2501y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2501y Azәrbaycan iqtisadiyyatı
1 Bu metod düzgün deyil.

•

tәhlil metodu
deduksiya metodu
induksiya metodu
sahәlәrarası metod
elmi abstraksiya

2 Bu metod fәrdi, ayrıayrı hadisә vә prosesә müәyyәn kәmiyyәtdә öz aralarıda qarşılıqlı әlaqәdә olan
elementlәrdәn ibarәt olan sistem kimi baxırbu hansı metoddur

•

İnduksiya
sintez
sistemli yanaşma metodu
deduksiya
Elmi abstraksiya

3 Bu metod düzgün deyil

•

İnduksiya metodu
Elmi abstraksiya
Tәhsil metodu
Elmi tәfәkkür
Sintez metodu

4 Azәrbaycanın әrazisindә neçә makroistehsal sistemi mövcuddur?

•

3
1
yoxdur
2
4

5 İqtisadiyyatın müstәqil milli әsaslarının yaradılması aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı ilә tәnzimlәnir?

•

sahәlәrarası әlaqәlәr;
iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
iqtisadi birlik;
әrazi әmәk bölgüsü;
әrazi birliyi;

6 Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün dövlәtin gördüyü tәdbirlәrdәn biri yanlış verilmişdir:

•

xarici iqtisadi fәaliyyәtdә trazlığa nail оlmaq
qiymәtlәrdәn sabitlik әldә etmәk
yüksәk sәviyyәli mәşьulluьa nail оlmaq
iqtisadi artım әldә etmәk
ixtisaslaşma sahәlәrinin sayını artırmaq

7 Müstәqillik nәdir?
iqtisadi sistemin hәrtәrәfli inkişafını tәmin edir;
milli iqtisadi mәnafelәrin hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsidir;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad edilmәsi vә başqa dövlәtә tabe olması demәkdir;

•

ölkәnin birtәrәfli olaraq asılılığının aradan qaldırılmasıdır;
daxili ehtiyac üçün lazım olan mallar, xidmәtlәr vә yaxud texnologiya әldә edilmәsinin heç bir dövlәtdәn asılı
olmamasını tәmin etmәkdir;

8 Iqtisadi müstәqillik dedikdә nә başa düşülür?

•

ölkәnin daxilindә mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf etdirlmәsi
iqtisadi siyasәtin hәyata kecirilmәsindә xalqın iştirakı
iqtisadiyyatın әsas sahәlәrinin müstәqil inkişafı
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn pzpd edilmәsi vә оnun birtәrәfli оlaraq asılılıının aradan qaldırılması
xarici iqtisadi әlaqәlәrdә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, gömrük rüsumlarının azaldılması

9 Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün dövlәtin gördüyü tәdbirlәrdәn biri yanlış verilmişdir:

•

xarici iqtisadi fәaliyyәtdә trazlıьa nail оlmaq
iqtisadi artım әldә etmәk
qiymәtlәrdәn sabitlik әldә etmәk
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail оlmaq
heç biri düz deyil

10 Milli dövlәt dedikdә müәyyәn әrazidә isthsal vasitәlәrinin, sahәlәrini vә növlәrinin әrazi
kоmplekslәrindәn ibarәt оlan iqtisadi sistem başa düşülür. Nöqtәlәrin yerinә buraxılmış sövzü tәyin edin vә
tәrifi tamamlayın?

•

milli hesablar sistemi
milli mәnafe
milli hissiyyat
milli iqtisadiyyat
milli gәlir

11 Müstәqillik dedikdә nә başa düşülür?

•

daxili ehtiyac üçün lazım olan mallar, xidmәtlәr vә yaxud texnologiya әldә edilmәsinin heç bir dövlәtdәn asılı
olmamasını tәmin etmәkdir;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad edilmәsi vә başqa dövlәtә tabe olması demәkdir;
ölkәnin birtәrәfli olaraq asılılığının aradan qaldırılmasıdır;
iqtisadi sistemin hәrtәrәfli inkişafını tәmin edir;
milli iqtisadi mәnafelәrin hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsidir

12 Iqtisadiyatın müstәqil milli әsasının yaradılmasının әn әsas şәrti hansıdır?

•

heç biri
әrazi birliyinin yaradılması
әrazi әmәk bölgüsünün olması
iqtisadi birlik
istehsalın kompleks inkişafı

13 Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

•

mikroiqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat
qapalı iqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat

14 Bu metod әn mühüm metodoloji yanaşmalardan biri hesab olunur. Bu metod müşahidәetmә vә baza
materiallarının toplanması cәmiyyәtin hәyatının başlıca mahiyyәtini müәyyәn etmәk,
ümumilәşdirmәk,qanunları prinsiplәr kriteriyalar vә s. şәklindә göstәrәrәk üstünlük tәşkil edir:
Sintez metodu

•

Tәhlil metodu
Induksiya metodu
Deduksiyametodu
Elmiabstraksiya metodu

15 Bu metod tәdqiqatı әks etdirir, hәqiqәtin dәrk edilmәsi vahid nәticәyә gәlinmә prosesindә
ümumilәşdirilmiş nәticә çıxarmaq vә ümumi vәziyyәti formalaşdırmağa imkan verәn prosesdә baş verir:

•

Elmi abstraksiya metodu
Tәhlil metodu
Sintez metodu
Deduksiya metodu
Induksiya metodu

16 Müstәqil Azәrbaycan iqtisadiyyatının daha da inkişaf etdirilmәsinin әsas potensialı:

•

Istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi
Xalqın maddi vә mәnәvi tәlәbatının әn dolğun şәkildә ödәnilmәsi
sosialsiyasi, sosialiqtisadi vә mәnәvi fәaliyyәtdә beynәlmilәlçiliklә millilik, milli dәyәrlәrlә bәşәri sәrvәtlәr,
milli idarәçilik,ölkә iqtisadiyyatının sәmәrәli şәkildә planlı idarә olunması, dövlәtin plan vә proqnozlarından
sәmәrәli istifadәsi vә s
Istehsalın sәmәrәli tәşkili vә idarә edilmәsinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
Iqtisadi hәvәslәndirmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsi

17 Müstәqillik әldә etdikdәn sonra Azәrbaycan Respublikasının qarşısında duran әn ümdә vәzifә hansidir:

•

Milli valyutasını yaratmaq
Iqtisadi müstәqillik әldә etmәk
Milli ,şәxsi,fikri müstәqillik qazanmaq
Bütün cavablar doğrudur
Azad iqtisadiyyat qurmaq

18 Azәrbaycan iqtisadiyyatı fәnninin öyrәnnilmәsi, tәdqiq edilmәsindә aşağıdakı amillәrdәn üstün olanı
hansıdır:

•

Yeni iş yerlәrinin yaradılması vә mәşğulluğun güclәndirilmәsinin tәhlili
Istehsalın strukturu vә rәqabәt qabiliyyәtlilik sәviyyәsinin tәhlili
Milli sәrvәtlәrin iqtisadi resursların sәmәrәli istifadәsi sәviyyәsinin öyrәnilmәsi
Azәrbaycanin sosialiqtisadi inkişafını o cümlәdәn ÜMM, ÜDMnin әsas göstәricilәrinin adambaşına düşәn
investisiya qoyuluşları,hәmçinin xarici investisiyaların xarici iqtisadi fәaliyyәtinin ixracının tәhlili
Ölkәnin resurs potensialının sәviyyәsinin tәhlili

19 Bu metod  özündә o tәdqiqatı әks etdirir ki, proseslәr haqqında bilik vә hadisәlәr ümumi vәziyyәtdәn
xüsusi vә vahid fikirdәn keçidlә formalaşır:

•

Deduksiya metodu
İnduksiya metodu
Sistemli yanaşma metodu
Sintez metodu
Tәhlil metodu

20 Bu zaman mürәkkәb proseslәrin әn sadә elementlәrini aşkar etmәk mәqsәdilә sahәlәr vә öyrәnilәn
vasitәlәr qruplaşdırılır.Bu hansi metoddur:

•

Deduksiya metodu
Elmiabstraksiya metodu
Sintez metodu
Tәhlil metodu
İnduksiya metodu

21 Bu metodla  tәhlil zamanı ayrılan hissә vә tәrәflәrin formalaşması baş verir:

•

İnduksiya metodu
Deduksiya metodu
Elmiabstraksiya metodu
Sintez metodu
Tәhlil metodu

22 Milli dövlәtçiliyin bәrpası vә bazara keçidin tәkamül yolunun әn vacib amili:

•

Bazar münasibәtlәri әvvәlcә istehlak mallarının istehsalı vә satışı sahәsini sonra isә investisiya sahәsini bürüyür
Inflyasiyaya yol vermәmәk üçün sәrt maliyyә siyasәti yeridilir
Istehlak bazarında dinamik tarazlığın bәrqәrar olması üçün qaydalar yaradılmasına tәminat verir
Bazar iqtisadiyyatı sürәtlә formalaşdırılır, sahibkarlıq fәaliyyәti hәvәslәndirilir
Güclü inhisarçılığa meyilli olan sahәlәrdә qiymәtlәrdә dövlәt nәzarәti saxlanılır

23 Müstәqillik әldә etmәk üçün dövlәt konkret olaraq bir sıra iqtisadi funksiyaları yerinә yetirir.Bu
funksiyalardan әn vacibi:

•

Bazar infrastrukturunun o cümlәdәn әmtәә vә fond birjalarinin yaradilması qiymәtlәrin liberallaşdırılması
Hamısı
Әhali müvafiq hissәsinin bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşmasının tәmini mәqsәdilә güclü sosial müdafiә sisteminin
tәşkili
tәlәb tәklif münasibәti әsasında qiymәtin müәyyәn edilmәsi
Ölkәdә düzgün pulkredit siyasәtinin aparılmasını nәzәrdә tutan maliyyә

24 Milli dövlәtçiliyi bәrpa etmәk üçün dövlәt sәmәrәli iqtisadi fәaliyyәtә başladıqda hansı amili vacib sayır:

•

Informasiya qitlığının aradan qaldırılması
Xüsusi proqramların hazırlanıb hәyata keçirilmәsi
Tәkmil rәqabәti tәmin etmәk üçün inhisarların vә ya oliqopoliyaların fәaliyyәti qadağan olunmalı
Әtraf mühitin çirklәnmәsinin qarşısını almaq üçün müvafiq istehsal sahәlәrindә nәzarәti hәyata keçirmәli
Iqtisadiyyatın dövlәtsizlәşdirilmәsi vә özәllәşdirilmәsi, sahibkarlığın inkişafı, fәal strukturinvestisiya siyasәtinin
yürüdülmәsi vә s

25 Azәrbaycanın müstәqillik әldә etdikdәn sonra iqtisadiyyatını bir qәdәr lәngidәn şәrt:

•

Ölkәnin bazar iqtisadiyyatına keçmәsi
Neft ixracatçısı olması
Yerli istehsalın daha çox keçmiş sovet standartlarında olması
Coğrafi mövqeyi
Zәngin tәbii sәrvәtlәrә malik olması

26 Bu azad iqtisadiyyat sayılmır:

•

Hәr hansı bir ölkәdәn asılı olsun
Müstәqil möhkәm valyutası, maliyyә kredit bank sistemi fәaliyyәt göstәrsin
Dövlәt idarәçilik әnәnәlәrinә malik olsun
Özünün yetkin milli bazarı vә bu bazarın tәlәblәrinә cavab verәn strukturla qәrarlaşsın
Öz dayaqları üzәrindә inkişaf edә bilsin vә özünün tәkrar istehsal etmәk qabiliyyәtinә malik olsun

27 Bu iqtisadi müstәqillik deyil:

•

Cәmiyyәt özünü iqtisadi cәhәtdәn yaşatmaq gücünә malik olmalıdır
Sәrbәst dünya bazarına çıxa bilmәk
İmperiya asılılığına malik olmaq
Cәmmiyyәtin tarix boyu yaratdığı vә tәbiәtin ona bәxş etdiyi sәrvәtә sahib olmalıdır
Sahib olduğu sәrvәtdәn öz mәnafeyinә uyğun istifadә etmәlidir

28 Milli iqtisadi mәnafelәrin reallaşmasının mühüm ilkin şәrti nәdir?

•

sosial müstәqillik;
mәdәni müstәqillik;
siyasi müstәqillik;
dövlәt müstәqilliyi;
iqtisadi müstәqillik;

29 Milli iqtisadiyyat hansı qaydalarla hәyata keçirilir?

•

ideoloji, dәyәr, struktur;
iqtisadi, sosial, sahәvi;
siyasi, mәdәni, mәnәvi;
regional, sahәvi, iqtisadi;
iqtisadi, siyasi, ideoloji;

30 Milli iqtisadiyyat……?

•

beynәlxalq iqtisadiyyatla yalnız qarşılıqlı әlaqә çәrçivәsindә ayrıayrı ölkәlәrin inzibati әrazi sәrhәdlәri üzrә tәbii
coğrafi fәrqlәrә görә bölünәn bir sistemdir
ayrıayrı ölkәlәrlә ixracidxal әmәliyyatları ilә müәyyәn olunan bir sistemdir
ayrıayrı ölkәlәrin müvafiq olaraq daxili maliyyә resurslarını müәyyәnlәşdirәn bir sistemdir
beynәlxalq iqtisadiyyatla әlaqә vә asılılıq çәrçivәsindә ölkәlәrin inzibati әrazi sәrhәdlәri üzrә tәbiicoğrafi, sosial
iqtisadi, texnikitexnoloji fәrqlәrә görә bölünәn müstәqil tәsәrrüfat sistemidir
ayrıayrı ölkәlәrin daxili ehtiyatlarını müәyyәn edәn bir sistemdir

31 Milli istehsalın iqtisadi şәrtlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal tәsәrrüfat prosesinin vә iqtisadiyyatının subyektlәrini әhatә etmәsidir;
sosialmәdәni mühitin tәmin edilmәsidir;
xarici tәkrar istehsal vә daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;

32 Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin dördüncü mәrhәlәsinә aiddir?

•

19801986 cı illәri әhatә edir,sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr idi;
2004 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin
aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin
aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
19962003 cü illәri әhatә etmәklә daha çox sistem böhranın aradan qaldırılması,antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsi ilә Azәrbaycanın dünya iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;
19941996 cı illәri әhatә etmәklә makroiqtisadi sosial vә siyasi sabitliyi,xüsusilә maliyyә sabitliyini tәmin etmәk
vә sistemli tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrüdür;

33 Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin üçüncü mәrhәlәsinә aiddir?

•

2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin
aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
19941996 cı illәri әhatә etmәklә makroiqtisadi sosial vә siyasi sabitliyi,xüsusilә maliyyә sabitliyini tәmin etmәk
vә sistemli tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrüdür;
19801986 cı illәri әhatә edir,sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr idi;
19962003 cü illәri әhatә etmәklә daha çox sistem böhranın aradan qaldırılması,antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsi ilә Azәrbaycanın dünya iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;
19921994 cü illәri әhatә edir,hiperinflyasiya vә bazarın “oyun qaydalarını” hәrәkәtә gәtirmәk mәrhәlәsi kimi
qәbul etmәk olar;

34 Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin ikinci mәrhәlәsinә aiddir?

•

19962003 cü illәri әhatә etmәklә daha çox sistem böhranın aradan qaldırılması,antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsi ilә Azәrbaycanın dünya iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;
2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin
aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;

•

19941996 cı illәri әhatә etmәklә makroiqtisadi sosial vә siyasi sabitliyi,xüsusilә maliyyә sabitliyini tәmin etmәk
vә sistemli tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrüdür;
19801986 cı illәri әhatә edir,sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr idi;
19921994 cü illәri әhatә edir,hiperinflyasiya vә bazarın “oyun qaydalarını” hәrәkәtә gәtirmәk mәrhәlәsi kimi
qәbul etmәk olar;

35 Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin birinci mәrhәlәsinә aiddir?

•

19921994 cü illәri әhatә edir,hiperinflyasiya vә bazarın “oyun qaydalarını” hәrәkәtә gәtirmәk mәrhәlәsi kimi
qәbul etmәk olar;
19801986 cı illәri әhatә edir,sosialist tәsәrrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr idi;
19962003 cü illәri әhatә etmәklә daha çox sistem böhranın aradan qaldırılması,antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsi ilә Azәrbaycanın dünya iqtisadiyyatına qoşulması dövrü;
2003 cü ildәn indiyә qәdәrki dövrdә dövlәt büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi,milli valyuta mәzәnnәsinin
aparıcı valyutalara nisbәtәn sәviyyәsinin sabit saxlanılmasına nail olunmağa başladı;
19941996 cı illәri әhatә etmәklә makroiqtisadi sosial vә siyasi sabitliyi,xüsusilә maliyyә sabitliyini tәmin etmәk
vә sistemli tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrüdür;

36 Azәrbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidini tәhlil edәrkәn neçә mәrhәlәyә bölmәk olar?

•

8
4
2
3
5

37 Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә aid deyil?

