroiqtisadi göstәricilәr

•

1
3
4
5
Hec biri

593 Aşağıdakılardan neçәsi xalqın sosial vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas әhәmiyyәt kәsb edәn
indikatora mәxsusdur: 1. gәlirli әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan yuxarıdır 2. 20% daha çox tәminatlı
әha¬linin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti 3. 20% daha az tәminatlı әhalinin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti 4. gәlirli
әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan aşağıdır

•

Heç biri
2
3
4
1

594 Aşağıdakılardan neçәsi xalqın sosial vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas әhәmiyyәt kәsb edәn
indikatorlara mәxsusdur: 1. gәlirli әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan yuxarıdır 2. 20% daha çox tәminatlı
әha¬linin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti 3. 10% daha çox tәminatlı әha¬linin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti 4. gәlirli
әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan aşağıdır

•

Heç biri
2
3
4
1

595 Aşağıdakılardan neçәsi xalqın sosial vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas әhәmiyyәt kәsb edәn
indikatorlara mәxsusdur: 1. gәlirli әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan yuxarıdır 2. 10% daha az tәminatlı
әhalinin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti 3. 10% daha çox tәminatlı әhalinin gәlirlәrinin qarşılıqlı nisbәti 4. gәlirli
әhalinin payı yaşayış minimumumndan aşağıdır

•

1
2
3
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•

4
Heç biri

596 Beynәlxalq әmәkdaşlığın formalarından istifadә olunması iqtisadi tәhlükәsizlik baxımından siyasәtin
ideologiyasının ana xәttini tәşkil edir: 1. Milli mәnafelәri qorumaqla dünya bazarına çıxmaq 2. Qloballaşan
iqtisadiyyatda dövlәtin mövqeyini möhkәmlәndirmәk 3. Açıq qapı siyasәtini düşünülmüş şәkildә aparmaq

•

yalnız 2
2,3
1,3
1,2,3
1,2

597 Rәqabәtin inkişafı üçün tәdbirlәr sistemi aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

dünya bazarlarının maraqlarını nәzәrә alan qaydalar toplusu
pozulmuş rәqabәt qaydalarına heç bir müdaxilәnin olmaması
rәqabәt etikasının yaradılması
yığım vәsaiti kimi әmlak bazarının inkişaf etdirilmәsi
auditor xidmәtlәrinin mәhdudlaşdәrәlması

598 Rәqabәtin inkişafı üçün tәdbirlәr sistemi aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

tәdarük, topdan satış, istehlak qiymәtlәri daxil olmaqla bütün mәcmu qiymәtlәrin tәşkili
xәrclәrin hesablanmasına etibarlı nәzarәt metodlarının hazırlanması
yığım vasıtәsi kimi qiymәtli bazarının inkişafı
orta vә kiçik müәssisәlәrin sayının artırılması
hamısı

599 Dövlәt idarәetmәsi ilә bağlı fәaliyyәtin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasında әsas cәhәti:

•

sosial demakratik bazar iqtisadiyyatının qurulması istiqamәtindә iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi
sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının qurulması istiqamәtindә iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi
heç biri
potsovet modelli bazar iqtisadiyyatının qurulması istiqamәtindә iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi
liberal modelli bazar iqtisadiyyatının qurulması istiqamәtindә iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi

600 Keçid iqtisadiyyatı şәraitindә kommersiya banklarının sabit işi üçün tәhlükә törәdә bilәn hansı amillәri
ayırmaq olar? 1. sosial vә siyasi vәziyәtin gәrginlәşmәsi ilә әlaqәdar banklararası kredit bazarında kreditlәr
verilmәsi limitinin azaldılması 2. dünya maliyyә bazarında rәqabәtin dәyişmәsi ilә әlaqәdar iri xarici
investorların fәaliyyәti nәticәsindә valyuta bazarlarında tәlәb vә tәklifin nisbәtinin kәskin şәkildә dәyişmәsi 3.
dünya maliyyә bazarında rәqabәtin dәyişmәsi ilә әlaqәdar iri xarici investorların fәaliyyәti nәticәsindә әmlak
bazarlarında tәklifin nisbәtinin kәskin şәkildә dәyişmәsi 4. Dünya Bankının әvvәlindәn zәif nәzәrdә tutulan faiz
vә ehtiyat siyasәti yürütmәsi

•

heç biri
1;2;3
1;2;4
hamısı
1;3

601 Keçid iqtisadiyyatı şәraitindә kommersiya banklarının sabit işi üçün tәhlükә törәdә bilәn hansı amillәri
ayırmaq olar?
Dövlәt Bankının (Milli Bankın ) әvvәlcәdәn zәif nәzәrdә tutlan faiz vә ehtiyat siyasәti yürütmәsi
99/116

12/22/2016

•

heç biri
kütlәvi informasiya vasitәlәrindә maliyyә bazarının operatorları barәsindә xoşagәlmәz, mәnfi fikirlәrin yayılması
nәticәsindә onlara inamın azalması
sosial vә siyasi vәziyәtin gәrginlәşmәsi ilә әlaqәdar banklararası kredit bazarında kreditlәr verilmәsi limitinin
azaldılması
hamısı

602 Daxili tәhlükәlәr:

•

Yalnız A vә E variantları
Maraqların mәqbul balansını tapmaq bacarığı vә ziddiyyәtlәr ilә sosial münaqişәlәrdәn cәmiyyәtin daha sәrfәli inkişaf
yollarının tapılması demәkdir
Maliyyә, iqtisa¬diyyat, ticarәt, informasiya sahәsindә milli maraqları realizә edәn digәr dövlәtlәrin hücumedici
aqressiv davranışıdır
Ümumilәşdirici şәkildә hәm elmi–texniki potensialdan, hәm dә maliyyә–iqtisadi vә müdafiә potensia¬lından ibarәt
olan digәr dövlәtlәrin milli gücüdür
Hamısı

603 Ölkәnin iqtisadi tәnlükәısizliyini tәmin etmәk üçün dövlәt tәrәfindәn investisiyalara ayrılan prioritet iqtisadi
sferalar aşağıdakılardır: 1. istehsaliqtisadi әlaqәlәrin qırılması nәticәsindә idxalı әvәz edәn mәhsulların
istehsalının bәrpası 2. rәqabәtә davamsız mәhsullar buraxan müәssisәlәr 3. uzun müddәt yüksәk tәlәbat duyulan
mәhsulların istehsalı 4. köhnә mәhsul növlәrinin buraxılışını mәnimsәyәn müәssisәlәr 5. istehsal vә sosial
infrastruktura

•

2;4
1;3;4
1;3;5
1;2;4
heç biri

604 Aşağıdakılardan neçәsi iqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәrә aiddir: 1. әhalinin
yoxsulluğunun yüksәk sәviyyәsi vә xalqı¬n böyük bir hissәsinin cüzi hәyat keyfiyyәti 2. Mәhsulun cüzi rәqabәt
aparma qabiliyyәti 3. Aşağı sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti 4. Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi
tәhlükәsini yara¬dan xarici borc 5. әsas fondların köhnәlmәsi nәticәsindә istehsalat potensialının itirilmәsi

•

1
5
4
3
hec biri

605 Aşağıdakılardan neçәsi iqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәrә aiddir: 1. Xarici borcun
yüksәk olması 2. Mәhsulun cüzi rәqabәt aparma qabiliyyәti 3. Aşağı sәviyyәli innovasiya vә investisiya
fәaliyyәti 4. Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan xarici borc 5. әsas fondların köhnәlmәsi
nәticәsindә istehsalat poten¬¬sialının itirilmәsi

•

1
2
5
4
3

606 Aşağıdakılardan neçәsi iqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәrә aiddir: 1. Xarici borcun
yüksәk olması 2. Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını 3. Aşağı sәviyyәli innovasiya vә
investisiya fәaliyyәti 4. Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan xarici borc 5. әsas fondların
köhnәlmәsi nәticәsindә istehsalat poten¬¬sialının itirilmәsi
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•

1
5
4
3
2

607 Maddi, iqtisadi texniki vә mәnәvi itkilәrin qarşısını almaq üçün aşağıdakı mәsәlәlәrin hәlli vacibdir:

•

hamısı
istehsal proseslәrinә kompleks nәzarәt vә yoxlama sistemlәrinin hazırlanması
geniş miqyaslı texnogen faciәlәrin vә qәzaların baş vermәsindәn әvvәl әn vacibproblemlәrin aşkara çıxarılması
mürәkkәb texniki sistemlәrin fәaliyyәtinә vahid,mәrkәzlәşmiş dövlәt nәzarәtinin tәşkili
tәcrübә mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi

608 Ölkә ilә qarşılıqlı fәaliyyәtdә olan bu vә ya digәr dövlәtin milli gücü nә qәdәr yüksәkdirsә bu aşağıdakı
ifadәni xarakterizә edir:

•

İqtisadi deqredasiya
Xarici tәhlükә
Daxili tәhlükә
Ölkәnin maraqları üçün tәhlükә yaradan potensial risk
Konstruktiv tәhlükә

609 Hәm elmi–texniki potensialdan, hәm dә maliyyә–iqtisadi vә müdafiә potensialından ibarәt olan digәr
dövlәtlәrin milli gücüdür:

•

Ölkәnin maraqları üçün tәhlükә yaradan potensial risk
Xarici tәhlükә
Konstruktiv tәhlükә
Daxili tәhlükә
İqtisadi deqredasiya

610 Aşağıdakılardan neçәsi iqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәrә aiddir:1. Xarici borcun
yüksәk olması 2. Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını 3. Beynәlxalq maliyyә
qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi 4. Maliyyә böhranının
kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yaradan xarici borc 5. әsas fondların köhnәlmәsi nәticәsindә istehsalat potensialının
itirilmәsi

•

1
5
4
3
2

611 Aşağıdakılardan neçәsi iqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәlәrә aiddir: 1. Xarici borcun
yüksәk olması 2. Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını 3. Beynәlxalq maliyyә
qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi 4. Xarici ticarәt saldosunun mәnfi
olması5. әsas fondların köhnәlmәsi nәticәsindә istehsalat potensialının itirilmәsi

•

1
2
5
4
3
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612 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәyә aiddir:

•

Hamısı
Kapitalın xarici ölkәlәrә axını
Xarici borcun yüksәk olması
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi

613 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәyә aiddir:

•

Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Xarici borcun yüksәk olması
Әhalinin yoxsulluğunun yüksәk sәviyyәsi vә xalqı¬n böyük bir hissәsinin cüzi hәyat keyfiyyәti
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması

614 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәyә aiddir:

•

Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi
Yalnız A vә C variantları
Mәhsulun cüzi rәqabәt aparma qabiliyyәti
Hamısı
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını

615 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәyә aiddir:

•

Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması
Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma
Hamısı
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Aşağı sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti proseslәrinә müdaxilә etmәsi

616 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәyә aiddir:

•

Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yara¬dan xarici borc
Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması
Xarici borcun yüksәk olması
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını
Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi

617 İqtisadi tәhlükәsizlik üçün yaranan daha kәskin tәhlükәyә aiddir:

•

Hec biri
Әsas fondların köhnәlmәsi nәticәsindә istehsalat potensialının itirilmәsi
Hamısı
Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma proseslәrinә müdaxilә etmәsi
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını

618 Xarici tәhlükәlәr:

•

Maliyyә, iqtisa¬diyyat, ticarәt, informasiya sahәsindә milli maraqları realizә edәn digәr dövlәtlәrin hücumedici
aqressiv davranışıdır
Ümumilәşdirici şәkildә hәm elmi–texniki potensialdan, hәm dә maliyyә–iqtisadi vә müdafiә potensia¬lından ibarәt
olan digәr dövlәtlәrin milli gücüdür
Hamısı
Yalnız B vә C variantları
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Maraqların mәqbul balansını tapmaq bacarığı vә ziddiyyәtlәr ilә sosial münaqişәlәrdәn cәmiyyәtin daha sәrfәli inkişaf
yollarının tapılması demәkdir

619 Ölkәnin maraqları üçün tәhlükәli potensial risk nә vaxt yaranır:

•

Mәhsulun cüzi rәqabәt aparma qabiliyyәti
Maliyyә böhranının kәskinlәşmәsi tәhlükәsini yaradan xarici borc.
Әsas fondların köhnәlmәsi nәticәsindә istehsalat potensialının itirilmәsi zamanı
Ölkә ilә qarşılıqlı fәaliyyәtdә olan bu vә ya digәr dövlәtin milli gücü nә qәdәr yüksәkdirsә
Aşağı sәviyyәli innovasiya vә investisiya fәaliyyәti.