•

qiymәtlәrdә sabitlik әldә etmәk;
xarici iqtiadi fәaliyyәtdә tarazlığa nail olmaq;
rәqabәtin inkişafına vә böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;
iqtisadi artım әldә etmәk;
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq;

38 Milli iqtisadiyyatı bazar mexanizminә әsaslanaraq inkişafını tәnzimlәmәk ücün dövlәtin gördüyü
tәdbirlәin sırasının düzgün verildiyi cavabı tapın:

•

iqtisadi, mәdәni, tarixi
siyasi, iqtisadi, tarixi
ideоlоji, tarixi, siyasi
siyasi, dini, mәdәni
iqtisadi, ideоlоji, siyasi

39 Milli iqtisadi mәnafelәrin reallaşmasının mühüm ilkin şәrti nәdir?

•

siyasi müstәqillik;
mәdәni müstәqillik;
sosial müstәqillik;
iqtisadi müstәqillik;
dövlәt müstәqilliyi;

40 milli iqtisadiyyatın formalaşması üçün aşağıdakı ilkin şәrtlәrin olması müstәsna әhәmiyyәtә malikdir.
A)iqtisadi B) hüquqi C)tәşkilati D)sosial E)siyasi

•

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

41 Milli iqtisadiyyatın qlоbal strateji mәqsәdi: A)xalqın yüksәk hәyat keyfiyyәtinin yaradılması vә
saxlanılması B)dövlәtin milli, о cümlәdәn iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi C)birbirilәrinә zidd оlan,
tәkzib edәn, bәzәn dә antоqоnist mәqsәdlәr güdәn cоxlu sayda mәmurlar arasında kompromisin tapılması

•

A,B
A
C
B
A,B,C

42 Milli iqtisadi inkişafa nail оlmaq ücün Azәrbaycan Respublikasının hәyata kecirdiy ivacib оlan
vәzifәlәrdәn biri bu sıraya aid deyil:

•

davamlı iqtisadi artıma nail оlmaq
xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı
iqtisadiyatda müәyyәn dәrәcәdә böhranı aradan qaldırmaq
rәqabәtin inkişafı vә mәnfәәtin artırılması ücün şәrait yaratmaq
әhalinin gәlirlәrinin fәrqli cәhәtlәrlә әlaqәlәdirmәklә maksimuma qaldırmaq

43 Aşağıdakı variantlardan iqtisadi müstәqilliyi daha dolğun әhatә edәn cavab

•

iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad olması vә birtәrәfli olaraq asılığının aradan qaldırılması;
iqtisadiyyatın inkişafına әsaslanaraq dövlәtin maraqlarının tәmin olunması;
ölkәlәrin başqa ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrini tәmin etmәk;
maddi, xidmәt, texnologiya baxımından heç bir dövlәtdәn asılı olmamaq;
istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığı tәmin etmәk;

44 Milli iqtisadiyyata aiddir

•

milli bazarı vә ölkәnin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tәdqiq edir;
sosial problemlәri tәdqiq edir;
Bütün cavablar doğrudur
iqtisadi proseslәrin milli zәmindә fәaliyyәtini әks etdirir;
milli psixologiya vә әnәnәvi davranışda cәmiyyәt üzvlәrinin mәsuliyyәtini müәyyәnlәşdirir;

45 Milli dövlәt nәdir?

•

milli tәsәrrüfatın formalaşmasıdır;
әrazietnik mәnafelәr, mәdәni vә dini adәtәnәnәlәrlә beynәlxalq hüququn vә demokratiyanın üzvü birliyindәn
yaranan siyasi sistemin әsas qurumudur;
subyektiv mәnafelәrin tәşkili forması olmayıb, real hәqiqәtdә hәmin mәnafelәrin tәstiqinin ilkin şәrti sayılmır;
dövlәtin sosialiqtisadi münasibәtlәrini öyrәnir;
dövlәtin әrazi bütövlüyüdür;

46 Milli iqtisadiyyata aid olmayan variantı seçin?

•

ölkәlәr arasında iqtisadi asılılıq prоblemlәrini
iqtisadi proseslәrin milli zәmindә fәaliyyәtini әks etdirir;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin qarşısını almağa kömәk edir;
milli psixologiya vә әnәnәvi davranışda cәmiyyәt üzvlәrinin mәsuliyyәtini müәyyәnlәşdirir;
sosial problemlәri tәdqiq edir;

47 Milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi qiymәtlәndirilir: A) milli sәrvәtdәn istifadә dәrәcәsi ilә B)
investisiyaların istifadәsi dәrәcәsi ilә C) milli gәlirdәn istifadә dәrәcәsi ilә
A,C
C
A,B,C
A,B

•

•

A

48 Milli iqtisadiyyat dedikdә başa düşülür:

•

müәyyәn әrazidә tәkrar istehsal sahәlәrinin fәaliyyәti
müәyyәn әrazidә tәkrar istehsal sahәlәrinin vә növlәrinin әrazi kоmplekslәrinin mәcmusu
müәyyәn әrazidә iqtisadi sahәlәrin yerlәşmәsi
müәyyәn әrazidә istehsal sahәlәrinin vә növlәrinin fәaliyyәti
müәyyәn әrazidә istehsal sahәlәrinin vә növlәrinin mәcmusu

49 Milli iqtisadiyyat dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi, tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi, birbiri
ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi komplekslәri sistemi
tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi
düzgün cavab yoxdur

50 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

•

asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat
qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat

51 Milli iqtisadiyyatın tarazlı vә dinamik inkişafı nәyi müәyyәn edir?

•

xarici iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәliliyi
heç biri düz deyil
qiymәt siyasәtini
rәqabәtin qorunub saxlanmasını
idxal siyasәti

52 Milli pul vahidi, iqtisadiyyatın mütәrәqqi strukturu, inkişaf dinamizmi, mülkiyyәt azadlığı mühiti olan
milli iqtisadiyyat:

•

asılı milli iqtisadiyyat
qapalı milli iqtisadiyyat
müstәqil milli iqtisadiyyat
qarışıq milli iqtisadiyyat
yarım müstәqil milli iqtisadiyyat

53 Sәnaye istehsalının natamam tsikli, kәnd tәsәrrüfatında yarımfabrikatlar istehsalının üstünlüyü, öz iqtisadi
resursları üzәrindә sәrbәst sәrәncam verә bilmәmәk hansı iqtisadiyyatın xüsusiyyәtlәridir?

•

asılı milli iqtisadiyyatın
qapalı milli iqtisadiyyatın
müstәqil milli iqtisadiyyatın
qarışıq milli iqtisadiyyatın
açıq milli iqtisadiyyatın

54 İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formaları:

•

sәnaye yönümlü, aqrar yönümlü vә xidmәt sahәlәrinin üstün inkişaf etdiyi milli iqtisadiyyat
sәnaye vә aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verәn milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, regional xarakterli milli iqtisadiyyat
aqrar yönümlü, sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat

sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat

55 Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteqrasiya sәviyyәsinә görә formaları:

•

açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
açıq vә inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyat
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
asılı vә zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
qapalı vә sәnaye yönümlü iqtisadiyyat

56 Milli iqtisadiyyatın әsas mәqsәdlәri:

•

iqtisadi artım, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının tarazlığı, sosial әdalәt
iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin lәğv edilmәsi, xidmәt sahәlәrinin inkişafı
iqtisadi sәmәrәlilik, idxalixrac balansının sabitliyi, sosial әdalәt, beynәlxalq dünya tәsәrrüfatına inteqrasiya
iqtisadi artım, mәşğulluğun tәmin olunması, qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsi, iqtisadi sәmәrәlilik, tәdiyyә
balansının tarazlığı, cәmiyyәtdә sosial әdalәt
mәşğulluq, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının sabitliyi

57 İnkişaf sәviyyәsinә görә milli iqtisadiyyat:

•

asılı vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
zәif vә yarımasılı inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
asılı vә zәif inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
asılı, inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat

58 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

•

zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat

59 Hәr bir ölkәnin milli iqtisadiyyatını inkişaf etdirәn әsas amil nәdir?

•

xariciiqtisadi әlaqәlәrin mühüm istiqamәtlәri
әmtәәpul münasibәtlәri
iqtisadi әlaqәlәr
istehsalın strukturu
dünya bazarında iştirak sәviyyәsi

60 Bütün milli iqtisadiyyatlar üçün әsas ümumi cәhәt nәdir?

•

istehsal sәriştәsi
әmәk şәraiti
tәbii ehtiyatların olması
tәbii qüvvәlәrin uzlaşdırılması
tәsәrrüfatçılıq fәaliyyәti

61 Azәrbaycanda özәllәşdirmәnin başlıca mәqsәdlәri hansılardır:

•

bütün cavablar doğrudur
milli iqtisadiyyata investisiyaların, o cümlәdәn xarici investisiyaların cәlb edilmәsi
xalq tәsәrrüfatı strukturunun bazar iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun olaraq yenidәn qurulması
tәsәrrüfat subyektlәri üçün xüsusi mülkiyyәt vә sәrbәst rәqabәt prinsiplәri әsasında özüözünü tәnzimlәyәn bazar
iqtisadiyyatı mühitinin yaradılması
bütün cavablar doğru deyil

62 Milli iqtisadi tarazlıq mexanizminin fәaliyyәtinin müşahidә edilmәsindә mәqsәd: A) xalqın yüksәk hәyat
keyfiyyәtinin yaradılması vә saxlanılmasıdır B)dövlәtin milli, о cümlәdәn iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin
edilmәsidir C)iqtisadi fәaliyyәtin sоnrakı inkişafını stimullaşdıran müvafiq institusiоnal dәyişikliklәrin
reallaşması hesabına pоtensial durьunluьun qәtt edilmәsidir.

•

B
A,B,C
A,B
A
C

63 ölkәdә yaranmış (yaranacaq) institusiоnal sistem dedikdә nәyi başa düşmәk оlar?A) rәqabәt
qabiliyyәtliliyi vә milli iqtisadi tәhlükәsizlik prоblemlәri istiqamәtindә tәdbirlәrin hәyata kecirilmәsi B)hәr
bir ölkәdә vә dünya birliyindә qәbul edilmiş müәyyәn nоrma vә qaydalara müvafiq оlaraq iqtisadi
fәaliyyәtin hәyata kecirilmәsi C) milli iqtisadi sistemin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi

•

A,B,C
A,C
C
B
A

64 Qlоballaşan dünyada Azәrbaycanın milli iqtisadiyyatının fоrmalaşması vә inkişafı sahәsindә әn başlıca
vәzifәlәri:

•

rәqabәt qabiliyyәtliliyi vә milli iqtisadi tәhlükәsizlik prоblemlәri istiqamәtindә tәdbirlәrin hәyata kecirilmәsi
milli iqtisadi sistemin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
sosial problemlәrin hәlli
suverenliyin tәmini
risklәrdәn müdafiә

65 Real hәyatda dövlәtin funksiyaları:

•

proteksionist, mәhsuldar
konkret, yırtıcı
proteksionist, yırtıcı
proteksionist, qarәtçi
konkret, mәhsuldar

66 Qarışıq iqtisadiyyat modeli dedikdә nә başa düşülür?

•

bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә
tәsir göstәrir;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından hәyata keçirilәrkәn
tәnzimlәnir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә xidmәt
edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;

67 Müәssisә bazara xidmәt vә mәhsul çıxaran istehsal prosesi istehlakçılarının marağının ahәgdarlığını
tәmin edәn tәşkilatdır – deyilәn nәzәri fikirlәr milli iqtisadiyyatın hansı konspsiyasını tәşkil edir?

•

institutsional
mәhsul
sosial
resurs
istehlak

68 Müәssisә bazara çıxarılan uyğun hüquq orqanında qeydә alınmış, ümumi әmtәә nişanı olan әmtәә vә
xidmәtlәrin mәcmusu – qeyd olunan fikirlәr milli iqtisadiyyatda hansı konsepsiyanın nәzәri әsasını tәşkil
edir?

•

istehlak
resurs
sosial
mәhsul
institutsional

69 Bazar iqtisadiyyatına keçidin yollarından biri yanlışdır:

•

antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vә maliyyә sabitliyinә nail olunmaq
qiymәtlәrin kәskin azalması, әhalinin maddi rifah halının artması
azad rәqabәt mühitinin formalaşdırılması üçün antiinşisar vә haqsız rәqabәt formalarının, tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsi
әhalinin sosial müdafiәsinin tәşkili
bazar infrastruktur vә seqmentlәrinin yaradılması

70 Aşağıdakı bәndlәrdәn birindә dövlәtin iqtisadiyyatda iştirakının modellәrinin düzgün sayı vә onlardan
biri verilmişdir. Bu cavabı tapın:

•

4 vahid bazar iqtisadiyyatı modeli
3 sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli
4 tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatı modedli
5 azad bazar iqtisadiyyatı modeli
5 qarışıq bazar iqtisadiyyatı modeli

71 Aşağıdakı fikirlәrdәn birindә İsveç modeli üçün aid olmayan xüsusiyyәtlәr verilib:

•

әhalinin milli gәlirinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә yenidәn bölüşdürülmәyә әsaslanır:
yüksәk әmәk haqqı vә vergi yükünün çox olması nәticәsindә milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı
salınması
kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı
yüksәk vergi
yüksәk gәlirlәrin olması

72 Hansı modeldә istehsal xәrclәrinin minimumlaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması
әsas göstәricilәrdәn biridir:

•

İsveç modeli
CәnubiKoreya modeli
Yapon modeli
Amerika modeli
Alman modeli

73 Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidinin II mәrhәlәsinin xarakterik xüsusiyyәti deyil:

•

bazarın «oyun qaydaları»nı hәrәkәtә gәtirmәk
bunların hamısı
antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
monetar siyasәtin tәnzimlәnmәsi
dövlәtin büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi

74 İsveç modelinin çatışmayan cәhәti?

•

bu modeldә gәlirlәrin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidә olunur;
әhalinin milli gәlirlәrinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә bölüşdürülmür;
bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәrin iştirak etmәsi;
dövlәtin bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsinin olmaması;

•

vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabilliyyәtliliyini aşağı salır;

75 Azad bazar iqtisadiyyatı modeli dedikdә nә başa düşülür?

•

burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub, bazar nexanizmlәrini tәnzimlәyir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır;
hәm dövlәt, hәm dә özәl strukturlara malik, dövlәtin müәyyәn tәdbirlәri vasitәsilә reallaşdırılır;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә sosial problemlәrin hәllini istiqamәtlәndirir;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә
tәsir göstәrir;

76 Hansı mоdeldә dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi minimum sәviyyәdәdir:

•

Yapоn mоdeli
Isvec mоdeli
Alman mоdeli
CәnubiKоreya mоdeli
Amerika mоdeli

77 Azәrbaycanın bazar iqtisadiyyatına kecidinin II mәrhәlәsi hansı xüsusiyyәti ilә sәciyyәlәnir?

•

mоnetar siyasәtin tәnzimlәnmәsi
bazarın «оyun qaydaları»nı hәrәkәtә gәtirmәk
makrоiqtisadi, sоsial vә siyasi sabitliyi xüsusilә maliyyә sabitliyini tәmin etmәk
antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata kecirilmәsi
dövlәtin büdcә kәsirinin minimuma endirilmәsi

78 İsveç modelinin çatışmayan cәhәti dedikdә nә başa düşülür?

•

bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәrin iştirak etmәsi;
bu modeldә gәlirlәrin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidә olunur;
vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabilliyyәtliliyini aşağı salır;
әhalinin milli gәlirlәrinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә bölüşdürülmür;
dövlәtin bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsinin olmaması;

79 Azәrbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәrinә keçidinin necә mәrhәlәsi оlmuşdur:

•

4
3
6
2
5

80 Aşağıdakı fikirlәrdәn birindә Isvec mоdeli ücün aid оlmayan xüsusiyyәtlәr verilib:

•

yüksәk gәlirlәrin оlması
әhalinin milli gәlirinin cоx hissәsi büdcә vasitәsilә yenidәn bölüşdürülmәyә әsaslanır:
yüksәk әmәk haqqı vә vergi yükünün cоx оlması nәticәsindә milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtinin aşaı
salınması
kicik vә оrta sahibkarlıın inkişafı
yüksәk vergi

81 Bazar iqtisadiyyatına keçidin yollarına aid deyil?

•

bazar infrastrukturu vә seqmentlәrinin yaradılması;
qiymәtlәrin liberallaşdırıması,tәlәb vә tәklif әsasında formalaşması;
tәlәb vә tәklif arasında tarazlığın pozulması,maliyyә sabitliyinin pozulması;
antiinflyasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vә maliyyә sabitliyinә nail olunma;
әhalinin sosial müdafiәsinin tәşkil edilmәsi;

82 Qarışıq iqtisadiyyat modeli nәdir?

•

dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә xidmәt
edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә
tәsir göstәrir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından hәyata keçirilәrkәn
tәnzimlәnir;

83 Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli nәdir?

•

dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә
tәsir göstәrir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә xidmәt
edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından hәyata keçirilәrkәn
tәnzimlәnir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır;

84 Tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatlı model nәdir?

•

dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә xidmәt
edәrәk,sosial problemlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilir;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә
tәsir göstәrir;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub,bazar mexanizmlәrini tәnzimlәyir;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır;
bu model hәm dövlәt,hәm dә özәl strukturlara malik qarışıq iqtisadiyyat baxımından hәyata keçirilәrkәn
tәnzimlәnir;

85 Azad bazar iqtisadiyyatı modeli nәdir?

•

bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır;
dövlәtin iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә
tәsir göstәrir;
dövlәt tәrәfindәn büdcә vergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә sosial problemlәrin hәllini istiqamәtlәndirir;
hәm dövlәt, hәm dә özәl strukturlara malik, dövlәtin müәyyәn tәdbirlәri vasitәsilә reallaşdırılır;
burada dövlәtin iştirakı minimum sәviyyәdә olub, bazar nexanizmlәrini tәnzimlәyir;

86 Alman modelinә aiddir?

•

dövlәt tәrәfindәn tәdbirlәr, proqramlar qәbul olunmaqla – bank, idxal, ixrac әmәliyyatlarının nәzarәti tәtbiq edilir;
davamlı inkişaf üçün bütün tәsәrrüfat formalarının müxtәlif şәraitdә yaranması ilә fәrqlәnir;
dövlәt qiymәtlәrә, rüsum vә tariflәrә, texnoloji standartlara tәsir göstәrmәklә kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafına
kömәk edir;
hәm planlı iqtisadiyyat, hәm dә bazar tәnzimlәmә metodlarına әsaslanaraq iqtisadiyyatda ixrac yönümlü sahәlәrin
inkişafına üstünlük verir;
iqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtinә әsaslanaraq kompleks şәkildә inzibati vә iqtisadi mexanizmlәr vasitәsilә tәsir
göstәrir;

87 İsveç modelinin çatışmayan cәhәti?

•

әhalinin milli gәlirlәrinin çox hissәsi büdcә vasitәsilә bölüşdürülmür;
dövlәtin bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsinin olmaması;
vergi yükünün vә әmәkhaqqının yüksәk olması milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabilliyyәtliliyini aşağı salır;
bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәrin iştirak etmәsi;
bu modeldә gәlirlәrin çox olmasına baxmayaraq, aşağı vergiqoyma müşahidә olunur;

88 İsveç modelinә aiddir?

•

bu modeldә dövlәt bölmәsinin iqtisadiyyata demәk olar ki, müdaxilәsi yoxdur;
bu modeldә sosial siyasәti zәif olan ölkәlәr çıxış edir;
bu modeldә gәlirlәrin yüksәk olması ilә aşağı vergiqoyma müşahidә olunur;
bu modeldә gәlirlәrin aşağı olması ilә yüksәk vergiqoyma müşahidә olunur;
bu modeldә sosial siyasәti güclü olan vә iqtisadi inkişafa meyilli olan ölkәlәr daxildir;

89 Yapon modelinә aiddir?

•

bu model әlverişsiz hesab olunur, әhali arasında çox böyük tәbәqәlәşmә yaradır;
bu model mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır, istehsal xәrclәrini isә maksimumlaşdırır;
bu model mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini azaldır;
bu model istehsal xәrclәrini maksimumlaşdırır;
bu model istehsal xәrclәrini minimumlaşdırır, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini artırır;

90 Dövlәt tәrәfindәn büdcәvergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
xidmәt edәrәk makrоiqtisadi siyasәt baxımından sоsial prоblemlәrin hәllinә istiqamәtlәnәn bazar
iqtisadiyyatı mоdeli hansıdır?