620 Daxili tәhlükәlәr:1. Özünüqoruma vә özünüinkişaf qabi¬liyyәtinin yoxluğudemәkdir 2. İnkişaf prosesindә
innovasiya әsaslarının zәifliyi demәkdir 3. İnsan kapitalının dәyәrlәri sistemindә qiymәtin azal¬ması demәkdir
4. İqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi sistemi¬nin qeyri–effektivliyi demәkdir 5. Maraqların mәqbul
balansını tapmamaq bacarığı vә ziddiyyәtlәr ilә sosial münaqişәlәrdәn cәmiyyәtin daha sәrfәli inkişaf yollarının
tapılması demәkdir

•

yalnız biri
Hec biri
1,3,5
Hamısı
2,4,5

621 Aşağıdakılardan neçәsi xarici tәhlükәyә aiddir: 1. Xarici borcun yüksәk olması 2. Kapitalın ixracının
idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını 3. Beynәlxalq maliyyә qurumlarının ölkәdә gedәn bazar yenidәnqurma
proseslәrinә müdaxilә etmәsi 4. Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması 5. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi
kәsirli olması

•

1
3
4
5
2

622 Aşağıdakılardan neçәsi xarici tәhlükәyә aiddir: 1. Xarici borcun yüksәk olması 2. Kapitalın ixracının
idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını 3. Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı
olması 4. Xarici ticarәt saldosunun mәnfi olması 5. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması

•

yalnız biri
3
4
5
2

623 Aşağıdakıladan neçәsi daxili tәhlükәlәrә aiddir: 1. İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması 2.
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması 3. Hamısı 4. Qanunverici bazanın qeyritәkmil olması 5.
İqtisadiyyatın sahәlәrindә avadanlığın mәnәvi köhnәlmiş olması

•

1
3
4
5
2
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624 Aşağıdakıladan neçәsi daxili tәhlükәlәrә aiddir:1. İnvestisiyaların sәviyyәsinin aşağı olması 2.
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması 3. Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması 4.
Qanunverici bazanın qeyritәkmil olması 5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması vә qeyri
şәffaflığı

•

4
1
2
3
5

625 Aşağıdakıladan neçәsi daxili tәhlükәlәrә aiddir: 1. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması 2.
İqtisadiyyatın strukturunun qeyritәkmil olması 3. Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması 4.
Qanunverici bazanın qeyritәkmil olması 5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması vә qeyri
şәffaflığı

•

1
3
4
5
2

626 Aşağıdakıladan neçәsi daxili tәhlükәlәrә aiddir: 1. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması 2. Xarici
ticarәt saldosunun mәnfi olması 3. Regionların sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәr olması 4. Qanunverici
bazanın qeyritәkmil olması 5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması vә qeyrişәffaflığı

•

1
3
4
5
2

627 Aşağıdakıladan neçәsi daxili tәhlükәlәrә aiddir: 1. Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması 2. Xarici
ticarәt saldosunun mәnfi olması 3. Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması 4.
Qanunverici bazanın qeyritәkmil olması 5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması vә qeyri
şәffaflığı

•

1
3
4
5
2

628 Aşağıdakıladan neçәsi daxili tәhlükәlәrә aiddir: Ölkәnin tәdiyyә balansının mәnfi kәsirli olması 2. Xarici
ticarәt saldosunun mәnfi olması 3. Ölkә iqtisadiyyatının xarici kreditlәrdәn, investisiyalardan asılı olması 4.
Kapitalın ixracının idxalını üstәlәmәsi, kapitalın xaricә axını 5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam
olmaması vә qeyrişәffaflığı

•

1
3
4
5
2
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629 İqtisadi tәhlükәsizlik göstәricilәrinin qiymәtlәrinin hәr birini hansı sahәyә ayırmaq olar? 1.tәhlükәli zona
2.tәhlükәsiz zona 3.yol verilmәyәn zona 4.yol verilәn zona

•

hamısı
3;4
2;4
1;4
1;2;3

630 İqtisadi tәhlükәsizlik göstәricilәrinin qiymәtlәrinin hәr birini neçә sahәyә ayırmaq olar?

•

7
6
3
5
9

631 Ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizliyinin maliyyә göstәricilәrini aşağıdakı meyarlara ayırmaq olar:

•

hamısı
bank fәaliyyәti ilә bağlı göstәricilәr
qiymәt göstәricilәri
makromaliyyә göstәricilәr
valyuta bazarına vә milli valyutanın kursuna aid olan göstәricilәr

632 Ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizliyinin maliyyә göstәricilәrini aşağıdakı meyarlara ayırmaq olar:

•

heç biri
meqamaliyyә güstәricilәri
mikromaliyyә göstәricilәri
makromaliyyә göstәricilәr
mezomaliyyә göstәricilәri

633 Maliyyә–bank tәdqiqatları Mәrkәzi tәrәfindәn kәmiyyәtlәrin formalaşdırmaq tövsiyә olunmuşdur? CәTİN
1.milli maraqların әsas prinsipial cәhәtlәrini әks etdirәn vә hökumәt sәviyyәsindә tәsdiq olunan makroiqtisadi
göstәricilәr; 2. Gәlirli әhalinin payı ya¬şayış minimumumndan aşağıdır. 3. müvafiq nazirliklәr tәrәfindәn tәsdiq
olunan funksional vә sahә sәviyyәli ilkin kәmiyyәtlәr; 4. regionların iqtisadi tәhlükәsizliyinin ilkin kәmiyyәtlәri.

•

Hamısı
2;3;4
2;3
ola bilәr biri
1;3;4

634 Dövlәtin regional siyasәti:

•

Heç biri
Hәm dövlәtin regional sәviyyәdә, hәm dә regionların özünün ümumi proqramma әsaslanaraq işlәyib hazırladığı
mexanizmlәrin ümumi mәcmusunu tәşkil edir
Dövlәtin regional sәviyyәdә işlәyib hazırladığı mexanizmlәrin ümumi mәcmusunu tәşkil edir
Reginların özünün ümumi proqramma әsaslanaraq işlәyib hazırladığı mexanizmlәrin ümumi mәcmusunu tәşkil edir
Hamısı

635 Hәr hanı bir ölkәyә vә ya onun ayrıayrı regionuna investisiya qoyan sahibkar hansı iqtisadi şәraitlә
maraqlanır?
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•

Hökumәt güzәştlәri
Hamısı
Torpağın әldә olunması imkanları
Torpağın әldә olunması qiymәti
Şәhәrlәrә, xüsusәn iri mәrkәzlәrә yaxınlıq

636 Dövlәt proqramına әsasәn regionlarda işlәmәyәn müәssisәlәrin fәaliyyәtinin bәrpa edilmәsi, yeni iş
yerlәrinin açılması mәqsәdilә hansı tәdbirlәr görülәcәkdir?

•

Әmlak vә sәhm sahiblәrinin hüquqlarının qorunması
Hamısı
Heç biri
Dövlәt reysterin işinin beynәlxalq tәlәblәr sәviyyәsindә qurulması
Daşınmaz әmlakın Dövlәt reysterinin yaradılması

637 Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn neçә amil var?

•

5
4
11
6
7

638 Regional siyasәtdә sosial problemlәrin hәllinin neçә xüsusiyyәti var?

•

11
4
7
9
8

639 Regional iqtisadiyyatın vәzifәlәrini neçә qrupa bölmәk olar?

•

9
7
10
5
3

640 Azәrbaycanda mәhsuldar qüvvәlәrin regionlar üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsinin elmi әsasının işlәnib
hazırlanmasının neçә vәzifәsi var?

•

9
5
7
8
4

641 Birinci proqram olaraq Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı nә vaxt qәbul olunub?

•

19 may 2004cü il
29 dekabr 2004cü il
11 fevral 2004cü il
28 mart 2004cü il
18 yanvar 2004cü il
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642 Birinci proqram Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı hansı illәri әhatә edir?

•

20072010
20042008
20052008
20032006
20062009

643 İkinci proqram nә vaxt qәbul olunub?

•

30dekabr 2009cu il
15 aprel 2009cu il
15sentyabr 2009  cu il
30may 2009cu il
16 fevral 2009cu il

644 İkinci proqram necәnci illәri әhatә edir?

•

20112014 cu illәr
20082011ci illәr
2009 2013cü illәr
20072010cu illәr
2008 2011cu illәr

645 Regional siyasәtin inkişaf strukturuna tәsir göstәrir:

•

Ölkәnin ekoloji inkişafı
Ölkәnin siyasi inkişafı
Düzgün variant yoxdur
Ölkәnin sosialiqtisadi
Hamısı

646 Dövlәt proqramına әsasәn regionlarda işlәmәyәn müәssisәlәrin fәaliyyәtinin bәrpa edilmәsi, yeni iş
yerlәrinin açılması mәqsәdilә hansı tәdbirlәr görülәcәkdir?

•

Hamısı
Özәllәşdirmә prosesindә şәffaflığın tәmin edilmәsi
Dövlәt proqramına uyğun olaraq yeni sahәlәrin özәllәşdirmәyә ayrılması
Özәllәşdirmә paylarının maksimum istifadә edilmәsi
Xüsusi mülkiyyәtin toxunulmazlığının tәmin edilmәsi

647 Regional iqtisadi tәhlükәsizlik asılıdır:

•

Heç biri
Hamısı
Daxili böhran vәziyyәtindәn
Regionda böhran vәziyyәtindәn
Böhran vәziyyәtini törәdәn amillәrin hәcmindәn

648 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri hansılardır?
Düzgün cavab yoxdur
Demoqrafiq vәziyyәtin dәyişmәsi
Әhalinin kәskin surәtdә tәbәqәlәşmәsi
Torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәmәsi nәticәsindә regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi

•
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•

Hamısı

649 Azәrbaycanın regionlarında çәtin vәziyyәtin yaranmasının neçә sәbәbi var?

•

5
2
10
9
7

650 Azәrbaycanda mәhsuldar qüvvәlәrin regionlar üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsinin elmi әsasının işlәnib
hazırlanmasının hansı vәzifәsi var?

•

Ölkәnin regionları üzrә ekoloji problemlәrin tәdqiqi
Ölkәnin regionları üzrә iqtisadi problemlәrin tәdqiqi
Regionun tәbii resurslarla qismәn tәmin olunmasının mümkünlüyünün öyrәnilmәsi
Ölkәnin regionları üzrә sosial problemlәrin tәdqiqi
İstehsalın sahә üzrә tәşkilinin formalarının öyrәnilmәsi

651 Regional iqtisadiyyatın әsas vәzifәsi ola bilәr: 1. Azәrbaycanın iqtisadi zonalarının iqtisadi
qanunauyğunluqlarını öyrәnmәk 2. Ölkәdә mәhsuldar qüvvәlәrin yenidәn, milli mәnafeyә uyğun sәmәrәli
yerlәşdirilmәsini tәmin etmәk 3. Milli iqtisadiyyatın formalaşması vә inkişafına, o cümlәdәn ölkәnin
regionlarının iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına nail olmaq