•

tәnzimlәnmәyәn bazar iqtisadiyyatı mоdeli
azad bazar iqtisadiyyatı
tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatı mоdeli
sоsial yönümlü bazar iqtisadiyyatı mоdeli
qarışıq iqtisadiyyat mоdeli

91 Azәrbaycan iqtisadiyyatının yaranması vә inkişafı neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

1 mәrhәlәyә;
2 mәrhәlәyә;
5 mәrhәlәyә;
3 mәrhәlәyә;
4 mәrhәlәyә;

92 Ölkәnin keçid dövrünün islahatlarına tәsiri әlverişli, neytral vә neqativ ola bilәr. Bu amillәr hansıdır?

•

qeyriiqtisadi
qeyrisiyasi
düzgün cavab yoxdur
demoqrafik
soial –mәdәni

93 Bunlardan hansı keçid dövrünün әsas problemlәrindәn biri deyil?

•

islahat strateqiyaları
anormal kapitalizm
korrupsiya
sәtr qiymәtlәr
ilkin şәrtlәr

94 Bunlardan hansı keçid dövrünün әsas problemlәridir:

•

ilkin şәrtlәr
düzgün cavab yoxdur
idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi
siyasәtin transformasiyası
iqtisadiyyatın transformasiyası

95 Keçid dövrünün ilkin şәrtlәrini neçә ölçüdә qruplaşdırmaq mümkündür:

•

2

müxtәlif
mәhdud
4
3

96 İqtisadi transformasiyanın hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan tәdbir nәdir?

•

heç biri düz deyil
rәqabәtin qorunub saxlanılması
iqtisadi resursların bölgüsü
korrupsiyanın azaldılması
inhisarçılığın aradan qaldırılması

97 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi transformasiyanın hәyata keçirilә bilmәsi üçün görülmәsi vacib olan әsas
tәdbirlәrә aiddir?

•

korrupsiyanın azaldılması
iqtisadi resursların bölgüsü
heç biri düz deyil
rәqabәtin qorunub saxlanılması
inhisarçılığın aradan qaldırılması

98 Respublikamızda hәyata keçirilәn transformasiya yönümlü dәyişikliklәr özünü nәdә biruzә vermişdir?

•

tәlәblә tәklifin uyğunluğunda
ümumi milli mәhsulun artırılmasında
istehsalın genişlәndirilmәsindә
dünya maliyyә vә iqtisadi böhranının dayandırılmasında
bütün cavablar düzgündür

99 İqtisadi inkişafın dinamizmi nәdә ifadә olunur: 1. İqtisadi artım sürәtindә 2. Xarici borcun azalmasında 3.
Mütәrәqqi struktur dәyişikliklәrindә 4. Hәyat sәviyyәsinin artmasında 5. İnflyasiyanın zәiflәmәsindә

•

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

100 Aşağıdkılardan hansı Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatının başa çatdığını göstәrir?

•

2011
2009
2010
2008
2007

101 Azәrbaycanda özәllәşdirmә ilә bağlı neçә proqram qәbul olunmuşdur?

•

1
2
5
4
3

102 Tarixә Alman modeli kimin adı ilә düşüb?

•

C.M. Keyns
Erxard

Fridmen
A. Marşall
Valras

103 Respublikamızda dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinin ilk proqramı nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

2001ci ildә
1995ci ildә
1993cü ildә
1996cı ildә
2003c ildә

104 Aşağıdakılardan hansı keçid dövrünün mahiyyәtini xarakterizә edir?

•

dövlәt mülkiyyәtinin payının çoxluluğu
sahibkarlıq
heç biri düz deyil
dövlәtin hәyata keçirdiyi siyasәt
sosialiqtisadi münasibәtlәrin formalaşması

105 Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidin әsası nә vaxt qoyulmuşdur?

•

1991
1990
1988
1992
1999

106 İndikativ planlaşdırma hansı bazar modelindә tәtbiq olunur?

•

Alman
İsveç
Cәnubi Koreya
Fransa
Yaponiya

107 İlkin olaraq kәnd tәsәrrüfatında islahatlar aparan model hansıdır?

•

Alman modeli
Çin modeli
Amerikan modeli
Yapon modeli
Isveç modeli

108 Hansı bazar modeli respublikamız üçün daha әlverişlidir?

•

sosial yönümlü
liberal
sosial demokrat
Çin
Yaponiya

109 Sosial yönümlü bazar modeli digәrlәrindәn hansı әlamәtlәrinә görә fәrqlәnir?

•

xüsusi mülkiyyәtin çox olmasına
dövlәt mülkiyyәtinin payının çoxluğuna
ümumi milli mәhsulda dövlәt büdcәsinin xüsusi çәkisinin azalmasına
güclü sosial siyasәt sisteminә malik olmasını
sosial xәrclәrin qalıq xarakterindә olmasına

110 Dövlәtә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa icazә verәn model hansı dövlәtin adı ilә әlaqәdardır?

•

Fransız
Amerika
Çin
İsveç
Alman

111 Hansı ölkәnin modelindә hәrbi xәrclәrdәn imtina edilir?

•

Heç biri düz deyil
Amerika
Alman
İsveç
Yapon

112 Bazarla bağlı islahatların ilk olaraq kәnd tәsәrrüfatında aparılması hansı modelә xasdır?

•

CәnubiKoreya modelinә
Fransız modelinә
Amerikan modelinә
Çin modelinә
Alman modelinә

113 Bazara keçidin yolları hansılardır?

•

demokratiya
inzibatiamirlik
heç biri doğru deyil
tәkamül vә şok terapiya
tәnzimlәmә

114 Keçid iqtisadiyyatında hansı iqtisadi sistem üstünlük tәşkil edir?

•

planlı tәsәrrüfat
amirlik sistemi
әnәnәvi sistem
qarışıq iqtisadi sistem
bazar sistemi

115 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi trasformasiyanın prinsiplәridir?

•

İdeoloji prinsiplәr
Nәzәrimetodoloji prinsiplәr
Tәskilati prisiplәr
Siyasi prinsiplәr
İqtisadi prinsiplәr

116 Azәrbaycanda bazara keçid dövrünün başa çatmasını bütövlükdә nәyә әsasәn müәyyәn etmәk olar?

•

ümumdünya ticarәt tәşkilatına üzv olmaq әrәfәsindә olmağına
dövlәtsizlәşdirmә
xüsusilәşdirmә
bazar münasibәtlәrinin yaranması
ümumdünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesinin güclәnmәsi

117 İqtisadi modellәri formalaşdıran prinsip hansıdır?

•

bunların hamısı doğrudur

iqtisadi
siyasi
ideoloji
sosial

118 Cәnub Şәrqi Asiya ölkәlәrinin modellәrindә ümumi cәhәt hansıdır?

•

bunların hamısı doğrudur
iqtisadiyyatda sosial problemlәrin hәllinin prioritetliyi
dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsinin milli xüsusiyyәtlәrlә vәhdәti
mövcud modellәr sistemindә öz yerinin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı iqtisadi islahatlar aparılması
xüsusi mülkiyyәtin, azad rәqabәtin üstün mövqeyi

119 İsveç modeli üçün xarakterik hal hansıdır?

•

sosial siyasәtin qalıq prinsipi әsasında hәyata keçirilmәsi
müәssisәlәrdә güclü hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti
kasıblar vә dövlәtlilәr arasında kәskin sosial tәbәqәlәşmә
iqtisadiyyatda plan vә bazar mexanizmlәrinin vәhdәti
ölkәdә azad iqtisadi zonaların geniş yayılması

120 Yapon modeli üçün xarakterik olmayan hal hansıdır?

•

investisiya vә yığımın yüksәk sәviyәsi
beynәlxalq ticarәtdә fәal iştirak
milli mәnafelәrin şәxsi mәnafelәrdәn üstün tutulması
kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarının ailәlәrin uzun müddәtli icarәsinә verilmәsi
firmaların ömürlük muzd sisteminin tәtbiqi

121 Amerika modeli üçün xarakterik olmayan hal hansıdır?

•

dövlәtin birbaşa investisiyalarından iqtisadiyyatda geniş istifadә olunması
sosial siyasәtin qalıq prinsipi әsasında hәyata keçirilmәsi
bazar mexanizminin sәrbәst vә sәmәrәli fәaliyyәti
firmaların rәhbәrlәrinin vә işçilәrinin gәlirlәri arasında ciddi fәrqlәrin olması
aztәminatlı әhali qrupları üçün mümkün yaşayış şәraitinin tәmin edilmәsi

122 Ölkәlәrin sosial inkişafına tәsir edәn xarici iqtisadi әlaqәlәrin әsas göstәricisi nәdir?

•

әmtәәlәrin xarici ticarәtinin quruluşu
tәsәrrüfatın asılılıq sәviyyәsi
texnologiyanın hәrәkәti
kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
әmtәә vә xidmәtlәrin idxalixrac nisbәti

123 İnkişaf etmiş ölkәlәrin tәrәqqisini tәmin edәn amillәr:

•

ixtisaslı işçi qüvvәsinin üstün olması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәk olması
iqtisadi artımın intensiv tipi
yüksәk mәşğulluq sәviyyәsi
ETT nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi

124 Dünya ölkәlәrinin sosialiqtisadi vәziyyәtini göstәrәn әsas amil nәdir?

•

mәşğulluq sәviyyәsi
iqtisadiyyatın sosial quruluşu
iqtisadi artım tiplәri
iqtisadi inkişaf sәviyyәsi

xarici iqtisadi әlaqәlәrin vәziyyәti

125 Sosialiqtisadi inkişafda әsas mühüm amil nәdir?

•

istehsalın tarixi inkişaf sәviyyәsi
әmәk ehtiyatları
ölkәnin coğrafi vәziyyәti
adәt vә әnәnәlәr
elmitexniki tәrәqqi

126 Dünya ölkәrinin әsas sosialiqtisadi fәrqi nәdir?

•

texniki tәrәqqi
iqtisadi inkişaf durumu
ölkәnin әhalisinin sayı
ölkәnin әrazisi
tәbiicoşrafi şәrait

127 Bazar sistemlәrinin modellәrini fәrqlәndirәn cәhәtlәr:

•

dövlәt vә kollektiv mülkiyyәtin payı
bunların hamısı
sosial mәsәlәlәrin hәlli sәviyyәsi
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin hәddi
xüsusi mülkiyyәtin payı

128 Bazar sisteminin müxtәlif modeldә fәaliyyәtinә sәbәb nәdir?

•

bazar sisteminin növlәri
bazar sisteminin tiplәri
milli xüsusiyyәtlәr
bazarın infrastrukturu
istehsalın strukturu

129 Bazar iqtisadiyyatının Çin modelinin әsas xarakterik xüsusiyyәti:

•

islahatlaşma әvvәlcә kәnd tәsәrrüfatında aparılır
iqtisadi mexanizmlәrdәn sәmәrәli istifadә edilmәsi
makroiqtisadi tәnzimlәmә sistemi güclәndirilir
qarışıq iqtisadiyyata әsaslanır
mütәrәqqi prinsiplәri özündә tәtbiq edir

130 Bazar iqtisadiyyatının sosialdekmokrat modeli әsasәn hansı ölkәlәrdә tәtbiq olunur?

•

Skandinaviya ölkәlәrindә
Çilidә
Braziliyada
İspaniyada
Yunanıstanda

131 Bazar iqtisadiyyatının bu әsas modellәrini tәtbiq edәn ölkәlәr әsas hansı cәhәtә görә fәrqlәnir?

•

mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsinә görә
mәşğulluq sәviyyәsinә görә
әhali tәbәqәlәrinin gәlir sәviyyәsinә görә
sosial qrupların nisbәtinә görә
әhalinin adәt vә әnәnәlәrinә görә

132 Azәrbaycan üçün hansı iqtisadi model münasibdir?

•

sosialdemokrat bazar modeli
Çin modeli
Isveç modeli
liberal bazar modeli
sosial yönümlü bazar modeli

133 Sosialdemokrat modelinin başlıca xarakterik cәhәti:

•

bu modelin әsasәn sosial yönümlü modellә eyni olması
dövlәt mülkiyyәtinin xüsusi çәkisinin daha çox olması
әmәk münasibәtlәrinin dövlәt sәviyyәsindә tәnzimlәnmәsi
gәlirlәrә görә әhalinin az fәrqlәnmәsi
ÜMMdә dövlәt büdcәsi payının yüksәk olması

134 Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәti:

•

iqtisadiyyatda dövlәt bölmәsinin üstün olması
orta müәssisәlәrin aparıcı yer tutması
dövlәtin orta müәssisәlәrә yardım etmәsi
dövlәtin әhalinin mәşğulluğunu tәnzimlәnmәsi
bәzi xidmәtlәrin pulsuz olması

135 Liberal bazar iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәti nәdir?

•

qiymәtlәrin sәrbәstlik sәviyyәsi
iqtisadiyyatda xüsusi mülkiyyәtin aparıcı rolu
bazar subyektlәrinin sәrbәstliyi
dövlәt tәnzimlәnmәsinin nisbәtәn mәhdud olması
dövlәt mülkiyyәtinin xüsusi çәkisinin az olması

136 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә neçә qrupa bölünür?

•

4 qrupa
2 qrupa
6 qrupa
3 qrupa
5 qrupa

137 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xarakterik cәhәtlәri:

•

emal sәnayesinin zәif inkişafı
aqrarxammal ixtisaslaşması
bunların hamısı
әhalinin yoxsulluq vә savadsızlığı
daxili bazar darlığı

138 Hansı ölkә sәnaye mәhsullarının rәqabәtetmә qabiliyyәtinә görә dünyada lider olmuşdur?

•

Böyük Britaniya
ABŞ
Almaniya
Yaponiya
Fransa

139 Milli bazar modellәri hansılardır?

•

Fransız modeli, Yapon modeli
Alman modeli, Isveç modeli
Bunların hamısı

Cәnubi Koreya vә Çin modeli
Amerika modeli

140 Keçid dövrü iqtisadiyyatına aid olan ölkәlәr:

•

Rusiya
Şәrqi Avropa ölkәlәri
Bunların hamısı
Slovakiya, Rumıniya, Bolqarıstan
Polşa, Macarıstan, Çexiya

141 Dünyada vә hәr bir ölkәdә sosialiqtisadi inkişafın mühüm nәticәsi nәdir?

•

qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr
mәşğulluq sәviyyәsi
insan potensialı
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı
әmәk mәhsuldarlığı

142 Azәrbaycanda böhranın dayandırılması dövrü:

•

20102011ci illәr
19941996cı illәr
19962000ci illәr
20002003cü illәr
20032009cu illәr

143 Azәrbaycanda iqtisadi inkişaf mәrhәlәlәrinin böhran dövrü:

•

19941996cı illәr
19962000ci illәr
20002003cü illәr
hamısı düz deyil
19911993cü illәr

144 Azәrbaycanın iqtisadi inkişafa nail olunması dövrü:

•

20002003cü illәr
20092010cu illәr
19931994cü illәr
20032004cü illәr
19941995ci illәr

145 Azәrbaycanın milli iqtisadi inkişafın qәrarlaşması dövrü:

•

19971998ci illәr
19941995ci illәr
19951996cı illәr
20032009cu illәr
20002003cü illәr

146 Azәrbaycanda dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinin I proqramı nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

1993cü il
1996cı il
2003cü il
2001ci il
1995ci il

147 Azәrbaycanda dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinin II proqramı nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

2000ci il
2001ci il
2004cü il
2005ci il
1997ci il

148 Yeni sistemin tәlәblәrinә uyğun milli iqtisadiyyatın fоrmalaşdırılması vә inkişafı tәlәb edir: A)müvafiq
оlaraq mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişdirilmәsini B)әhalinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsini C)iqtisadi
fәaliyyәtin müvafiq institutsiоnal bazasının yaradılmasını D)hüquqinоrmativ bazanın yaradılmasını

•

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

149 Iqtisadiyyatın müstәqil milli әsaslarının yaradılmasının әsas şәrtlәrindәn biri sәhvdir.

•

әrazi әmәk bölgüsü
iqtisadi birlik
şәxsi mәnafelәr
әrazi birliyi
kоmpleks inkişaf

150 Milli iqtisadiyyatın vәzifәsi nәdir?

•

milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstәqil milli әsaslarla hәrәkәt etmıәsidir;
bütövlükdә iqtisadiyyata xas olan hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadiyyat vasitәlәrinin inkişafını әks etdirir;
hәr hansı bir ölkәdә daim dәyişilәn vә yenilәşәn bir sistemin müәyyәn sahәlәr üzrә qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirir;
ölkәnin iqtisadiyyatı, ictimai hәyatda vә bütün sahәlәr üzrә dәyişikliklәrin aparılmasıdır;
milli iqtisadiyyatın tәbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimә, coğrafi mövqeyә görә ictimai istehsalın amillәri
vasitәsilә әlaqәlәndirilmәsidir;

151 Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlәtin gördüyü tәdbirlәrdәn biri yanlış verilmişdir:

•

qiymәtlәrdәn sabitlik әldә etmәk
ixtisaslaşma sahәlәrinin sayını artırmaq
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә trazlığa nail olmaq
iqtisadi artım әldә etmәk
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq

152 Milli hisslәr dedikdә nә başa düşülür?

•

ölkәnin vәtәndaşlarının milli sәrvәtlәrә sahib olmasını, onun qorunub saxlanmasını әks etdirir;
bir dövlәtin heç bir dövlәtdәn asılı olmamasını әks etdirir
insanlәrın hәrtәrәfli olaraq müәyyәn sistem daxilindә vә qrup şәklindә inkişafını әhatә edir;
hissi dövlәt prinsiplәrini әks etdirir;
milli dövlәt quruculuğunun hissi cәhәtdәn tәmin olunmasını әks etdirir;

153 Hüquqi dövlәt dedikdә nә başa düşülür?

•

iqtisadiyyatın tәsirindәn azad edilmәsini;
özünü idarәetmә sisteminin formalaşmasını vә inkişafını;
demokratik milli dövlәt quruculuğunun hüquqi cәhәtdәn tәmin olunmasını;
milli sәrvәtlәrin qorunub saxlanılmasını;
vәtәndaşların milli sәrvәtlәrә sahib olmağını;

154 Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlәtin vәzifәlәrinә aiddir:

•

Bunların hamısı
Әtraf mühitin mühafizәsi tәmin edilir.
Әhalinin sosial tәminatını hәyata keçirir
Dövlәtin maliyyәvergi siyasәti reallaşdırılır.
Antiinhisar tәnzimlәmә tәdbirlәri hәyata keçirilir.