•

3
1
Heç biri
Hamısı
2

652 73. Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn amillәr aşağıdakılardan
neçәsi aiddir: 1. Ölkә әhalisinin tәbәqәlәrinin hәyat sәviyyәsinin daim uzlaşdırılması 2. Yeni istehsal vә
müәssisәlәrin yüksәk sәmәrәliliyini tәmin edәn iqtisadi әlaqәlәri axtarıb tapmaq vә onları elmitexniki әsaslar
üzәrindә qurmaq 3. Müәssisәnin orta ölçüsü vә istehsalın tәşkilinin yeni formalarının tәtbiqi 4. әmәk
ehtiyyatlarını işә cәlb etmәklә tam mәşğulluğa nail olmaq 5. Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә etmәk

•

1
3
4
5
2

653 Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn amillәr aşağıdakılardan
neçәsi aiddir: 1. Ölkә әhalisinin tәbәqәlәrinin hәyat sәviyyәsinin daim uzlaşdırılması 2. Yerli şәrait nәzәrә
alınmaqla ölkәnin әhalisinin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması 3. Müәssisәnin orta ölçüsü vә istehsalın tәşkilinin
yeni formalarının tәtbiqi 4. әmәk ehtiyyatlarını işә cәlb etmәklә tam mәşğulluğa nail olmaq 5. Tәbii resurslardan
sәmәrәli istifadә etmәk

•

1
3
4
5
2
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654 Sәhv cavabı tapın. Iqtisadi әdәbiyyatda bәzi müәlliflәr iqtisadi tәhlükәsizliyin aşağıdakı әsas sәviyyәsini
fәrqlәndirirlәr:

•

Bütün ölkәlәr arasında (qlobal);
Bütün ölkәlәr arasında (inteqrasıya);
Ölkә daxilindә sahәvi
Şәxsiyyәt (özәl).
Bütün ölkәlәr arasında (beynәlmilәl);

655 Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn amillәr aşağıdakılardan
neçәsi aiddir: 1. Ölkә әhalisinin tәbәqәlәrinin hәyat sәviyyәsinin daim uzlaşdırılması 2. Yerli şәrait nәzәrә
alınmaqla ölkәnin әhalisinin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması 3. Ölkәdә әhalinin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
planının hazırlanması 4. әmәk ehtiyyatlarını işә cәlb etmәklә tam mәşğulluğa nail olmaq 5. Tәbii resurslardan
sәmәrәli istifadә etmәk

•

1
3
4
5
2

656 Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn amillәr aşağıdakılardan
neçәsi aiddir: 1. Ölkә әhalisinin tәbәqәlәrinin hәyat sәviyyәsinin daim uzlaşdırılması 2. Yerli şәrait nәzәrә
alınmaqla ölkәnin әhalisinin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması 3. Ölkәdә әhalinin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
planının hazırlanması 4. Ölkәnin tәbii resurslarının vә әtraf mühitin qorunmasının hәyata keçirilmәsi
tәdbirlәrinin elmi әsaslarının işlәnib hazırlanması 5. Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә etmәk

•

1
3
4
5
2

657 Aşağıdakılardan neçәsi regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәridir: 1. Regionlarda qaçqınların,
mәcburi köçkünlәrin çoxluğu 2. İşsizliyin artması 3. Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin
5060 faiz aşağı düşmәsi 4. әhalinin maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin edilmәsinin aşağı sәviyyәdә olması 5.
İnfrastruktur obyektlәrin kifayәt qәdәr inkişaf etmәmәsi

•

1
3
4
5
2

658 Aşağıdakılardan neçәsi regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәridir: 1. Regionlarda qaçqınların,
mәcburi köçkünlәrin çoxluğu 2. İşsizliyin artması 3. Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin
5060 faiz aşağı düşmәsi 4. Mәhsuldar qüvvәlәrin qeyrisәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn
düzgün edilmәmәsi nәticәsindә regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi 5. Demoqrafiq vәziyyәtin
dәyişmәsi, әhalinin kәskin surәtdә tәbәqәlәşmәsi, ölkәdә vә regionlarda genefondun pislәşmәsi

•

1
3
4
5
2
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659 Aşağıdakılardan neçәsi regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәridir: 1. Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli
yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә regionların ekoloji sisteminin
gәrginlәşmәsi 2. İşsizliyin artması 3. Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 5060 faiz
aşağı düşmәsi 4. Mәhsuldar qüvvәlәrin qeyrisәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün
edilmәmәsi nәticәsindә regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi 5. Demoqrafiq vәziyyәtin dәyişmәsi,
әhalinin kәskin surәtdә tәbәqәlәşmәsi, ölkәdә vә regionlarda genefondun pislәşmәsi

•

1
3
4
5
2

660 Aşağıdakılardan neçәsi regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәridir: 1. Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli
yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә regionların ekoloji sisteminin
gәrginlәşmәsi 2. Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi 3. Bu vә
ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 5060 faiz aşağı düşmәsi 4. Mәhsuldar qüvvәlәrin qeyri
sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәmәsi nәticәsindә regionların ekoloji
sisteminin gәrginlәşmәsi 5. Demoqrafiq vәziyyәtin dәyişmәsi, әhalinin kәskin surәtdә tәbәqәlәşmәsi, ölkәdә vә
regionlarda genefondun pislәşmәsi

•

1
3
4
5
2

661 Aşağıdakılardan neçәsi regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәridir: 1. Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli
yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә regionların ekoloji sisteminin
gәrginlәşmәsi 2. Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi 3.
İşsizliyin azalması 4. Mәhsuldar qüvvәlәrin qeyrisәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn
düzgün edilmәmәsi nәticәsindә regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi 5. Demoqrafiq vәziyyәtin
dәyişmәsi, әhalinin kәskin surәtdә tәbәqәlәşmәsi, ölkәdә vә regionlarda genefondun pislәşmәsi

•

1
3
4
5
2

662 Aşağıdakılardan neçәsi regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәridir: 1. Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli
yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә regionların ekoloji sisteminin
gәrginlәşmәsi 2. Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi 3.
İşsizliyin azalması 4. Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin olmaması 5. Demoqrafiq vәziyyәtin
dәyişmәsi, әhalinin kәskin surәtdә tәbәqәlәşmәsi, ölkәdә vә regionlarda genefondun pislәşmәsi

•

1
3
4
5
2

663 Azәrbaycanda mәhsuldar qüvvәlәrin regionlar üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsinin elmi әsasının işlәnib
hazırlanmasının hansı vәzifәsi var?
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•

Regionun tәbii resurslarla qismәn tәmin olunmasının mümkünlüyünün öyrәnilmәsi
Düzgün cavab yoxdur
Ölkәnin regionları üzrә iqtisadi problemlәrin tәdqiqi
Ölkәnin regionları üzrә ekoloji problemlәrin tәdqiqi
Elmitexniki tәrәqqinin regional aspektlәrinin öyrәnilmәsi

664 Regional iqtisadiyyatın vәzifәlәri hansılardır?

•

Ölkәnin iqtisadi regionlarının tәdqiqat proqnozunu müәyyәnlәşdirmәk
Azәrbaycanda mәhsuldar qüvvәlәrin xarici mәnafeyә uyğun yerlәşdirilmәsinin ümumi nәzәri әsaslarını işlәyib
hazırlamaq
Ölkәnin iqtisadi regionlarının tәdqiqat planını müәyyәnlәşdirmәk
Heç biri
Xalq tәsәrrüfatının sahә proporsiyalarının metodoloji tәdqiqi

665 Regional iqtisadiyyatın vәzifәlәri hansılardır?

•

Xalq tәsәrrüfatının sahә proporsiyalarının metodoloji tәdqiqi
Xalq tәsәrrüfatının әrazi proporsiyalarının metodoloji vә praktiki tәdqiqi
Azәrbaycanda mәhsuldar qüvvәlәrin xarici mәnafeyә uyğun yerlәşdirilmәsinin ümumi nәzәri әsaslarını işlәyib
hazırlamaq
Ölkәnin iqtisadi regionlarının tәdqiqat proqnozunu müәyyәnlәşdirmәk
Heç biri

666 Regional siyasәtdә sosial problemlәrin hәllinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Yerli şәrait nәzәrә alınmamaqla ölkәnin әhalisinin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması
Ölkә әhalisinin tәbәqәlәrinin hәyat sәviyyәsi arasında disproporsiyaların yaradılması
Ölkәdә әhalinin qeyri sәmәrәli yerlәşdirilmәsi planının hazırlanması
Ölkәnin tәbii resurslarının qeyrieffektiv yerlәşdirilmәsi
Ölkәdә әhalinin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi planının hazırlanması

667 Regional siyasәtdә sosial problemlәrin hәllinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Ölkәdә әhalinin qeyri sәmәrәli yerlәşdirilmәsi planının hazırlanması
Ölkә әhalisinin tәbәqәlәrinin hәyat sәviyyәsi arasında disproporsiyaların yaradılması
Yerli şәrait nәzәrә alınmamaqla ölkәnin әhalisinin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması
Yerli şәrait nәzәrә alınmaqla ölkәnin әhalisinin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması
Ölkәnin tәbii resurslarının qeyrieffektiv yerlәşdirilmәsi

668 Regional siyasәtdә sosial problemlәrin hәllinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Ölkәnin tәbii resurslarının qeyrieffektiv yerlәşdirilmәsi
Yerli şәrait nәzәrә alınmamaqla ölkәnin әhalisinin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması
Ölkә әhalisinin tәbәqәlәrinin hәyat sәviyyәsinin daim uzlaşdırılması
Ölkәdә әhalinin qeyri sәmәrәli yerlәşdirilmәsi planının hazırlanması
Ölkә әhalisinin tәbәqәlәrinin hәyat sәviyyәsi arasında disproporsiyaların yaradılması

669 Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir

•

Yeni istehsal vә müәssisәlәrin minumum sәmәrәliliyini tәmin edәn sosial әlaqәlәri axtarıb tapmaq
Yeni istehsal vә müәssisәlәrin yüksәk sәmәrәliliyini tәmin edәn iqtisadi әlaqәlәri axtarıb tapmaq vә onları elmitexniki
әsaslar üzәrindә qurmaq
Müәssisәnin maksimum ölçüsünün yeni formlarının tәtbiqi
İstehsalın tәşkilinin köhnә formalarının tәtbiqi
Yeni istehsal vә müәssisәlәrin minumum sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi
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670 Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

Yeni istehsal vә müәssisәlәrin minumum sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi
Müәssisәnin orta ölçüsü vә istehsalın tәşkilinin yeni formalarının tәtbiqi
Yeni istehsal vә müәssisәlәrin minumum sәmәrәliliyini tәmin edәn sosial әlaqәlәri axtarıb tapmaq
İstehsalın tәşkilinin köhnә formalarının tәtbiqi
Müәssisәnin maksimum ölçüsünün yeni formlarının tәtbiqi

671 Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

Әmәk ehtiyyatlarını işә cәlb etmәklә tam mәşğulluğa nail olmaq
İstehsalın tәşkilinin köhnә formalarının tәtbiqi
Müәssisәnin maksimum ölçüsünün yeni formlarının tәtbiqi
Yeni istehsal vә müәssisәlәrin minumum sәmәrәliliyini tәmin edәn sosial әlaqәlәri axtarıb tapmaq
Yeni istehsal vә müәssisәlәrin minumum sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi

672 Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi vә әmәyә qәnaәt edilmәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә etmәk
İstehsalın tәşkilinin köhnә formalarının tәtbiqi
Müәssisәnin maksimum ölçüsünün yeni formlarının tәtbiqi
Yeni istehsal vә müәssisәlәrin minumum sәmәrәliliyini tәmin edәn sosial әlaqәlәri axtarıb tapmaq
Yeni istehsal vә müәssisәlәrin minumum sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi

673 Subyektiv sәbәblәrә aiddir:

•

Heç biri
Xüsusi mülkiyyәtin çәkisinin çox olması
Obyektiv sәbәblәrdәn doğmuşdur
Tәnzimlәmәnin azad rәqabәtinin saxlanılması
Dövlәt tәrәfindәn әhaliyә qeyriistehsal sahәsindәki xidmәtin pulsuz göstәrilmәsi