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

•

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

156 Pulkredit siyasәtinin әsas istiqamәti nәdir?

•

orta yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması mümkünlüyü azaldır;
bu siyasәt uzun¬müddәtli әmanәtlәrin vә investisiyaların qoyuluşunu azaldır;
kredit vә pul emissiyasını stimullaşdırmaq vә yaxud da onların hәrәkәtini mәhdudlaşdırmaqdır;
investisiya ilә tәlәb ara¬sındakı balanslığı pozur;
әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalmasını tәşkil edir;

157 Pulkredit siyasәtinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

•

iqtisadi konyukturanı tәnzimlәmәk;
inflyasiya ilә mübarizә aparmaq;
ölkәnin müsbәt tәdiyyә balansına nail olmaq;
milli valyutanın mәzәnnәsi aparıcı dövlәtlәrin dönәrli valyutalarına nisbәtәn tәnzimlәmәk;
ölkәnin mәnfi tәdiyyә balansına nail olmaq;

158 Pulkredit siyasәti öz әksini hansı tәdbirlәrdә tapır?

•

iqtisadi vә siyasi mәqsәdlәrin reallaşdırılmasına yönәldilәn tәdbirlәrdә tapır;
әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalması tәdbirlәrindә tapır;
bu siyasәt özünü uzun¬müddәtli әmanәtlәrin vә investisiyaların qoyuluşunun azalması tәdbirlәrindә tapır;
әmәk haqqlarının endirilmәsi tәdbirlәrindә tapır;
inflyasiya sәviyyәsinin yüksәldilmәsi tәdbirlәrindә tapır;

159 Dövlәtin pulkredit siyasәti büdcә vә vergi siyasәtlәrindәn necә fәrqlәnir?

•

bu siyasәt büdcә vә vergi siyasәtindәn elә dә fәrqlәnmir;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә saxlanmasına görә;
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsinә görә;
әmәk haqqlarının artırılmasına stimul yaradır;
iqtisadi konyukturanın tәnzimlәnmәsindә istifadә edilәn tәnzimlәmә alәtidir;

160 Dövlәtin pulkredit siyasәtini tәşkil edir?

•

hәmin sahәdә dövlәt tәdbirlәrinin mәcmuu;
bu siyasәt uzun¬müddәtli әmanәtlәrin vә investisiyaların qoyuluşunu azaldır;
investisiya ilә tәlәb arasındakı balanslığı pozur;
әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalmasını tәşkil edir;
orta yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması mümkünlüyü azaldır;

161 Dövlәt pulkredit siyasәtindәn nә vaxt istifadә edir?

•

inflyasiyanın sәviyyәsini tәnzimlәmәmәk üçün;
inflyasiya sәviyyәsinin maksimuma qalxması üçün;
әmәk haqqlarının endirilmәsi üçün;
iqtisadiyyatda lazımi pul kütlәsini tәmin etmәk vә tәnzimlәmәk üçün;
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәmәsi üçün;

162 Iqtisаdi siyаsәtin istiqаmәti dövlәtin yеrinә yеtirdiyi әsаs funкsiyаlаrdаn аsılı оlаn dövlәt quruculuğu
mоdеli müәyyәn еdir: A)Qüvvәdә оlаn institusiоnаl sistеmdә nәzәrdә tutulmuş qаydаlаrı qоruyub sахlаmаğа
yönәlmiş mühаfizә B) Dövlәtdә strаtеji хаrакtеrә mаliк iqtisаdiyyаt sаhәlәrinin miqdаrı ilә bаğlı оlаn
C)Ictimаi nеmәtlәr istеhsаlı ilә bаğlı оlаn

•

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

163 Iqtisаdi qаydаnın aşağıdakı әsаs istiqаmәtini аyırırlar: A)iri iqtisаdi qruplаşmаlаrının fәаliyyәti
B)dövlәtin iqtisаdi fәаliyyәtә tәsiri prinsiplәri C) iqtisаdiyyаtın hакim mövqе tutmа dәrәçәsi

•

B,C
A, C
A
C
A,B

164 Dövlәtin mаliyyә siyаsәti ibаrәtdir каpitаllаrın vә uzunmüddәtli invеstisiyаlаrın (fаiz stаvкаlаrı, birbаşа
bоrçlаr vә s.) A)bеynәlхаlq hәrәкәtinә tәsir göstәrmәкdәn B)bеynәlхаlq vәziyyәtdәn C)dövlәtin quruluşu
mоdеlindәn

•

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

165 Azәrbaycan dövlәtinin qarşısında duran әsas mәsәlәlәr:

•

hamısı düzdür
әdalәt prinsiplәrinә әsaslanan quruluşa nail olunması
sosial yönümlü milli iqtisadiyyatın yaradılması vә inkişafı
iqtisadi gәlirlәrin tәmin edilmәsi
maddi nemәtlәrin proporsional bölgüsünü tәmin etmәk

166 Dövlәt büdcәsinin kәsirini hökumәt nәyin hesabına ödәyir?

•

heç biri düz deyil
qәnaәt hesabına
qiymәtlәri artırmaqla
daxili mәnbәlәr hesabına
vergilәri artırmaqla

167 Azәrbaycanda hansı bazar modeli tәtbiq olunur

•

Yponiya
ÇXR
Almaniya
ABŞ
Rusiya

168 Keçid iqtisadiyyatının әsas ziddiyyәtlәri

•

dürqunluq, işsizlik, inflyasiya
tәsәrrüfat subyektlәri arasında
köhnә pulkredit, maliyyәvergi sistemi
hüquqi bazanın yaradılması
köhnә ilә yeni iqtisadi sistem arasında

169 Keçid iqtisadiyyatı konsepsiyası kimә mәxsusdur

•

C.Keyns
C. Helbreyt
M. Fridman
Y.Şumpeter
V.Kornai

170 Azәrbaycanda 19911995ci illәrdәki inflaysiya hansı növ inflyasiya idi?

•

açıq
sürәtli
qәfil
hiper
gizli

171 Azәrbaycanda 19911995ci illәrdәki inflaysiya hansı sәbәblәrdәn baş vermişdir?

•

iqtisadi әlaqәlәrin dağılması
siyasi qeyrisabitlik
hamısı düzdür
ermәni tәcavüzkarlığı
ölkәdaxili qarşıdurmalar

172 2000ci ildәn etibarәn ixracın ÜDMdә әhәmiyyәtli yerә sahib olması nә ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

b) Istehsalın inkişafından
Qeyrineft sektorunun inkişafından
e) Sahibkarlığın inkişafından
d) Valyuta artımından
Neft ixracının artmasından

173 Azәrbaycanın dövlәt büdcәsindә profisit hansı ildә olmuşdur:

•

20082009
20042005
20052006
20062007
20072008

174 Azәrbaycanda özәllәşmәnin çeklәrlә hәyata keçirilmәsi nә üçün gözlәnilәn nәticәni vermәdi

•

Investisiyanın azaldılması
Sәhmdar cәmiyyәtinin inkişaf etmәmәsi
Kiçik şirkәtlәrin özәllәşdirilmәsinә diqqәt ayrılmaması
Dövlәt inhisarı
Özәllәşdirmә proqramının gecikdirilmәsi

175 Azәrbaycanda ilk özәllәşdirmә proqramı hansı illәri әhatә etmişdir.
19921996

•

19941996
19911994
19951998
19931995

176 Fәal antiinflyasiya siyasәtinә aiddir

•

Dövlәt xәrclәrinin artırılması
Heç biri düz deyil
Hamısı düzdür
Iqtisadiyyatın strukturunun yenidәn qurulması
Vergi dәrәcәlәrinin azaldılması

177 Yüksәk inflyasiya şәraitindә hәyata keçirilәn ilk tәdbir

•

Dövlәt xәrclәrinin artırılması
qiymәt vә әmәk haqqı üzәrinfә nәzarәt
Vergi dәrәcәlәrinin azaldılması
Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi
inflyasiyanın neytrallaşdırılması

178 Azәrbaycanda istehsalın inkişafının vә әhalinin rifah halını әks etdirәn göstәrici

•

adambaşına düşәn ÜDM
ümumi milli mәhsul
milli gәlir
ümumi daxili mәhsul
xalis milli әhsul

179 Azәrbaycanda ÜDMin ölçülmәsi

•

xәrclәrә vә istehsala görә
gәlirlәrә vә istehlaka görә
gәlirlәrә vә istehsala görә
gәlirlәrә vә xәrclәrә görә
istehsal vә istehlaka görә

180 Azәrbaycanın insanın inkişaf indeksi göstәricisi

•

Sosial tәbәqәlәşmә
Işsizlik
әmәk ehtiyatı
Iqtisadi fәallıq
Tәhsil

181 Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid hansı dövrdә başlanılmışdır

•

1991
1990
1992
1988
1989

182 Әgәr potensial vә real ÜDM bәrabәrdisә bu halda iqtisadiyyatda

•

Tsiklik işsizlik yoxdur
Hamısı düzdür
Struktur işsizlik var
Friksion işsizlik var

Işsizliyin tәbii sәviyyәsi mövcuddur

183 Әgәr Azәrbaycan vәtәndaşı Türkiyәnin özәl müәssisәlәrindәn birindә çalışarsa onun әldә etdiyi gәlir
daxildir:

•

Azәrbaycan ÜMMna vә ÜDMna
Azәrbaycanın ÜMMna vә Türiyәnin ÜDM
Azәrbaycanın ÜDMna vә Türkiyәnin ÜDMna
Hәm Azәrbaycan, hәm dә Türkiyәnin ÜMMna
Azәrbaycan vә Türkiyәnin ÜMMna

184 Aşağıdakılardan hansı ÜDMin gәlirlәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmamışdır?

•

dolayı vergilәr
birbaşa vergilәr
renta ödәmәlәri
bölünmәmiş mәnfәәt
xalis ixrac

185 Aşağıdakılardan hansı ÜDMin xәrclәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmamışdır?

•

kredit
investisiya xәrclәri
dividentlәr
dövlәt xәrclәri
amortizasiya

186 Nominal ÜDMin real ÜDMә nisbәtinin faizlә ifadәsi:

•

ÜDMin deflyatoru
Hamısı düzdür
Heç biri düz deyil
Gәlir әyrisi
qiymәt indeksi

187 Azәrbaycanda ÜDMin adambaşına düşәn kәmiyyәti:

•

hamısı düzdür
istehsalın ümumi hәcmini xarakterizә edir
Gәlirinin ümumi hәcmini xarakterizә edir
Istehlakın ümumi hәcmini xarakterizә edir
әhalinin orta gәlir vә xәrclәrini xarakterizә edir

188 Azәrbyacna iqtisadiyyatında makroiqtisadi modelin tәhlilindә hansı kәmiyyәtlәrdәn istifadә edilir?

•

Riyazi vә statistik kәmiyyәtlәrdәn
Konkret vә qarışıq kәmiyyәtlәrdәn
Ümumilәşdirilmiş kәmiyyәtlәrdәn
Sadә vә qarışıq kәmiyyәtlәrdәn
Sadә vә konkret kәmiyyәtlәrdәn

189 Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçiddә xüsusi firmaların yaradılması üçün hansı metoddan istifadә
olunmuşdur?

•

Müәssisәlәrin dövlәtsizlәşdirilmәsi
Xüsusi mülkiyyәtin stimullaşdırılması
Güzәştlәrdәn vә subsidiyalardan istifadә olunması
Dövlәt müdaxilәsinin zәiflәdilmәsi
Qiymәtlәrin aşağı salınması

190 Azәrbaycanda 1994cü ildәki hiperinflyasiyanın sәbәbi nә olmuşdur?

•

heç biri düz deyil
büdcә kәsirinin mövcudluğu ilә pul emissiyası
Azәrbaycan manatının dәyәrinin itmәsi
istehlak mәhsulları idxalının azalması
hamısı düzdür

191 Azәrbaycan Respublikasında 20042008, 20092013cü illәrdә işsizliyin azaldılması istiqamәtindә
hәyata keçirilәn hansı tәdbirlәr işsizliyin azaldılmasına sәbәb olmuşdur?

•

Әhalinin sosial müdafiә programı
Mәşğulluq haqqında qanun
Regionların social iqtisadi inkişaf proqramı
Sahibkarlığa kömәk milli fondu
Yoxsulluğun azaldılması vә davamlı inkişaf proqramı

192 Milli iqtisadiyyatın vәzifәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstәqil milli әsaslarla hәrәkәt etmıәsidir;
bütövlükdә iqtisadiyyata xas olan hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadiyyat vasitәlәrinin inkişafını әks etdirir;
ölkәnin iqtisadiyyatı, ictimai hәyatda vә bütün sahәlәr üzrә dәyişikliklәrin aparılmasıdır;
hәr hansı bir ölkәdә daim dәyişilәn vә yenilәşәn bir sistemin müәyyәn sahәlәr üzrә qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirir;
milli iqtisadiyyatın tәbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimә, coğrafi mövqeyә görә ictimai istehsalın amillәri
vasitәsilә әlaqәlәndirilmәsidir;

193 Milli iqtisadiyyat kursunun öyrәndiyi obyekt nәdir?

•

milli istehsaltәsәrrüfat prosesi;
sosial iqtisadi proseslәr;
ictimai iqtisadi hadisәlәr;
iqtisadi islahatların zәruriliyi;
daxili iqtisadi fәaliyyәt;

194 Valyuta siyasәtinin xarakteri aslısır. A) Valyuta ehtiyatlarının hәcmindәn B) beynәlxalq vәziyyәtdәn C)
dövlәtin quruluşu modelindәn

•

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

195 Makroiqtisadi proporsiyalara hansı formada rast gәlmәk olmur?

•

mәhsuldar qüvvәlәrin әrazi üzrә bölüşdürülmәsi;
istehsalın müxtәlif bölmәlәri arasında;
iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәri arasında;
istehsalın müxtәlif sferaları arasında;
tarazlı xarici iqtisadi әlaqәlәr arasında;

196 Proporsiyalar:

•

dәyişkәn olmayıb, ümumi vә xüsusi formada olur;
kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtdәn dәyişkәn olur;
daimi olub sosial vә iqtisadi inkişaf istaqamәtindәn asılı olaraq dәyişmir;
sadә, xüsusi vә mürәkkәb formalarda olur;
proporsiyanın dәyişilmәsi elm tutumlu sahәlәrin inkişafına tәsir etmir;

197 Dövlәtlәrarası proporsiyalar dedikdә nә başa düşülür?

•

bir sahә daxilindә istehsal prosesinin yaradılması;
müxtәlif dövlәtlәr arasında beynәlxalq әmәk bölgüsünün әsasını tәyin etmәsi;
dövlәtlәr daxilindә milli iqtisadiyyatın әn iri sferasının tәnzimlәnmәsi;
dövlәtlәr arasında balansın yaradılması;
dövlәtlәrin müәyyәn әrazi daxilindә formalaşması;

198 Ekoloji sahәdә nәzәrdә tutulmur

•

Su vә hava hövzәlәrinin mühafizәsi
Selin qarşısını almaq
Ekoloji tarazlıq
Ekoloji fәlakәti aradan qaldırmaq
Böhrandan çıxmaq

199 Makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma üçün nә xas deyil?

•

sahә strukturu;
sosial struktur;
yığım strukturu;
әrazi strukturu;
istehsal strukturu;

200 Makroiqtisadi proporsiyaların formalaşmasının növlәrinә aiddir?

•

dövlәtlәrarası, sahәdaxili, sahәlәrarası, әrazi ümumiqtisadi disproporsiyalar;
әrazi, müddәtli, dövlәtlәrarası ümumiqtisadi disproprosiyalar;
sahәdaxili, sahәlәrarası, әmәk, bölgü, hәcm disproporsiyaları;
strateji, struktur, regional, bölgü, әrazi disproprosiyaları;
maddi әşya, strateji dәyәr, sahәlәrarası disproporsiyalar;

201 Sahә bölmәsi özündә әks etdirir:

•

ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә müәssisәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrini
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin inkişaf meyllәrini
iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif cәhәtlәrinin eyni zamanda qarşılıqlı әlaqәli şәkildә
nәzәrdәn keçirilmәsini
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünü
ölkәnin әrazisindә yerlәşmiş müәssisәlәrin (istehsalın) mәcmusunu

202 Azad iqtisadi fәaliyyәt dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığını göstәrir;
sәrbәst istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti başa düşülür;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn asılılığının olması demәkdir;
ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrin tәminatını әks etdirir;
dövlәtin iqtisadi mәnafelәrinin sәbәblәrini öyrәnir;

203 Milli iqtisadiyyata aid deyil?

•

sosial problemlәri tәdqiq edir
milli bazarı vә ölkәnin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini tәdqiq edir;
milli psixologiya vә әnәnәvi davranışda cәmiyyәt üzvlәrinin mәsuliyyәtini müәyyәnlәşdirir;
iqtisadi proseslәrin milli zәmindә fәaliyyәtini әks etdirir;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin qarşısını almağa kömәk edir;

204 Sahәlәrarası mütәnasibliklәr nәdir?
istehsal vasitәlәri ilә istehlak şeylәri arasında, istehsalla istehlak arasında,istehlakla yığım arasında mövcud olur;

•

dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
sәnayenin daxilindәki, kәnd tәsәrrüfatı daxilindәki proporsionallıqdır;
maddi istehsal sahәsi ilә istehsal infrastrukturu arasında, sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı arasında olur;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;

205 Ümumiqtisadi mütәnasibliklәr dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal vasitәlәri ilә istehlak şeylәri arasında, istehsalla istehlak arasında,istehlakla yığım arasında mövcud olur;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
sәnayenin daxilindәki, kәnd tәsәrrüfatı daxilindәki proporsionallıqdır;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
maddi istehsal sahәsi ilә istehsal infrastrukturu arasında, sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı arasında olur;

206 Davamlı inkişaf hansı variantdadır:

•

dayanıqlı
balanslı
stabil
tәminatlı
heç biri düz deyil

207 Davamlı inkişafın sәviyyәsini xarakterizә etmәk vә dәyәrlәndirmәk üçün BMT tәrәfindәn bir neçә
göstәricilәr müәyyәn edilmişdir. Bu göstәricolәrin hansı düzdür:

•

iqtisadi göstәrici
sosial göstәrici
әtraf mühit
institusional göstәrici
hamısı düzdür

208 Azәrbaycanın davamlı inkişafını diqqәt mәrkәzindә saxlayan Ümummilli lider H.Әliyev 20032005ci
illәr üçün Azәrbaycanda Yoxsulluğun Azaldalması vә iqtisadi inkişaf üzrә Dövlәt Proqramı nın tәsdiq
edilmәsi haqqında neçәnci ildә fәrman imzalalamışdır

•

2011ci il 10 mart
2004cü il 23 sentyabr
1 aprel 2000ci il
2003cü il 20 fevral
2002ci il 18 dekabr

209 BMTnin tәşәbbüsü ilә Minilliyin forumu neçәnci ildә keçirilmişdir.

•

1999ilin fevral ayında
2003 cü ilin may ayında
2004cü ilin dekabr ayında
2000ci ilin sentyabr ayında
2001ci ilin oktyabr ayında

210 Davamlı inkişaf әsasәn  bu variantda daha düzdür

•

әtraf mühitin mühafizәsini nәzәrdә tutan әsas şәrt
gәlәcәk nәsillәrinin tәlabatlarını ödәmәyә cәhd göstәrәn şәrt
insanların tәlәblәrini ödәmәyә qadir olan vә onların öz gәlәcәk tәlabatlarını ödәmәsinә mane olmayan iqtisadi
inkişaf vә insan fәaliyyәtinin mәcmusu
yeni biliklәrin sәfәrbәr olunmasını әsas şәrt kimi qәbul edәn vacib şәrt
tәbii vә әtraf mühitin mühafizәsini qorunmasını tәmin edәn şәrt

211 Milli iqtisadiyyat hansı qaydalarla hәyata keçirilir?

•

ideoloji, dәyәr, struktur;
iqtisadi, sosial, sahәvi;
regional, sahәvi, iqtisadi;
siyasi, mәdәni, mәnәvi;
iqtisadi, siyasi, ideoloji;

212 Milli iqtisadiyyatın vәzifәsi nәdir?

•

hәr hansı bir ölkәdә daim dәyişilәn vә yenilәşәn bir sistemin müәyyәn sahәlәr üzrә qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirir;
bütövlükdә iqtisadiyyata xas olan hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadiyyat vasitәlәrinin inkişafını әks etdirir;
ölkәnin iqtisadiyyatı, ictimai hәyatda vә bütün sahәlәr üzrә dәyişikliklәrin aparılmasıdır;
milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstәqil milli әsaslarla hәrәkәt etmıәsidir;
milli iqtisadiyyatın tәbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimә, coğrafi mövqeyә görә ictimai istehsalın amillәri
vasitәsilә әlaqәlәndirilmәsidir;

213 Davamlı inкişafın mеyarlar sistеminin fоrmalaşdırılmasının aşağdaкı istiqamәtdә tәyin еdilmәsi
vacibdir: A) sоsial, iqtisadi, екоlоji vә institusiоnal bölmәlәr üzrә tәsnifatlaşdırılma B) ictimai vә şәхsi
istеhlakın strukturunun mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi C)mövcud vәziyyәt, оna tәsir vә rеaкsiya.

•

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

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

•

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

215 Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının yüksәk sәviyyәsinә nail оlmaq üçün bu qaydalar katеqоriyası
оlmalıdır: 1)IQTISADI 2) SОSIAL 3) ЕKОLОJI

•

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

216 Sosial strukturlar dedikdә nә başa düşülür?

•

ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin inkişaf meyllәrini aşkara
çıxarmaq mәqsәdilә müәyyәn dövrdә dinamikada olan bütün struktur bölmәlәrin nәzәrdәn keçirlmәsi;
müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları ilә reqlamentlәşdirilmiş –
siyasi vә tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәti;
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt;
milli iqtisadisadiyyatın öz miqyasına görә eyni tipli struktur bölmәlәri üçün struktur göstәricilәrin vә onların
fәaliyyәtinin eyni müvәqqәti cәhәtlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi;
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini, sosial qruplarına mәxsus dünyagörüşü, etik, mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin
nisbәti;

217 Azәrbaycanın makroistehsal sisteminә aiddir?

•

sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı;
sәnaye vә aqrar sәnaye sistemlәri;

tikinti, sәnaye;
aqrar sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı;
aqrar sәnaye kompleksi, tikinti;

218 Tәbiiiqlim şәraiti iqtisadi fәaliyyәtin inkişaf sürәtini:A)lәngidә bilәr B)sürәtlәndirә bilәr C)sabit saxlaya
bilәr D)davamlı edә bilәr E)tәhlükәli edә bilәr

•

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

219 Milli iqtisadiyyatın inkişafının yüksәk sәviyyәsinә nail olmaq, onun dünya iqtisadi sistemindә öz yerini
tutması üçün bu qaydalar kateqoriyası olmalıdır: 1)İQTİSADİ, 2) SİYASİ 3) İDEOLOJİ

•

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

220 Tәbiiiqlim şәraitinin elementlәrinә görә regiоnların әrazisi ola bilmәz: ekstremal

•

diskоmfоrt
heç biri
prekоmfоrt
hiperkоmfоrt
aktiv

221 Tәbiiiqlim şәraiti elementlәrinin hәr birini aşaıdakı ilә xarakterizә etmәk оlar: A)müxtәlif әhali
qruplarına tәsirin xarakteri ilә; B)оnun yaxşılaşdırılmasının mәqsәdәuyьunluьu vә mümkünlük dәrәcәsi ilә;
C)әhalinin hәyat fәaliyyәtinә tәsir dәrәcәsi ilә.

•

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

222 Tәbiiiqlim şәraiti elementlәrinin hәr birini aşaıdakı ilә xarakterizә etmәk оlar: A)tәsirin gücü vә
xarakteri ilә; B) tәsirin yayılması әrazisi ilә; C)müxtәliftәrәflilik, davamiyyәt vә tәsirin mövsümliyi ilә;
D)müxtәlif әhali qruplarına tәsirin xarakteri ilә;

•

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

223 Dövlәtin iqtisаdi fәаliyyәtә tәsiri prinsiplәri dövlәtin aşağıdakı iqtisаdi siyаsәtlәrindә rеаllаşır.
A)investisiya, vаlyutа vә büdcә siyаsәtindә B)ticarәt, vаlyutа vә mаliyyә siyаsәtindә C) ticarәt, fiskal vә
monetar siyаsәtindә

•

A
A,B
B,C
A, C
B

•

224 Keçid dövründә Azәrbaycan iqtisadiyyatının inkişaf mәrhәlәsindә böhran dövrü hansıdır?

•

20032009cu illәr
19962000ci illәr
19941996cı illәr
19911993cü illәr
20002003cü illәr

225 Keçid dövründә Azәrbaycan iqtisadiyyatının inkişaf mәrhәlәsindә böhran dövrü hansıdır?

•

20032009cu illәr
19962000ci illәr
19941996cı illәr
19911993cü illәr
20002003cü illәr

226 Davamlı inkişafa nail olmaq üçün:

•

әtraf mühitin davamlılığını tәmin etmәk
ifrat yoxsulluğu vә aclığı aradan qaldırmaq
hamısı düzdür
davamlı inkişaf üçün qlobal tәrәfdaşlığı genişlәndirmәk
ümumi ibtidai tәhsilә nail olmaq

227 Davamlı insan inkişafı qiymәtlәndirilәrkәn ölkәnin iqtisadi göstәricilәrindәn әsasәn adambaşına düşәn
nә hesablanır?

•

milli gәlir
ümummilli mәhsul
ümumdaxili mәhsul
xalis milli mәhsul
heç biri düz deyil

228 Davamlı vә dayanıqlı inkişaf konsepsiyası әsasәn nә vaxt irәli sürülmüşdür?

•

XX әsrin ikinci yarısından
XVII әsrdә
XIX әsrin ortalarından
XX әsrin әvvәllәrindәn
XVIII әsrin 3040cı illәrindәn

229 Dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtini hәyata keçirmәk üçün istifadә etdiyi üsullar budur:

•

mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi
fiskal, pulkredit vә konbinlәşdirilmiş
heç biri düz deyil
mәcmu tәlәb vә tәklifin tәnzimlәnmәsi
mәcmu tәlәbin tәnzimlәnmәsi

230 İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formaları:

•

sәnaye yönümlü, regional xarakterli mili iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, aqrar yönümlü vә xidmәt sahәlәrinin üstün inkişaf etdiyi milli iqtisadiyyat
aqrar yönümlü, sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
sәnaye vә aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verәn milli iqtisadiyyat

231 Azәrbaycanın iqtisadi inkişafa nail olunması dövrü:

•

19941995ci illәr
19931994cü illәr
20032004cü illәr
20092010cu illәr
20002003cü illәr

232 Davamlı inkişaf konsepsiyasının ilk sәbәbi İqtisadi artım nәzәriyyәsi olmuşdur. Bu konsepsiya hansı
iqtisadçı alim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

A.Müller
K.Menger
A.Marşal
M.Fridmen
C.Keyns

233 Dayanıqlı inkişafın prinsiplәrindә әn

•

istehsal potensialından sәmәrәli istifadә edilmәsi
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyinin davamlı yüksәldilmәsi
cәmiyyәt üzvlәrinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
iqtisadiyyatın sahәvi vә regional ziddiyyәtlәrinin aradan qaldırılması
ekstensiv inkişafdan intensiv inkişafa keçid, elmitexniki tәrәqqinin әn yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi

234 Ekoloji tarazlığın bәrpası iqtisadi inkişafın xarakteristikasında davamlı inkişaf konsepsiyasını
formalaşdıraraq әn vacib şәrt kimi:

•

insan potensialı
gәlirlәrdә qeyribәrabәrliyin sәviyyәsi
ekoloji tarazlıq vә qidalanmanın yaxşılaşdırılması
iqtisadi artım
yoxsulluğun miqyası

235 Respublikamızda ekoloji tarazlığın tәmin edilmәsi vә tәbiәtin mühafizәsinә hәsr edilmiş Ekologiya ili
hansı ilinә tәsadüf edir:

•

2008ci il
2010cu il
2006 – cı il
2007ci il
2009cu il

236 Azәrbaycan Respublikasında әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlığın әsas
prinsiplәrindәn biri kimi әn vacib şәrt:

•

müasir beynәlxalq siyasәt
beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq
beynәlxalq qanunvericilik vә әtraf mühit siyasәtinin hazırlanması prosesindә iştirak
әtraf mühitin qorunması vә tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә sahәsindә region vә beynәlxalq layihәlәrin hәyata
keçirilmәsi
qlobal tәcrübәnin öyrәnilmәsi

237 Ekoloji tarazlığın pozulduğu ölkәlәrdә әtraf mühitin mühafizәsinә xidmәt edәn dövlәt sisteminin
fәaliyyәtindә

•

normativ tәnzimlәmә vә cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi
әtraf mühitin mühafizәsinә dair dövlәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
ekoloji layihә vә ideyaların maliyyәlәşdirilmәsi
ekoloji sahәdә mәhdudiyyәtlәr, çirklәnmәyә görә ödәnişlәr
әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә özәl sektorun fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılması

238 Qlobal problem kimi әtraf mühitin qorunması kimi hansı prinsip mәhz vacib sayılır:

•

ekoloji problemlәrin hәlli zamanı hәr bir rayon ekoloji vә iqtisadi mәsәlәlәrin secilmәsindә tam sәrbәst olmalıdır
әtraf mühitin qorunması vә tәnzimlәnmәsinә nail olunmalıdır.
sağlam ekoloji mühitin yaradılması üçün mülkiyyәt obyektlәrinin sәrhәdlәri müәyyәnlәşdirilmәlidir
tәbii resursların qorunmasını özәl sektor öz üzәrinә götürmәyә qadirsә onda dpvlәtin bu sahәyә xәrc cәkmәsi
istisnalıq tәşkil etmәlidir.
müştәrәk tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә digәr yerdәki ekoloji ziyan arasındakı qarşılıqlı әlaqәnin aşkara çıxarılmasına
nail olunmalıdır.

239 Davamlı inkişaf konsepsiyasına birbirilә qarşılıqlı asılılıqda olan aspektlәrdәn hansı daha doğrudur:

•

sosial әdalәtin bәrqәrar olması
hamısı
hec biri
әtraf mühitin vә ekosistemlәrin mühafizә vә bәrpası
iqtisadi inkişafın artımı

240 Davamlı milli iqtisadiyyatın regional strukturlaşmasında әsas cәlbedici şәrt:

•

regionun investisiya cәlbediciliyi
regionun tәbii potensialı
regionun tәbiiiqlim şәraiti
regionun insan potensialı
regionun sahibkarlıq mühiti

241 Milli iqtisadiyyatın davamlı vә nәzәri әsaslarına nail olmaq ücün әn vacib amil:

•

yeni milli iqtisadi inkişaf modellәrinin secilmәsi
qloballaşma prosesindә iqtisadi problemlәrin hәlli
müstәqil dövlәtlәrin әmәlә gәlmәsi
milli mәnafelәrin reallaşdırılması hәdlәrinin qorunması
milli iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması

242 Milli iqtisadiyyatın inkişafının davamlı xarakterindә olması ücün hansı amil vacıbdir.

•

milli davranış qaydalarının әsasında duran mәnәvidini dәyәrlәrin qorunması
ardıcıl mәşğulluq
ardıcıl mәşğulluğun hәyata keçirlimәsi
davamlı iqtisadi artım sürәtinin tәmin olunması
ardıcıl mәşğulluğun hәyata kecirilmәsi

243 Bu siyasi qayda deyil

•

sәrbәst bazar tipinә әsaslanan
demokratik prinsiplәrә әsaslanan
avtoritarizm prinsiplәrә әsaslanan
tәkrarhakimiyyәtliliyә әsaslanan
totalitarizm prinsiplәrә әsaslanan

244 Bu iqtisadi qayda deyil

•

demokratik prinsiplәrә әsaslanan qayda
mәrkәzdәn idarә edilәn qayda
sәrbәst bazar tipinә xas qayda
rәqabәtli bazar strukturuna xas qayda
azad bazar tipinә xas qayda

245 Milli iqtisadiyyatın inkişaf meyarı әsasәn bu vacib şәrtlә әlaqәdardır

•

•

yerli şәraitә uyğun gәlәn tarixi әnәnәlәrin formalaşması ilә
resursların mövcudluğu sәviyyәsi ilә
dövlәtin strateji mәqsәdlәri ilә
sahibkarlıq fәaliyyәti şәraiti ilә
yerli iqtisadi imkandan istifadә etmәk zәrurәti

246 Әsas mahiyyәtcә hansı daha doğrudur

•

davamlı inkişaf
keyfiyyәtli inkişaf
tәminatlı inkişaf
stabil inkişaf
balanslı inkişaf

247 Davamlı vә Dayanıqlı inkişafın tәdqiqi vә tәşviqi hansı illәri әhatә edir:

•

20032013
20032011
20052014 – cü illәr
20052015
20042013

248 İnsan inkişafı konsepsiyası BMT tәrәfindәn ilk dәfә necәnci ildә sürülmüşdür?

•

1993cü ildә
1994cü il
1996cı ildә
1990 – cı il
1991 – ci ildә

249 Ümummilli Lider H.Әliyev Azәrbaycan Respublikasında Yoxsulluğun Azaldılması vә İqtisadi İnkişaf
üzrә Dövlәt Proqramı nә vaxt imzalanmışdır. Bu hansı illәrә tәsadüf edir.

•

14 fevral 20032004 cü il
30 mart 20032003
25 fevral 20012002
12 yanvar 20002002
20 fevral 20032005

250 İnsan inkişafına bu amil müsbәt tәsir etmәklә daha vacib sayılır

•

istehlak mәdәniyyәti vә istehlakın qeyri – bәrabәr inkişafı
әtraf mühitin çirklәnmәsi
gәlәcәk nәsillәrin hәyatını tәhlükә altına qoymadan indiki nәsillәrin tәlәbatının sosial iqtisadi vә ekoloji
cәhәtdәn normal ödәnilmәsi
fauna vә floranın qorunub saxlanmaması
tәbii ehtiyatlardan sәmәrilә istifadә olunmaması

251 Davamlı inkişaf konsepsiyasında bu amil düz deyil:

•

gәlәcәksiz inkişafın davamı
iqtisadi inkişafın artımı
әtraf mühitin bәrpası
sosial әdalәtin
ekosistemlәrin mühafizәsi

252 Müstәqilliyin ilk illәrindә әsas vәzifәlәrdәn biri:
qeyrineft sektorunun inkişafı

•

•

iqtisadiyyatın quruluş dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmәsi
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
sosial infrastrukturun inkişaf etdirilmәsi
iqtisadi böhranları aradan qaldırılması

253 1996cı ildәn sonra Azәrbaycanda hansı dövr başlanmışdır?

•

tәnәzzül
hәrcmәrclik
innovasiyalı inkişaf
makroiqtisadi sabitlik
davamlı inkişaf

254 19911995ci illәr Azәrbaycan iqtisadiyyatı üçün hansı dövr olmuşdur?

•

davamlı inkişaf
sabitlik
dayanıqlıq
dunamik inkişaf
tәnәzzül

255 Azәrbaycanın yeni iqtisadi sistemә transformasiya dövründә strukltur siyasәtinin mәqsәdi:

•

sahibkarlığın bütün formalarının inkişafı
özәllәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi
aqrar sahәnin inkişafı
xarici iqtisadi әlaqәlәrin liberallaşdırılması
әhalinin sosial müdafiәsi

256 BakıTbilisiCeyhan (BTC) Әsas ixrac neft kәmәri nin çәkilişi haqqında müqavilә neçәnci ildә
imzalanmışdır

•

1998
1995
1996
1997
1999

257 Neft stratergiyasının hansı yataqların işlәnmәsini nәzәrdә tuturdu?

•

Azәri
a+b
a+b+c
Günәşli
Çıraq

258 H.Әliyevin Әsrin müqavilәsi nin imzalandığı tarix il?

•

1992
1995
1994
1993
1191

259 Azәrbaycan iqtisadiyyatının sәmәrәliliyini әks etdirәn әsas istiqamәt

•

sәmәrәli mәşğulluq
Iqtisadi artım sürәti
Tәhsil vә sәhiyyәnin sәviyyәsi

әtraf mühitin qorunması
ümumi iqtisadi müvazinat

260 Milli mәhsul istehsalının madditexniki şәrtlәrini, istehsal infrastrukturunun vә iqtisadi institutlarının
mәcmusu necә adlanır?

•

qapalı tәsәrrüfat
region
dünya tәsәrrüfatı
qlobal mәkan
vahid iqtisadi mәkan

261 Azәrbaycanda iqtisadi islahatların ilk illәrindә әhalinin rifah sәviyyәsinin aşağı olması hansı siyasәtin
nәticәsi idi?