674 Obyektiv sәbәblәrә addir:

•

büdcә maliyyә siyasәti ilә deyil ,kreditpul siyasәti ilә tәnzimlәmә
xüsusi mülkiyyәtin çәkisinin çox olması
әhalinin bir çox zәruri yaşayış problemlәrinin hәll edilmәsindәn dövlәtin tәcrid edilmәsi
tәnzimlәmәnin azad rәqabәtinin saxlanılması
inzibatiamirlik iqtisadi sistemindәn bazar iqtisadi sisteminә keçmәklә әlaqәdardır

675 Azәrbaycanın regionlarında çәtin vәziyyәtin yaranmasının hansı sәbәblәri var?

•

leqal vә qeyrileqal
sahәlәrarası vә sahәdaxili
müәyyәn vә qeyri müәyyәn
obyektiv vә subyektiv
tipik vә tәsadüfi

676 Azәrbaycanın regionlarında iqtisadi inkişaf

•

yüksәk inkişaf edib
böhran vәziyyәtindәdir
zәif inkişaf edib
depresiv zonadir
çәtin vәziyyәtdәn tam çıxmayıb
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677 Regionun xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq hansı tәhlükәlәr mövcuddur?

•

bәsit vә çәtin
hәll olunan vә hәll olunmayan
tipik vә tәsadüfi
sadә vә mürәkkәb
gözlәnilәn vә gözlәnilmәyәn

678 Milli tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin obyektiv zәrurәtidir:

•

hәrbi münaqişәlәr
beynәlxalq әmәkdaşlıq
regional siyasәt
sahәlәrarası müqavilәlәr
sahәdaxili münaqişәlәr

679 Regional iqtisadi tәhlükәsizlik:

•

Doğru cavab yoxdur
Hәr şeydәn әvvәl, daxili vә regionda böhran vәziyyәtinin yaranmasında onu törәdәn amillәrin hәcmindәn asılıdır
Demoqrafiq vәziyyәtin dәyişmәsindәn asılıdr
Әhalinin kәskin surәtdә tәbәqәlәşmәsindәn asılıdr
Ölkәdә vә regionlarda genefondun pislәşmәsindәn asılıdır

680 Azәrbaycanın hansı regionlarında iqtisadi tәhlükәsizlik dәrәcәsi daha yüksәkdir?

•

dağlıq regionlarda
yüksәk inkişaf etmiş regionlarda
zәif inkişaf etmiş regionlarda
sәrhәd rayonlarında
mәrkәzi regionlarda

681 Hәr hanı bir ölkәyә vә ya onun ayrıayrı regionuna investisiya qoyan sahibkar ilk növbәdә, hansı şәraitlә
maraqlanır?

•

mәdәni mühiti ilә
iqtisadi
sosial
siyasi
ekoloji

682 Dövlәt proqaramının başlıca mәqsәdi nәdir?

•

İstehsal müәssisәlәrinin inkişafının vә fәaliyyәtinin daha da genişlәnmәsinә şәrait yaratmaq
Müxtәlif regionlarında mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәklә iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrini inkişaf
etdirmәk
Hamısı
Yerli sahibkarlığın inkişafına tәkan vermәklә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilimәsinә nail olmaq
düzgün cavab yoxdur

683 Dövlәtin regional siyasәti dedikdә ;

•

Hәm dә dövlәtin beynәlxalq sәviyyәdә hәm dә regionların özünün özünün ümumi proqramma әsaslanaraq işlәyib
hazırladığı mexanizmlәrin ümumi mәcmusunu tәşkil edir
Hәm dövlәtin regional sәviyyәdә, hәm dә regionların özünün ümumi proqramma әsaslanaraq işlәyib hazırladığı
mexanizmlәrin ümumi mәcmusunu tәşkil edir
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Yalnız dövlәtin regional sәviyyәdә özünün ümumi proqrama әsaslanaraq işlәyib hazırladığı mexanizmlәrin ümumi
mәcmusunu tәşkil edir
Yalnız regionların özünün ümumi proqramma әsaslanaraq işlәyib hazırladığı mexanizmlәrin ümumi mәcmusunu tәşkil
edir
Dövlәtin beynәlxalq sәviyyәdә özünün ümumi proqramma әsaslanaraq işlәyib hazırladığı mexanizmlәrin ümumi
mәcmusunu tәşkil edir

684 Azәrbaycanda mәhsuldar qüvvәlәrin regionlar üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsinin elmi әsasının işlәnib
hazırlanmasının hansı vәzifәsi var?

•

Düzgün cavab yoxdur
Regionun tәbii resurslarla qismәn tәmin olunmasının mümkünlüyünün öyrәnilmәsi
Ölkәnin regionları üzrә iqtisadi problemlәrin tәdqiqi
İstehsalın әrazi üzrә tәşkilinin formalarının öyrәnilmәsi vә tәhlili
Ölkәnin regionları üzrә ekoloji problemlәrin tәdqiqi

685 Azәrbaycanda mәhsuldar qüvvәlәrin regionlar üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsinin elmi әsasının işlәnib
hazırlanmasının hansı vәzifәsi var?

•

İstehsalın sahә üzrә tәşkilinin formalarının öyrәnilmәsi
Ölkәnin regionları üzrә ekoloji problemlәrin tәdqiqi
Ölkәnin regionları üzrә iqtisadi problemlәrin tәdqiqi
Regionun tәbii resurslarla qismәn tәmin olunmasının mümkünlüyünün öyrәnilmәsi
Regionun tәbii resurslarla tam tәmin olunmasının mümkünlüyünün öyrәnilmәsi

686 Azәrbaycanın regionlarında çәtin vәziyyәtin yaranmasının obyektiv sәbәblәri әlaqәdardır:

•

İnzibatiamirlik iqtisadi sistemindәn bazar iqtisadi sisteminә keçmәklә әlaqәdardır
İnfrastruktur obyektlәrin kifayәt qәdәr inkişaf etmәmәsi ilә әlaqәdardır
Әhalinin maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin edilmәsinin aşağı sәviyyәdә olması ilә әlaqәdardır
İşsizliyin artması ilә әlaqәdardır
Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin çoxluğu ilә әlaqәdardır

687 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi nәyin sәmәrәli göstәricisidir?