•

Büdcә siyasәti (dövlәt xәrclәrinin azaldılması)
(b+c)
Sәrt pul siyasәti (monetar)
Gәlirlәr siyasәti
(a+b)

262 Azәrbaycanda müstәqilliyin ilk illәrindә milli gәlirin azalması hansı sәbәblәrdәn baş vermişdir?

•

Heç biri düz deyil
Vergi sistemindә çatışmamazlıq
Hamısı düzdür
Xarici ticarәtdәki mәhdudiyyәtlәr
Xarici investisiyaların cәlb olunmaması

263 Azәrbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi stabillik Proqramına neçәnci ildәn başlanılmışdır?

•

1993
1994
2000
1998
1996

264 Azәrbaycan iqtisadiyyatında struktur vә sәnaye böhranları hansı illәrdә baş vermişdir?

•

19891992
19931997
19942000
19921996
19911995

265 Müstәqil milli iqtisadiyyatın strukturunun formalaşmasının әsas göstәricisi

•

xarici iqtisadi әlaqәlәrin liberallaşması
rәqabәt qabiliyyәtli strukturun formalaşması
makroiqtisadi sabitliyin tәmin olunması
milli sahibkarlığın inkişafı
investisiya imkanlarının artırılması

266 İqtisadiyyatda struktur dәyişmәlәrin strateji mәqsәdi

•

dünya tәsәrrüfat sisteminә inteqrasiya
sahibkarlığa dövlәt dәstәyinin güclәndirilmәsi
iqtisadiyyatın diversifikasiyasının genişlәndirilmәsi
biznes mühitinin tәkmillәşdirilmәsi

sәrbәst bazar münasibәtlәrinin inkişafı

267 Yeni iqtisadi sistemә transformasiya dövründә Azәrbaycanda hәyata keçirilәn struktur islahatların
mәqsәdi

•

tikinti inşaat sektorunun surәtlә inkişafı
elmi tutumlu vә xidmәt sahәlәrinin inkişafı
sosial infrastrukturun inkişaf etdirilmәsi
sahibkarlığın bütün formalarının inkişafı
qeyrinrft sektorunun inkişafı

268 Azәrbaycan iqtisadiyyatının III mәrhәlәsinin (1991ci ildәn sonra) xarakterik xüsusiyyәtlәri

•

neftqaz çıxarılmasına әsaslanan güclü neft emalı, neftkimya vә qara metallurgiya sahәlәrin yaranması
neft ixracından әldә edilәn valyutalardan zәruri avadanlıq vә texnologiyalar әldә edilmәsi
metallurgiya vә maşınqayırma, elektronika, energetika vә s. Sahәlәrin tәşkili
neft sәnayesi vә onunla әlaqәdar başqa sahәlәrin uğurla inkişaf etdirilmәsi
açıq dәnizdә böyük miqdarda neftqaz çıxarılması

269 Azәrbaycan iqtisadiyyatının inkişafının II mәrhәlәsinin (19201990) әsas xüsusiyyәtlәri

•

yeni neft ehtiyatlarının aşkara çıxarılması vә onlardan istifadә edilmәsi
özәllәşdirmә vә aqrar islahatların aparılması
Beynәlxalq neft müqavilәlәrinin bağlanması
neft sәnayesinin güclü inkişafı
xarici investorların ölkәyә cәlb olunması

270 Azәrbaycan iqtisadiyyatının I mәrhәlәsinin (18501920) xarakterik xüsusiyyәtlәri

•

yeni neft ehtiyatlarının aşkara çıxarılması
Beynәlxalq neft müqavilәlәrinin bağlanması
tәbii qazın sınaye miqyasında istismarı
neft sәnayesinin güclü inkişafı
xam neft mәhsulunun xaricә ixracı

271 Ölkәnin iqtisadiyatı:

•

mәrkәzi hakimiyyәt оrqanlarının mәcmusundan ibarәtdir
mәrkәzi hakimiyyәt оrqanlarına tabe оlan vahid xalq tәsәrrrüfatı kоmpleksindәn, müxtәlif iqtisadi agentlәr
mәcmusundan ibarәtdir
yerli vә mәrkәzi hakimiyyәt оrqanlarına tabe оlan vahid xalq tәsәrrrüfatı kоmpleksindәn ibarәtdir
müxtәlif iqtisadi agentlәr mәcmusundan ibarәtdir
оlan vahid xalq tәsәrrrüfatı kоpleksindәn ibarәtdir

272 Ölkәnin regiоnları üzrә müxtәlif sahә bölmәlәrinin nisbәtlәrinә aşağıdakı aspektdәn baxmaq оlar: A)bu
vә ya digәr regiоnun sahә strukturu; B)bu vә ya digәr sahәnin ümumi mәhsulunun cәmindә müxtәlif
regiоnların nisbәtlәri; C)bu vә ya digәr regiоnda müәssisәlәrinin sayı

•

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

273 Әrazi birliyi nәdir?

•

ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә formalaşması vә iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsünü әhatә
etmәsidir;
inzibati әrazi vahidliyi, sәrhәdlәrin toxunulmazlığı, beynәlxalq subyekt kimi dünya әrazisindә yerin
müәyyәnlәşdirilmәsidir;

istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;;
ölkәnin tәbii, iqtisadi, coğrafi vә sayrә potensialının nәzәrә alınmasıdır;
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidliyi üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;

274 Әrazi әmәk bölgüsü nәdir?

•

mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
müstәqil dövlәtin atributu sayılmaqlә sәrhәdlәrin toxunulmazlığıdır;
iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsüdür;
ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә kompleks inkişafın hәyata keçirilmәsidir;
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadiyyatı vә sair potensialının nәzәrә alınması ilә istehsal resurslarının әrazi üzrә
bölgüsüdür;

275 Әrazi әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür?

•

ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә kompleks inkişafın hәyata keçirilmәsidir;
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadiyyatı vә sair potensialının nәzәrә alınması ilә istehsal resurslarının әrazi üzrә
bölgüsüdür;
müstәqil dövlәtin atributu sayılmaqlә sәrhәdlәrin toxunulmazlığıdır;
iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsüdür;

276 Әrazi birliyi dedikdә nә başa düşülür?

•

ölkәnin tәbii, iqtisadi, coğrafi vә sayrә potensialının nәzәrә alınmasıdır;
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidliyi üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;
inzibati әrazi vahidliyi, sәrhәdlәrin toxunulmazlığı, beynәlxalq subyekt kimi dünya әrazisindә yerin
müәyyәnlәşdirilmәsidir;
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә formalaşması vә iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsünü әhatә
etmәsidir;

277 Regiоnal situasiyaya tәsir göstәrir: A) regiоnun investisiya iqlimi B)geоpоlitik vә iqtisadicоğrafi
vәziyyәtinә әsaslanan regiоn tәsәrrüfatının iqtisadi vә sоsial inkişafının strateji mәqsәdlәri C) sәmәrәli
strukturlaşdırılma

•

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

278 Regiоnal situasiyanı müәyyәn edir: A)Оbyektiv vә subyektiv amillәrin qarşılıqlı fәaliyyәti B) geоpоlitik
vә iqtisadicоğrafi vәziyyәt C) regiоnun investisiya cәlbediciliyi

•

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

279 İstehsalların cоx hissәsinin әrazi yerlәşmәsi qeyri bәrabәr olması aşağıdakı amillә şәrtlәnmir:

•

әhalinin etnik tәrkibi
tarixi әnәnәlәr,
resursların mövcudluğu
dövlәtin strateji (qeоpоlitik) mәqsәdlәri
sahibkarlıq fәaliyyәtinin şәraiti

280 Azәrbaycanın әrazisi hansı iqtisadi miqyaslar üzrә istehsal sisteminә bölünә bilәr?

•

mikro, mezo;
makro, mikro, mezo;
mikro meqo;
makro, mezo;
bölünә bilmәz;

281 Azәrbaycanın әrazi istehsal sistemi neçә yerә bölünә bilәr?

•

3
1
2
4
5

282 Әrazi istehsal sisteminin iqtisadi sәviyyәlәri hansılardır?

•

mikro, makro, mezo vә meqo;
makro, meqo;
mikro, mezo;
mezo, makro
makro, meqo, mikro;

283 Sahә mәkanında iqtisadi fәaliyyәtin strukturlaşdırılması nәyi göstәrir?

•

iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif cәhәtlәrinin eyni zamanda qarşılıqlı әlaqәli şәkildә
nәzәrdәn keçirilmәsini
ayrıayrı bölmәlәr ә bütövlükdә milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә iqtisadi fәaliyyәtin inkişaf meyllәrini
iqtisadiyyatın kompleks inkişafını
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünü
milli iqtisadiyyatın tәrkibindә оxşar texnоlоgiyalardan vә resurslardan istifadә edәn, оxşar iqtisadi tәyinatlı
mәhsulları istehsal edәn müәssisәlәrin birlәşmәsini

284 İstehsalın kompleks inkişafı dedikdә nә başa düşülür?

•

hәr bir әrazi üzrә ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә
optimal olaraq yerlәşmәsidir
istehsalın bütövlükdә daxilindәki әrazi әmәk bölgüsüdür;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünün hәyata keçirilmәsi;
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә, onların qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirir vә milli iqtisadiyyatın inkişaf
etmәsi nәzәrdә tutulur;
milli iqtisadiyyatın formalaşması vә inkişafının tәmin edilmәsidir;

285 Sahә differensiyası aşağıdakının nәticәsindә fоrmalaşır:

•

sosial qrupların, etik, mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin nisbәti;
milli iqtisadiyyatın sahә bölmәlәri arasında müәyyәn prоpоrsiyalar vә nisbәtlәr
müxtәlif sәviyyәli hakimiyyәt orqanlarının müvafiq qanunvericilik vә normativ aktları ilә reqlamentlәşdirilmiş –
siyasi vә tәşkilatiiqtisadi sәlahiyyәtlәrinin nisbәti;
hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt;
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini nisbәti;

286 Sahә diffirensiallaşması prоsesinin intensivliyi aşağıdakılarla qiymәtlәndirilә bilәr:

•

әmәk resursları ilә;
müәssisәnin gәlirinin sәviyyәsi ilә
müxtәlif sәviyyәli sahә bölmәlәrinin sayının оrta artım sürәti ilә
milli gәlir ilә;
mәhsuldar qüvvәlәrin azalması ilә;

287 Sahә mәkanında strukturlaşdırma milli iqtisadi fәaliyyәtә aşağıdakı kimi baxmağa imkan verir.

•

hәyat sәviyyәsinә görә ölkәlәr arasında nisbәt
milli iqtisadiyyatın müxtәlif sәviyyәli qarşılıqlı әlaqәli, qarşılıqlı asılı sahә bölmәlәrinә bölüşdürülmәsi
milli iqtisadiyyatın formalaşması vә inkişafının tәmin edilmәsi
ölkә әhalisinin müxtәlif milli, dini, sosial qruplarına mәxsus dünyagörüşü, etik, mәnәviәxlaq xüsusiyyәtlәrinin
nisbәti
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsünün hәyata keçirilmәsi

288 Ixrac yönümlü struktur sahә tәrkibinә hansı sahәlәr daxil deyil: 1) neftqaz sәnayesi, elektrоenergetika,
2) yüngül sәnaye 3) yeyinti sәnayesi 4) kәnd tәsәrrüfatı 5) neftkimya

•

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

289 İqtisadi birlik dedikdә nә başa düşülür?

•

tәbii resurslarla ölkәnin milli iqtisadiyyatının formalaşması vә mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә
optimal olaraq yerlәşmәsi;
inzibati әrazi vahidliyi daxilindә sәrhәdlәrin toxunulmazlığı
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadi vә sair potensialının nәzәrә alınması;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsü;
ölkәnin ayrıayrı әrazilәri daxilindә onların qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirmәsi vә iqtisadiyyatın daxilindәki
әrazi әmәk bölgüsünün әhatә etmәsi başa düşülür;

290 Milli istehsalın iqtisadi şәrtlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal tәsәrrüfat prosesinin vә iqtisadiyyatının subyektlәrini әhatә etmәsidir;
daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici tәkrar istehsal vә daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür
sosialmәdәni mühitin tәmin edilmәsidir;
xarici tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;

291 Tәkrar istehsal strukturu nәdir?

•

ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri istehsala bölgüsünü әks etdirir;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
iki sahәlәrarası vә onların daxilindәki sahәlәri әks etdirir;
әrazi,zona,ölkә,respublika,inzibati,vilayәt vә s. müәyyәn edir;

292 Sosial struktur nәdir?

•

ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
әrazi,zona,ölkә,respublika,inzibati,vilayәt vә s. müәyyәn edir;
iki sahәlәrarası vә onların daxilindәki sahәlәri әks etdirir;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri istehsala bölgüsünü әks etdirir;

293 Әrazi strukturu nәyi әks etdirir?

•

dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri istehsala bölgüsünü әks etdirir;
әrazi,zona,ölkә,respublika,inzibati,vilayәt vә s. müәyyәn edir;
iki sahәlәrarası vә onların daxilindәki sahәlәri әks etdirir;
ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;

294 Sahә strukturu nәyi әks etdirir?

•

ayrıayrı qrup daxilindәki proporsiyalardır;
iki sahәlәrarası vә onların daxilindәki sahәlәri әks etdirir;
dövlәt vә xüsusi bölmәlәri әks etdirir;
әrazi,zona,ölkә,respublika,inzibati,vilayәt vә s. müәyyәn edir;
iqtisadiyyatın istehsal vә qeyri istehsala bölgüsünü әks etdirir;

295 Maddi istehsal sahәlәrinә daxil deyil

•

sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, mәhsul tәchizatı sahәlәri
tikinti, ticarәt, ictimai iaşә
mәnzilkоmmual tәsәrrüfatı, әhaliyә mәişәt xidmәti
nәqliyyat vә istehsala xidmәt edәn rabitә

296 Sәnayenin alt sahәsi deyil:

•

yanacaq energetika, hәrbisәnaye
elektrоenergetika, maşınqayırma
yeyinti, neftkimya
maşınqayırma, elektrоenergetika
kimya, yeyinti

297 Sahәlәrarası kоmpleks deyil:

•

nәqliyyat
yanacaq energetika
dağmәdәn
maşınqayırma
aqrоsәnae

298 Maddi istehsal sahәlәri hansı sahәlәri әks etdirmir:

•

sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı
istehsala xidmәt göstәrmәk ücün rabitә
tikinti
elm

299 Maddi istehsal sahәlәri hansı sahәlәri әks etdirmir:

•

daşınmaz әmlakla әhәmiyyәt aparan sahәlәr
ticarәt vә ictimai yeyinti sәnayesi
ictimai iaşә vә madditexniki tәminat sahәlәri
mәdәniyyәt sahәlәri
mәhsul tәchizatı sahәlәri

300 İnvestisiya qoyuluşları risk amili ilә bağlı olub neçә qrupa ayrılır?

•

5
2
3
7
4

301 İnvestisiya mühitinә tәsir edәn amillәrә daxil deyil:
iqtisadi
siyasi
sosial

•

•

milli
qlobal

302 İnfrastruktur tәyinatlı investisiyalar neçә qrupa ayrılır:

•

3
5
2
1
7

303 İnvestisiyalar tәyinatına görә neçә yerә bölünürlәr:

•

5
3
1
2
6

304 İnvestisiyanın әsas subyekti nәdir?

•

müәssisәlәr, idarәlәr vә tәşkilatlar;
dövlәt vә özәl bölmәlәr;
xarici vә yerli şirkәtlәr;
dövlәt vә xüsusi sahibkarlıq;
özәl bölmәlәr vә amortizasiya fondu;

305 İqtisadi potensialın proqnozlşdırılmasında hası mütәnasiblik nәzәrә alınmır?

•

istehsaldaxili
ümumi iqtisadi
sahәlәrarası
regionlararası
sahәlәrdaxili

306 Ölkәnin iqtisadi potensialı deyil

•

maliyyә resursları
әmәk resursları
informasiya potensialı
texniki resurslar
xammal, material resursları

307 Tәbii resurslardan istifadә optimallaşdırılmasına daxildir:

•

hamısı
rentabellik
tәkrar istehsal qanunauyğunluqları
resurs tәsәrrüfatı sәmәrәli növbәliliyini
coğrafi vә kәmiyyәtin yüksәldilmәsinin hesablanması

308 Ölkәnin ehtiyat potensialı deyil:

•

ETT vә investisiya resursları
informasiya
әmәk ehtiyatları
maliyyә resursları
işçi qüvvәsi

309 Elm vә intellektual potensial nәdir?

•

buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә
ödәmәlәr;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata keçirilir
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn metodlardan istifadә etmәklә idarә
edilir vә hәyata keçirilir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin dinamikasını müәyyәn etmәklә
hәyata keçirilir;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin inkişaf etdirilmәsini göstәrir;

310 Xammal vә material resursları dedikdә nә başa düşülür?

•

ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin dinamikasını müәyyәn etmәklә
hәyata keçirilir;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә
ödәmәlәr;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn metodlardan istifadә etmәklә idarә
edilir vә hәyata keçirilir;

311 Әrazi (region) resurslarının mәcmuuna daxildir:

•

hamısı birlikdә
sahibkarlıq iqlimi vә investisiya cәlbediciliyi
tәbiiiqlim şәraiti
insan resursları
tәbi resurslar

312 Tәbii resurslara aid olmayan variantı seçin?

•

sahibkarlıq fәaliyyәtinin birbaşa vә dolayı inkişafına tәsir göstәrir;
tәbii resurslar yalnız istifadә olunan komponentlәrdir;
tәbii resurslar istifadә olunan vә ya olunmayan tәbii komponentlәrdir;
bu komponentlәr tәbii resursların mәcmusunu tәşkil edir;
iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin tәrkibini vә strukturunu müәyyәn etmәklә tәnzimlәyir;

313 İnsan resurslarına daxildir:

•

әmtәә vә xidmәtlәrin
sahibkarlıq
demoqrafik
hamısı
kadr potensialı

314 Ölkәnin daha çox әhәmiyyәtә malik olan iqtisadi artımını şәrtlәndirәn amillәrә aid deyil?

•

kapital resursları;
әmәk resursları;
sahibkarlıq fәaliyyәti;
torpaq resursları;
tәbii olmayan resurslar;

315 Cәmiyyәtin iqtisadi pоtensialından istifadәnin vә effektliyinin göstәricilәri
ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin efektivlik göstәricilәri elmi pоtensialın effektivlik göstәricilәri,
material resursların effektivlik göstәricilәri, xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi, yeni texnikanın tәtbiqinin
göstәricilәri
ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin efektivlik göstәricilәri elmi pоtensialın effektivlik göstәricilәri,
material resursların effektivlik göstәricilәri

•

ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin effektivlik göstәricilәri, material resurslarının effektivlik göstәricilәri,
xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi
ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin effektivlik göstәricilәri, material resurslarının effektivlik göstәricilәri,
xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi, istehsal fоndları vә investisiya qоyuluşunun effektivlik göstәricilәri, yeni
texnikanın tәtbiqinin göstәricilәri
ümumi effektivlik göstәricilәri, canlı әmәyin efektivlik göstәricilәri elmi pоtensialın effektivlik göstәricilәri,
material resursların effektivlik göstәricilәri, xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi

316 Ölkәnin iqtisadi pоtensialına daxildir:

•

xammal, material resursları, yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәr, elmi, intellektual pоtensial
xammal, material resursları, әmәk resursları, texniki resurslar
xammal, material resursları, infоrmasiya pоtensialı, maliyә resursları
xammal, material resursları, yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәr
xammal, material resursları, infоrmasiya pоtensialı, maliyә resursları, әmәk resursları, elmi, intellektual pоtensial

317 Tәbii resurslardan istifadә оptimallaşdırılmasına daxildir:

•

hamısı
cоğrafi vә kәmiyyәtin yüksәldilmәsinin hesablanması
tәkrar istehsal qanunauyğunluqları
resurs tәsәrrüfatı sәmәrәli növbәliliyini
rentabellik

318 investisiyalar İnfrastruktur tәyinatlı olduqda?

•

müәyyәn mәqsәd üçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin yaradılmasını әks etdirir;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә qoyulan kapital qoyuluşunu
tәnzimlәyir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun tәkmillәşdirilmәsinә
yönәldilir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
qoyulan investisiyalardır;

319 investisiyalar İstehsal tәyinatlı olduqda?

•

bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
qoyulan investisiyalardır;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә qoyulan kapital qoyuluşunu
tәnzimlәyir;
müәyyәn mәqsәd üçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin yaradılmasını әks etdirir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun tәkmillәşdirilmәsinә
yönәldilir;

320 Tәbii resurslardan istifadәni оptimallaşdırmaq tәlәb edir:

•

hamısını nәzәrә almaq
resursların tәsәrrüfat dövriyyәsinә cәlb edilmәsi ardıcıllıı
resurslardan kоmpleks vә sәmәrәli istifadәni prоqnоzlaşdırmaq
mәkan etibarilә istifadәnin rentabelliyi
tәbii resursların cоьrafi vә kәmiyyәtcә yerlәşmәsi vә tәkrar istehsl qanunauyьunluqlarının öyrәnilmәsi

321 Ehtiyatdan istifadәnin sәmәrәliliyi necә müәyyәn edilir?

•

hamısı düzdür
sәmәrәlilik hәddini prоqnоzlaşdırmaqla
balanslaşdırmaqla
planlaşdırmaqla
gәlirә görә

322 İqtisadi potensial dedikdә nә başa düşülür?

•

tәkrar istehsal qanunauyğunluqlarının әrazi üzrә yerlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulur;
bu potensialın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi sәmәrәlik hәddinin proqnozlaşdırılması ilә aparılır;
bütövlükdә cәmiyyәt üçün sosialiqtisadi vә digәr materialların mәcmusu başa düşülür;
istehsal fondlarının, sahәlәrin vә müәssisәlәrin texniki sәviyyәsinin aşağı olması iqtisadi potensialın
möhkәmlәndirilmәsindә mühüm rol oynayır
kompleks şәkildә sәmәrәli istifadәnin proqnozlaşdırılması;

323 Elm vә intellektual potensial nәdir?

•

buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә
ödәmәlәr;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata keçirilir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin dinamikasını müәyyәn etmәklә
hәyata keçirilir;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn metodlardan istifadә etmәklә idarә
edilir vә hәyata keçirilir;

324 Maliyyә resursları dedikdә nә başa düşülür?

•

tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn metodlardan istifadә etmәklә idarә
edilir vә hәyata keçirilir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin dinamikasını müәyyәn etmәklә
hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә
ödәmәlәr;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata keçirilir

325 İnformasiya potensialı nәdir?

•

buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә
ödәmәlәr;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn metodlardan istifadә etmәklә idarә
edilir vә hәyata keçirilir;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin dinamikasını müәyyәn etmәklә
hәyata keçirilir;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata keçirilir;

326 Әmәk resursları dedikdә nә başa düşülür?

•

ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin dinamikasını müәyyәn etmәklә
hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә
ödәmәlәr;
kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin inkişaf etdirilmәsini göstәrir;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn metodlardan istifadә etmәklә idarә
edilir vә hәyata keçirilir;
informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata keçirilir;

327 Xammal vә material resursları dedikdә nә başa düşülür?

•

informasiya tәminatının inkişafını vә proqnozlaşdırılmasını nәzәrә almaqla hәyata keçirilir;
tәlәbatın proqnozlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir, bu da әsasәn müәyyәn metodlardan istifadә etmәklә idarә
edilir vә hәyata keçirilir;
buraya mәnfәәt, dövriyyә vergisi, әhalidәn alınan vergilәr, özәl bölmәdәn alınan vergilәr, sosial sığorta büdcәsinә
ödәmәlәr;
ümumi proqnozlaşdırılmış sistemin tәrkib hissәsi olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin dinamikasını müәyyәn etmәklә
hәyata keçirilir;

kadr potensialı, ümumtәhsil sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, ali vә orta ixtisas tәhsilinin inkişaf etdirilmәsini göstәrir;

328 Cәmiyyәtin iqtisadi potensialının istifadә olunması effektivliyi hansı göstәricәlәrlә xarakterizә olunur?

•

canlı әmәyin effektivlik göstәricәlәri;
yeni texnikanın tәtbiqinin effektivliyi;
ümumi effektivlik göstәricәlәri;
resursların әldә olunmasının mәnfi effektlәri;
xarici iqtisadi әlaqәlәrin effektivliyi;

329 Xammal material resursları hansı fоrmada hesablanır

•

hamısı düzdür
sürüşdürmә yоlu ilә vergilәr yоlu ilә
tәlәbatın prоqnоzlaşdırılması yоlu ilә
әhalinin gәlirlәri yolu ilә
mәnfәәt yоlu ilә

330 Investisiya cәlbediciliyi dәrәcisini aşaıdakı meyar әsasında qiymәtlәndirmәk оlar: A)investisiya aktivliyi
B)regiоnun investisiya pоtensialı C)regiоnal investisiya riski

•

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

331 Iqtisadicоğrafi vәziyyәt aşaıdakı meyarlara görә qiymәtlәndirilir: A) faydalılıq vә ya rentalılıq; B)
vәziyyәtin pоtensiallıı; C) bazarın vәziyyәti; D)dövlәtin siyasәti

•

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

332 Ölkәnin iqtisadi pоtensialı dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

hamısı aiddir
material, xammal resursu
әmәk resursu
maliyyә resursu
elmi, pоtensial vә infоrmasiya pоtensialı

333 Tәbii resurslara aiddir:

•

neft, su ehtiyatı
daş kömür
meşә resursu
qaz, qızıl
hamısı

334 Bütövlükdә cәmiyyәt ücün sоsial, iqtisadi vә digәr materialların mәcmusunu nә xarakterizә edir?

•

әmәk ehtiyatı
iqtisadi pоtensial
makrоiqtisadi göstәricilәr
mәhsuldar qüvvәlәr
istehsal resursları

335 Ölkәnin iqtisadi pоtensialı dedikdә hansı resurs nәzәrdә tutulur: Ixammal, IIkpital, IIItәbii sәrvәtlәr,
IVmaliyyә, Vәmәk

•

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

336 Ölkәnin iqtisadi potensialının qiymәtlәndirilmәsi hansı göstәrici ilә xarakterizә olunmur?

•

ÜDM ( Ümumi Daxili Mәhsul);
ÜMM ( Ümumi Milli Mәhsul );
mәhsuldar qüvvәlәrin azalması;
milli gәlir;
әmәk resursları;

337 Ölkәnin iqtisadi potensialı dedikdә aşağıdakı variantlardan hansı nәzәrә alınmır?

•

xammal vә material resursları;
әmәk resursları;
maliyyә resursları;
siyasi potensial;
informasiya potensialı;

338 Әrazi üzrә әhatә edilmiş resurs tәminatına müfaviq olaraq regional istiqamәtlәr öz daxilindә neçә yerә
ayrılır vә hansılardır?

•

2 yerә: tәbii vә insan resursları;
3 yerә: әmәk, kapital ,maliyyә resursları;
3 yerә: tәbii, tәbii olmayan, kapital resursları;
4 yerә: әmәk, maliyyә, xammal, kapital resursları
2 yerә: tәbii vә maliyyә resursları;

339 Tәbii resurslara aid olmayan variantı seçin?

•

iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin tәrkibini vә strukturunu müәyyәn etmәklә tәnzimlәyir;
sahibkarlıq fәaliyyәtinin birbaşa vә dolayı inkişafına tәsir göstәrir;
tәbii resurslar yalnız istifadә olunan komponentlәrdir;
tәbii resurslar istifadә olunan vә ya olunmayan tәbii komponentlәrdir;
bu komponentlәr tәbii resursların mәcmusunu tәşkil edir;

340 resursların mәcmusuna daxildir:

•

tәbi resurslar
insan resursları
tәbiiiqlim şәraiti
sahibkarlıq iqlimi vә investisiya cәlbediciliyi
hamısı birlikdә

341 Ölkәnin iqtisadi pоtensialına daxildir

•

infrastruktur pоtensialı
bütün qeyd оlunanlar
kadr vә elmi texniki pоtensial
sәnaye, tikinti vә kәnd tәsәrrüfatı pоtensialı
enerji vә elmitexniki pоtensial

342 İnvestisiya aktivliyi:

•

iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin tәrkibini vә strukturunu müәyyәn etmәklә tәnzimlәnir
regiоnun әsas kapitalına investisiyaların cәlb edilmәsinin intensivliyidir
bütövlükdә cәmiyyәt ücün sоsial, iqtisadi vә digәr materialların mәcmusu ilә xarakterizә edilir
müxtәlif әhali qruplarına tәsirin xarakteri ilә müәyyәnlәşir
maddi vә mәnәvi nemәtlәrlә tәmin оlunma sәviyyәsinә görә tәyin edilir

343 Daxili nvestisiya mәnbәlәrinә daxil deyil?

•

ticarәt kapitalı;
dövlәtlәrarası kredit;
bank krediti;
beynәlxalq tәşkilatların maliyyә vәsaitlәri;
qrantlar;

344 İnvestisiya prosesi dedikdә nә başa düşülür?

•

investisiya qoyuluşlarının vә onların hәyata keçirilmәsi ilә bütün proseslәrin mәcmusu başa düşülür;
hәr bir ölkәdә dövlәtin müvafiq sahәdә qәbul etdiyi qanunvericilik aktlarıdır;
istehsalata vә sosial sahәlәrә istiqamәtlәndirilmәmiş investisiya fәaliyyәti hesab olunur;
qeyridövlәt, dövlәt, fiziki şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilmәyәn investisiya fәaliyyәtidir;
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;

345 Daxili investisiya mәnbәlәrinin tәrkibinә daxil olmayan variantı seçin?

•

büdcәdәnkәnar fondların vәsaiti;
şәxsi vәsaitlәr;
beynәlxalq tәşkilatların maliyyә vәsaitlәri;
qrantlar;
texniki yardımlar;

346 İnvesyisiya fәaliyyәti aşağıdakı variantlardan hansında sahәlәr üzrә hәyata keçirilmir?

•

müәyyәn qaydada rәsmilәşdirilmәmiş elmi tәcrübә vә istehsalın tәşkilindә zәruri olmayan texniki sәnәdlәşdirmә;
müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmi tәcrübә vә digәr intellektual sәrvәtlәr;
pul vәsaiti, kreditlәr, mәqsәdli bank әmanәtlәri, sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar;
daşınan vә daşınmaz әmlak;
istehsal növünün tәşkili üçün zәruri olan texniki sәnәdlәşdirmә vә istehsala tәtbiq edilmiş texniki, texnoloji,
kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu;

347 İnvestisiya mühiti nәdir?

•

hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
iqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti nәzәrә alınmaqla inflyasiyanın sәviyyәsi, milli valyutanın sabitliyi, vergi sistemi,
gömrük xidmәti nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnir;
ökәnin mövcud vәziyyәtini nәzәrә almaqla ölkәdә siyasi sabitliyin, iqtisadiyyatın müdaxilәsi sәviyyәsini vә
beynәlxalq sazişlәrin şәrtlәrinә әmәl olunmasını әhatә edir;
ölkә әhalisinin xarici kapitala cәlb olunması ilә onların ixtisas sәviyyәsi, cәmiyyәtin bilik sәviyyәsini,
tәşkilatçılıq qabiliyyәti vә sair amillәri nәzәrә alınmaqla formalaşır;
beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin tәsirindәn formalaşır;

348 İnstitusional investisiyalar nәdir?

•

istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә qoyulan kapital qoyuluşunu
tәnzimlәyir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
qoyulan investisiyalardır;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun tәkmillәşdirilmәsinә
yönәldilir;
müәyyәn mәqsәd öüçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin yaradılmasını әks etdirir;

349 Sosial sabit investisiyalar nәdir?

•

dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә qoyulan kapital qoyuluşunu
tәnzimlәyir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
müәyyәn mәqsәd öüçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin yaradılmasını әks etdirir;
bu ttәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
qoyulan investisiyalardır;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun tәkmillәşdirilmәsinә
yönәldilir;

350 İnfrastruktur tәyinatlı investisiyalar nәdir?

•

iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun tәkmillәşdirilmәsinә
yönәldilir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
qoyulan investisiyalardır;
müәyyәn mәqsәd üçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin yaradılmasını әks etdirir;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә qoyulan kapital qoyuluşunu
tәnzimlәyir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;

351 İstehsal tәyinatlı investisiyalar nәdir?

•

istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
müәyyәn mәqsәd üçün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin yaradılmasını әks etdirir;
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәrәk müәyyәn istehsal infrastruktur sahәlәrinә qoyulan kapital qoyuluşunu
tәnzimlәyir;
bu tәhsil, sәhiyyә vә istiqamәtlәndirilmiş sosial sfera sahәlәri üzrә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
qoyulan investisiyalardır;
iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onların idarә olunması, strukturun tәkmillәşdirilmәsinә
yönәldilir;

352 Xüsusi investisiyalar necә hәyata keçirilir?

•

bölünmәz xüsusi mәnfәәt, amortizasiya fondu, xaricdәn cәlb olunmuş uzun müddәtli kredit,istiqrazların vә digәr
qiymәtli kağızların satışından alınan vәsait hesabına heyata keçirilir;
daxili vә xarici istiqrazlar buraxılışından hökumәtin әldә etdiyi gәlirlәr,amortizasiya fondu hesabına hәyata
keçirilir;
dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti,amortizasiya fondu, digәr qiymәtli kağızların satışından alınan vәsait hesabına
heyata keçirilir;
vergilәr, bölünmәz xüsusi mәnfәәt, xaricdәn cәlb olunmuş uzun müddәtli kredit,istiqrazların vә digәr qiymәtli
kağızların satışından alınan vәsait hesabına heyata keçirilir;
vergilәr, dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti, daxili vә xarici istiqrazlar buraxılışından hökumәtin әldә etdiyi gәlirlәr
hesabına heyata keçirilir;

353 Dövlәt investisiyaları necә hәyata keçirilir?

•

vergilәr, dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti, daxili vә xarici istiqrazlar buraxılışından hökumәtin әldә etdiyi gәlirlәr
hesabına heyata keçirilir;
daxili vә xarici istiqrazlar buraxılışından hökumәtin әldә etdiyi gәlirlәr,amortizasiya fondu hesabına hәyata
keçirilir
vergilәr, bölünmәz xüsusi mәnfәәt, xaricdәn cәlb olunmuş uzun müddәtli kredit,istiqrazların vә digәr qiymәtli
kağızların satışından alınan vәsait hesabına heyata keçirilir;
dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti,amortizasiya fondu, digәr qiymәtli kağızların satışından alınan vәsait hesabına
heyata keçirilir;
bölünmәz xüsusi mәnfәәt, amortizasiya fondu, xaricdәn cәlb olunmuş uzun müddәtli kredit,istiqrazların vә digәr
qiymәtli kağızların satışından alınan vәsait hesabına heyata keçirilir;

354 İnvestisiyalar neçә forma üzrә yerinә yetirilir vә hansılardır?
3 forma: natural,lokal vә dövlәt investisiyaları;
2 forma: yerli vә xarici investisiyalar;

•

formaya bölünmürlәr;
2 forma: dövlәt vә xüsusi investisiyalar;
3 forma: dövlәt, özәl vә yerli investisiyalar;

355 İnvestisiyanın әsas subyekti nәdir?

•

dövlәt vә özәl bölmәlәr;
dövlәt vә xüsusi sahibkarlıq;
özәl bölmәlәr vә amortizasiya fondu;
müәssisәlәr, idarәlәr vә tәşkilatlar;
xarici vә yerli şirkәtlәr;

356 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı hәr bir ölkәdә dövlәtin müvafiq sahәdә qәbul etdiyi qanunvericilik aktına
әsaslanır?

•

investisiya amili
investisiya vәsaiti
investisiya sahәsi
investisiya mühiti
investisiya mahiyyәti

357 İnvestisiyaya tәsir göstәrәn amillәr içәrisindә hansı amil beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәri, coğrafi
dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin tәsirindәn ölkәnin investisiya mühitinә dolayı yolla tәsirini tәnzimlәyir?

•

siyasi amil
qlobal amil
sosialmәdәni amil
hüquqi amillәr
regional amil

358 İnvestisiya tәsir göstәrәn amillәr içәrisindә fәrqlәndirilir? I ideoloji, II siyasi, III infrastruktur, IV
iqtisadi, V sosial mәdәni amil.

•

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

359 Hansı növ investisiyalar iqtisadiyyatda mövcud olan qurumların tәşkili vә onun idarә olunması
strukturunun tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilir:

•

institutsional investisiyalar
infrastruktur tәyinatlı investisiyalar
sosial sabit investisiyalar
xarici investisiyalar
daxili investisiyalar

360 Hansı növ investisiyalar bilavasitә dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәcәk müәyyәn istehsal infrastruktur
sahәlәrinә qoyulan kapital qoyuluşunu tәnzimlәyir?

•

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

361 İnfrastruktur tәyinatlı investisiyalar bölünür: I sosialsabit kapital qoyuluşları, II daxili kapital
qoyuluşları, III әhaliyә göstәrilәn xidmәt tәyinatlı investisiyalar, IV institutsional investisiyalar, V insan

resurslarına yönәldilәn kapital qoyuluşları

•

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

362 ………..istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir, nöqtәlәrin yerinә
buraxılmış fikri tamamlayın:

•

infrastruktur tәyinatlı investisiyalar
iqtisadi investisiyalar
istehsal tәyinatlı investisiyalar
dövlәt investisiyaları
xüsusi investisiyalar

363 İnvestisiya hansı subyektlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir? I dövlәt, II fәrdi istehlakçılar, III xüsusi
kompaniyalar, IV iqtisadi agentlәr, V ayrıayrı sahibkarlar

•

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

364 Bu söz latın sözü olub «geyindirmәk» mәnasını ifadә edir?

•

disproporsiya
innovasiya
kapital
investisiya
inkasso

365 Hansı resurslar bu vә ya digәr regionda sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafı üçün mәqsәdyönlü kateqoriya
hesab olunur?

•

tәbii resurslar
maliyyә resursları
әmәk resursları
insan resursları
iqtisadi resurslar

366 Tәbii resurslar istifadә olunan vә ya olunmayan….? Nöqtәlәrin yerinә buraxılmış fikri tamamlayın:

•

tәbii komponentdir
tәbii mühit
tәbii istehsal
tәbii potensialdır
tәbii aqroiqlim ehtiyatlarıdır

367 Hansı potensialın qiymәtlәndirilmәsi onun istifadәsinin sәmәrәliliyinin tәhlilinә әsaslanır:

•

әmәk resursları potensialı
maliyyә resursları poetnsialı
informasiya potensialı
elm vә intellektual potensial
ehtiyat potensialı

368 Bütövlükdә cәmiyyәt üçün sosial, iqtisadi vә digәr materialların mәcmusunu nә xarakterizә edir?

•

әmәk ehtiyatı
iqtisadi potensial
makroiqtisadi göstәricilәr
mәhsuldar qüvvәlәr
istehsal resursları

369 Milli gәlir dedikdә nә başa düşülür?

•

Ümummilli mәhsulda istehlak оlunmuş istehsal vasitәlәrinin dәyәrinin cıxılması;
Ölkә üzrә istehsal оlunmuş mәhsulların hәcmi
Tәkrar istehsal prоsesinә cәlb edilәn tәbii nemәtlәr;
Xalis milli mәhsuldan dövriyyә vәsaitlәrini cıxdıqda alınan yeni dәyәr;
Ölkәnin әsas dövriyyә kapitallarının tәrkibinә ölkәdә mövcud оlan fәal kapitalların daxil оlması.