•

İqtisadi zonaların inkişaf sәviyyәsinin
A vә B
Beynәlxalq әmәk bölgüsünün qanunauyğunluğunun dәrk edilmәsinin
Heç biri
Әrazi әmәk bölgüsünün qanunauyğunluğunun dәrk edilmәsinin

688 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri hansılardır?

•

İşsizliyin artması (әmәk qabiliyyәtli әhalinin 15%dәn çoxunun işsiz olması qeyrinormallıqdır
İşsizliyin artması (әmәk qabiliyyәtli әhalinin 6%dәn çoxunun işsiz olması qeyrinormallıqdır
İşsizliyin artması (әmәk qabiliyyәtli әhalinin 7%dәn çoxunun işsiz olması qeyrinormallıqdır
İşsizliyin artması (әmәk qabiliyyәtli әhalinin 9%dәn çoxunun işsiz olması qeyrinormallıqdır
İşsizliyin artması (әmәk qabiliyyәtli әhalinin 3%dәn çoxunun işsiz olması qeyrinormallıqdır

689 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri hansılardır?

•

Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 5060 faiz aşağı düşmәsi
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3050 faiz aşağı düşmәsi
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 2040 faiz aşağı düşmәsi
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 7090 faiz aşağı düşmәsi
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 1030 faiz aşağı düşmәsi
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690 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri aşağıdakılardır:

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә
regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi
İşsizliyin azalması
Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin olmaması
Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin çoxluğu

691 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri aşağıdakılardır:

•

İşsizliyin azalması
Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin olmaması
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә
regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi
İşsizliyin artması
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi

692 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri aşağıdakılardır:

•

Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin olmaması
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 5060 faiz aşağı düşmәsi
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә
regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi
İşsizliyin azalması

693 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri aşağıdakılardır:

•

Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin olmaması
İşsizliyin azalması
Mәhsuldar qüvvәlәrin qeyrisәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәmәsi nәticәsindә
regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә
regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi

694 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri aşağıdakılardır:

•

Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin olmaması
Demoqrafiq vәziyyәtin dәyişmәsi, әhalinin kәskin surәtdә tәbәqәlәşmәsi, ölkәdә vә regionlarda genefondun
pislәşmәsi
Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә
regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi
İşsizliyin azalması

695 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri aşağıdakılardır:

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә
regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi
İnfrastruktur obyektlәrin kifayәt qәdәr inkişaf etmәmәsi
Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin olmaması
İşsizliyin azalması
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi

696 Regionlarda çәtin vәziyyәtin әsas göstәricilәri aşağıdakılardır:
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•

Mәhsuldar qüvvәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi, torpaqlardan, tәbii sәrvәtlәrdәn düzgün edilmәsi nәticәsindә
regionların ekoloji sisteminin gәrginlәşmәsi
Әhalinin maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin edilmәsinin aşağı sәviyyәdә olması
Regionlarda qaçqınların, mәcburi köçkünlәrin olmaması
İşsizliyin azalması
Bu vә ya digәr regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın hәcminin 3040 faiz aşağı düşmәsi

697 Azәrbaycanın regionlarında mövcud olan iqtisadi tәhlükәlәrin bütün növlәrinin vaxtında qarşısını almaq vә
aradan qaldırmaq üçün ilk növbәdә:

•

Xarici iqtisadi әlaqәlәr inkişaf etdırmәk lazımdır
Azәrbaycanın sağlam milli iqtisadiyyatını formalaşdırmaq vә inkişaf etdirmәk lazımdır.
Avropa İttifaqına üzv olmaq lazımdır
Ticarәt tәşkilatlarına üzv olmaq lazımdır
Beynәlxalq konvensiyalara qoşulmaq lazımdır

698 Regional iqtisadiyyatın әsas vәzifәsi nәdir?

•

İqtisadi zonalarının iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrәnmәklә milli iqtisadiyyatın formalaşması vә inkişafına,
beynәlxalqiqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına
Bütövlükdә ölkәdә mәhsuldar qüvvәlәrin yenidәn, milli mәnafeyә uyğun sәmәrәli yerlәşdirilmәsini tәmin etmәk vә
milli iqtisadiyyatın formalaşması vә inkişafına, o cümlәdәn ölkәnin regionlarının iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin
olunması
İqtisadi zonalarının iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrәnmәklә ölkәdә mәhsuldar qüvvәlәrin yenidәn, xarici mәnafeyә
uyğun sәmәrәli yerlәşdirilmәsini tәmin etmәk
Azәrbaycanın iqtisadi zonalarının iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrәnmәklә xarici iqtisadiyyatın formalaşması vә
inkişafına, o cümlәdәn ölkәnin regionlarının iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunması
Azәrbaycanın iqtisadi zonalarının iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrәnmәklә mәhsuldar qüvvәlәrin, milli mәnafeyә
uyğun yerlәşdirilmәsini tәmin etmәk, beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına

699 Regionlarda ictimai istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün:

•

regionlarda sәnayenin ekolji cәhәtdәn tәmiz әrazilәrdә yaxın yerlәşdirilmәlidir
regionlarda sәnayenin sәmәrәli –enerjiyә yaxın yerlәşdirilmәlidir
regionlarda sәnayenin sәmәrәli –satış bazarına yaxın yerlәşdirilmәlidir
regionlarda sәnayenin sәmәrәli – xammala yaxın yerlәşdirilmәlidir
regionlarda sәnayenin sәmәrәli –nәqliyyata yaxın yerlәşdirilmәlidir

700 Rayonların iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә әsas amillәrdәndir:

•

regionlarda ictimai istehsalın sәmәrәliliyinin azaldılması
Azad iqtisadi zonların lәöv edilmәsi
Qeyri istehsal sahәlәrin inkişaf tempinin aşağı salınması
Heç biri
regionlarda ictimai istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi
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