370 Ölkәnin malik оlduğu bütün maddi nemәtlәrin vә iqtisadi dövriyyәyә cәlb оlunmuş tәbii sәrvәtlәrin
mәcmusunu özündә birlәşdirәn hansı göstәricidir?

•

Ümummilli mәhsul
Ümumdaxili mәhsul;
Milli gәlir;
Milli sәrvәt;
Xalis milli mәhsul.

371 Daxili milli mәhsul dedikdә nә başa düşülür?

•
•

milli iqtisadiyyatın ümumilәşmiş ilkin makro iqtisadi göstәricisi hesab
milli iqtisadiyyatın sosial problemlәri hesab olunur;
xarici iqtisadi әlaqәlәrә әsaslanan tәsәrrüfat sistemidir;
xarici milli mәhsullardan alınan mәhsuldur
istehsaltexnoloji vә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin kompleks inkişafıdır;
milli iqtisadiyyatın ümumilәşmiş ilkin makro iqtisadi göstәricisi hesab olunur;

372 Daxili milli mәhsul nәdir?

•

milli iqtisadiyyatın sosial problemlәri hesab olunur;
milli iqtisadiyyatın ümumilәşmiş ilkin makro iqtisadi göstәricisi hesab olunur;
istehsaltexnoloji vә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin kompleks inkişafıdır;
xarici milli mәhsullardan alınan mәhsuldur;
xarici iqtisadi әlaqәlәrә әsaslanan tәsәrrüfat sistemidir;

373 Resursların mәhdudluğu o demәkdir ki:

•

bütün cavablar doğru deyil
cәmiyyәtdә onlar o qәdәrdir ki, hansı ki, onların miqdarı zәruri әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalı üçün kifayәt deyil
onların kömәyi ilә eyni vaxtda bütün tәlәbatların tam ödәnilmәsi mümkün deyil
ancaq istehlak predmetlәrinin istehsalına çatır
bütün cavablar doğrudur

374 Tәbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan hansılarına aiddir:

•

texnologiya
kapital
torpaq
әmәk
sahibkarlıq qabiliyyәti

375 Milli dövlәtin inkişafının әsas maddi әsası nәdir?

•

•

maddi nemәtlәr
mәnәvi nemәtlәr
mübadilә vә istehlak
bölgü
istehsal

376 İqtisadi potensial әsasәn nә ilә izah olunur?

•

әrazinin hәcmi ilә
mәhsuldar qüvvәlәrin miqyası ilә
tәbii sәrvәtlәrlә
әhalinin sayı ilә
ehtiyatların bölgüsü ilә

377 Azәrbaycanda fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn vergilәrin tutulması hansı qanunvericilik әsasında müәyyәn
edilir?

•

vergi sisyemi
vergi bazası
vergi qanunu
vergi mәcәllәsi
vergi dәrәcәsi

378 Azәrbaycanda vergi mexanizmini sadәlәşdirmәk üçün hansı prosedurlardan istifadә olunmuşdur?

•

güzәştli vergi
vergilәrin sayının azaldılması
bir pәncәrә sisteminin yaradılması
mәnfәәt vergisinin azaldılması
inzibati idarәetmә sistemi

379 dövlәtin iqtisad funksiyalarından biri hansıdır.

•

kapital
antiinhisar
rәqabәt
imtiyaz
әmәk

380 Dövlәt iqtisadi fәaliyyәtә siyasәt formaları ilә tәsir edir:

•

ticarәt siyasәti, investisiya siyasәti, valyuta siyasәti, dövlәtin maliyyә siyasәti, iqtisadi güc
ticarәt siyasәti, kredit siyasәti, iqtisadi güc, valyuta siyasәti
ticarәt siyasәti, valyuta siyasәti, maliyyә siyasәti, iqtisadi güc
ticarәt siyasәti, pulkredit siyasәti, valyuta siyasәti, iqtisadi güc
ticarәt siyasәti, valyuta siyasәti, pulkredit siyasәti, iqtisadi güc

381 Aşağıdakılardan birindә uyğunluq düzgün verilmәyib:

•

iqtisadi qayda – azad bazar, sәrbәst qayda da bura aiddir
iqtisadi mexanizmlәr – açıq vә qapalı tip olur
dövlәt tәrәfindәn büdcәvergi tәnzimlәnmәsi vasitәsilә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi – tәnzimlәnәn
bazar iqtisadiyyatı modelidir
dövlәtin iqtisadi fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biri – gömrük siyasәti
İsveç modeli – yüksәk әmәk haqqı, yüksәk vergi yükü

382 Ölkәlәrin vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә apardığı tәdbirlәrdәn sәhv olanı tapın:
mal çeşidinin tәkmillәşdirilmәsi

•

istehsalat xәrclәrinin strukturunun optimallaşdırılması
Offşor zonalara nüfuz etmә
ixracyönümlü vә idxal әvәzedәn istehsalatın prioritet inkişafı:
vergi ödәnişlәri strukturunun adaptasiyası

383 İqtisadi fәaliyyәtә dövlәt tәsirinin istiqamәtinin sәhv verildiyi cavabı tapın:

•

antiinhisar siyasәti
vergi siyasәti
pulkredit siyasәti
gömrük siyasәti
tәnzimlәmә siyasәti

384 Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinә әsasәn ölkәdә hansı vergilәr müәyyәn edilmişdir?

•

bütün vergilәr;
birbaşa vә dolayı vergilәr;
ümumi vә xüsusi vergilәr;
dövlәt, yerli vergilәr vә Muxtar Respublika vergilәri;
dövlәt vә bәlәdiyyә vergilәri;

385 Dolayı vergilәrә aid olan variantı seçin?

•

buraya sosial vergilәr, gömrük vergilәri,torpaq vergisi vә s. daxildir;
vәtәndaşların gәlirlәrindәn vә onlara mәxsus olan әmlakdan, firmaların mәnfәәtindәn tutulan vergilәr vә torpaq
vergisi, social vergilәr daxildir;
koorporasiyaların mәnfәәtindәn tutulan vergilәr, daşınmaz әmlak vәqiymәtli kağızlarla aparılan
sövdәlәşmәlәrәgörә alınan vergilәr daxildir;
sosial sığorta ayırmaları, әlavә dәyәr vergisi vә s. daxildir;
bu vergilәr әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtinә daxil edilir vә әlavә dәyәr vergisi, aksizlәri vә gömrük vergilәrini vә s.
daxildir;

386 Müstәqim vergilәrә daxil olan variantı seçin?

•

koorporasiyaların mәnfәәtindәn tutulan vergilәr, daşınmaz әmlak vәqiymәtli kağızlarla aparılan
sövdәlәşmәlәrәgörә alınan vergilәr daxildir;
vәtәndaşların gәlirlәrindәn vә onlara mәxsus olan әmlakdan, firmaların mәnfәәtindәn tutulan vergilәr vә torpaq
vergisi, sosial vergilәr daxildir;
sosial sığorta ayırmaları, әlavә dәyәr vergisi vә s. daxildir;
buraya sosial vergilәr, gömrük vergilәri,torpaq vergisi vә s. daxildir;
bu vergilәr әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtinә daxil edilir vә әlavә dәyәr vergisi, aksizlәri vә gömrük vergilәrini vә s.
daxildir;

387 Vergilәr neçә yerә bölünür vә hansılardır?

•

2 yerә:sadә vә mürәkkәb vergilәr;
2 yerә:bәlәdiyyә vә yerli vergilәr;
2 yerә:müstәqim vә dolayı vergilәr;
3 yerә:ümumi, xüsusi vә birbaşa vergilәr;
2 yerә:dövlәt vә özәl vergilәr;

388 Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankının pulkredit siyasәtinin әsas vәzifәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

ölkәmizdә inflyasiya sәviy¬yә¬sinin maksimum qalxması başa düşülür;
ölkәmizin milli valyutasının – manatın sabitliyini tәmin etmәkdәn vә onu qoruyub saxlamaqdan ibarәtdir;
ölkәmizdә әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalmasını tәşkil edir;
ölkәmizdә orta yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması mümkünlüyü azaldır;
ölkәmizdә uzun¬müddәtli әmanәtlәrin vә investisiyaların qoyuluşunu azaldır;

389 Pulkredit siyasәtinin son mәqsәdi dedikdә nә başa düşülür?

•

•

qiymәtlәrin sabitliyinin, tam mәşğulluğun, istehsalın real hәcminin artmasının, sabit tәdiyyә balansının tәmin
olunmasından ibarәtdir;
әhalinin real gәlirlәrinin daha yüksәk templә azalması başa düşülür;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin maksimum qalxması başa düşülür;
orta yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması mümkünlüyü azaldır;
investisiya ilә tәlәb ara¬sındakı balansın pozulmasıdır

390 Kommersiya kreditinin әsas әlamәti nә sayılır?

•

bu kreditin әsas әlamәti faiz sayılır;
bu kreditin әsas әlamәti qiymәtli kağız sayılır;
bu kreditin әsas әlamәti әsas kapital;
bu kreditin әsas әlamәti borc kapitalı sayılır;
bu kreditin әsas әlamәti veksel sayılır;

391 Selektiv metodlar necә izah edilir?

•

ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsidir;
burada mәqsәd bütünlükdә әsas kapitala tәsir göstәrmәkdir;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә saxlanmasıdır;
burada mәqsәd bütünlükdә borc kapitalına tәsir göstәrmәkdir;
bu metod ayrıayrı sahәlәrin, formaların kreditlәşmәsi üçün verilәn konkret kreditә tәsir göstәrmәkdir

392 Ümumi metodlar necә izah edilir?

•

inflyasiya sәviyyәsinin minimuma endirilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә saxlanmasıdır;
bu metod ayrıayrı sahәlәrin, formaların kreditlәşmәsi üçün verilәn konkret kreditә tәsir göstәrmәkdir;
inflyasiya sәviy¬yә¬sinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә saxlanmasıdır;
burada mәqsәd bütünlükdә әsas kapitala tәsir göstәrmәkdir;
burada mәqsәd bütünlükdә borc kapitalına tәsir göstәrmәkdir;

393 Dövlәtin pulkredit siyasәtinin hәyata keçirilmәsi hansı metodlar әsasında aparılır?

•

xüsusi vә selektiv metodlar;
ümumi vә selektiv metodlar;
sadә vә mürәkkәb metodlar;
ümumi vә xüsusi metodlar;
sadә vә selektiv metodlar;

394 Bank kreditlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

ayrıayrı sahәlәrin, formaların kreditlәşmәsi üçün verilәn konkret kreditә tәsir göstәrmәkdir
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsidir;
burada mәqsәd bütünlükdә borc kapitalına tәsir göstәrmәkdir;
inflyasiya sәviyyәsinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә saxlanmasıdır;
bu kreditlәr xüsusi kredit idarәlәri vasitәsilә verilәn borclardır;

395 Kommersiya krediti dedikdә nә başa düşülür?

•

inflyasiya sәviyyәsinin minimuma endi¬rilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә saxlanmasıdır;
bu kreditin elә formasıdır ki, bir müәssisә digәr müәssisәyә malını satmağa verir;
ayrıayrı sahәlәrin, formaların kreditlәşmәsi üçün verilәn konkret kreditә tәsir göstәrmәkdir;
bütünlükdә borc kapitalına tәsir göstәrmәkdir
ölkәdә iqtisadi artımın vә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsidir;

396 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kredit neçә formada olur vә hansılardır?
formada:ümumi, xüsusi vә bank kreditlәri;
2 formada: makro vә mikro kreditlәr;

•

2 formada:sadә vә mürәkkәb kreditlәr;
2 formada:kommersiya vә bank kreditlәri;
3formada:maliyyә, ticarәt vә makro kreditlәr;

397 İqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif növlәri üzrә birbiri ilә iqtisadi әlaqәlәrә girәn bazar subyеktlәri arasında
çoxsahәli qarşılıqlı münasibәtlәri әks еtdirir:

•

alıcı vә satıcı münasibәtlәri
biznеs fәaliyyәti
istehsalşıistehlakçı münasibәtlәri
istеhsalçı – rеallaşdırıcı münasibәtlәri
sahibkarlıq fәaliyyәti

398 Resurs kimi sahibkarlıq fәaliyyәtinin özünün spesifik ödәnişi var:

•

sahibkarlıq fәaliyyәti
sahibkar gәliri
sahibkarlıq amili
nominal gәlir
real gәlir

399 Aşağıdakılardan hansılar Mәrkәzi Bankın funksiyasına daxil deyil?

•

pulların emissiyaları;
sahibkarlara kredit verilmәsi
kommersiya banklarının kassa ehtiyatlarının saxlanılması;
dövlәt valyuta qızıl ehtiyatlarının saxlanılması;
pulların emissiyası vә sahibkarlara kredit verilmәsi.

400 qeyri tәkmil rәqabәtә hansı rәqabәt növü daxildir?

•

kapital
istehsal vasitәlәri
xüsusi mülkiyyәt
azad vә inhisar
әmәk vә yığım

401 Qeyri tәkmil rәqabәtә hansı rәqabәt növü daxildir?

•

Kapital
Azad vә inhisar
Xüsusi mülkiyyәt
İstehsal vasitәlәri
Әmәk vә yığım

402 Dövlәtin iqtisad funksiyalarından biri hansıdır?

•

Antiinhisar
kapital
Әmәk
İmtiyaz
Rәqabәt

403 Xüsusi kooperativ müәssisә nәdir?

•

sahibkarlıq mәsuliyyәtini vә riskini üzәrinә götürәn kapitala malik olan vә ona sәrәncam verәn gәlirlәrin
bölgüsünü vahid әldә mәrkәzlәşdirәn sahibkar müәssisәsidir;
bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyәtçisidir;
mülkiyyәtçi dövlәtdir,gәlirlәrin bölüşdürülmәsi vә sәrәncamverici funksiyaya malikdir;

kapitala sәrәncam vermәk vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә müxtәlif sәviyyәlәrdә iştirak etmәk hüququna malik
olan sәhmdarların cәlb olunması yolu ilә formalaşır;
kapitalın,dövlәtin,ölkә vә xarici investorların iştirakının xüsusi çәkisi әsasında formalaşır;

404 Fәrdi xüsusi müәssisә nәdir?

•

kapitalın,dövlәtin,ölkә vә xarici investorların iştirakının xüsusi çәkisi әsasında formalaşır
bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyәtçisidir;
kapitala sәrәncam vermәk vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә müxtәlif sәviyyәlәrdә iştirak etmәk hüququna malik
olan sәhmdarların cәlb olunması yolu ilә formalaşır;
sahibkarlıq mәsuliyyәtini vә riskini üzәrinә götürәn kapitala malik olan vә ona sәrәncam verәn gәlirlәrin
bölgüsünü vahid әldә mәrkәzlәşdirәn sahibkar müәssisәsidir;
mülkiyyәtçi dövlәtdir,gәlirlәrin bölüşdürülmәsi vә sәrәncamverici funksiyaya malikdir;

405 Rәqabәt qabiliyyәtliliyi potensialı fәrqlidir:

•

milli iqtisadiyyatının müxtәlif mәhsulları üçün
milli iqtisadiyyatının müxtәlif sahәlәri üçün
milli iqtisadiyyatının müxtәlif regionları üçün
milli iqtisadiyyatının müxtәlif iqtisadi agentlәri üçün
milli iqtisadiyyatının müxtәlif infrаstruкturlаrı üçün

406 Rәqabәt üstünlüklәrinin regional determinanatlar formalaşdırır :

•

rеgiоnun iqtisаdi inкişаfının strаtеji mәqsәdlәrini,
ölkәnin bütün iqtisadi agentlәrinin fәaliyyәti üçün şәrtlәri,
ölkәnin müәyyәn regionlarının özünәmәxsus şәraitini
müvafiq sahәvi bazarlarda yerli mәhsulların (әmtәә vә xidmәtlәrin) üstünlük tәşkil etmәsini,
istеhsаl vә sоsiаl infrаstruкturlаrın vәziyyәtini,

407 Rәqabәt üstünlüklәrinin milli determinantları formalaşdırır:

•

istеhsаl vә sоsiаl infrаstruкturlаrın vәziyyәtini,
rеgiоnun iqtisаdi inкişаfının strаtеji mәqsәdlәrini,
ölkәnin müәyyәn regionlarının özünәmәxsus şәraitini
ölkәnin bütün iqtisadi agentlәrinin fәaliyyәti üçün şәrtlәri,
müvafiq sahәvi bazarlarda yerli mәhsulların (әmtәә vә xidmәtlәrin) üstünlük tәşkil etmәsini,

408 Milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtliyliyinin sәviyyәsi asılıdır.

•

ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin potensialından
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin determinantlarından
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin mövcudluğundan
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin şәrtlәrindәn
ölkәdә milli vә regional rәqabәt üstünlüklәrinin amillәindәn

409 Rәqabәt üstünlüklәrinin regional amillәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Dördüncü qrup amillәr xarakterizә
edir:

•

ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti ilә
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsi ilә
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolu ilә
müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi ilә
iqtisadi fәaliyyәtin regional hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәri ilә

410 Rәqabәt üstünlüklәrinin regional amillәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Üçüncü qrup amillәrә daxildir:

•
•

müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi ilә
ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti ilә
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolu ilә

•

müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi ilә
hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәri ilә
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsi ilә

411 Rәqabәt üstünlüklәrinin regional amillәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Ikinci qrup amillәr bağlıdır:

•

müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi ilә
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsi ilә
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolu ilә
ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti ilә
hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәri ilә

412 Rәqabәt üstünlüklәrinin regional amillәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Birinci qrup amillәr әlaqәdardır:

•

ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti ilә
müәssisәnin yerlәşdiyi regionda istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi ilә
reginonun ictimai әmәk bölgüsündә tarixәn şәrtlәnmiş geosiyasi rolu ilә
regionların malik olduqları resursların xarakteri vә әrazicә yerlәşmәsi ilә
hakimiyyәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prinsiplәri ilә

413 Әgәr rәqabәt üstünlüklәrinin azı bir determinantı tәlәb olunan sәviyyәyә uyğun gәlmirsә, onda:

•

hакimiyyәt оrqаnlаrı tәrәfindәn istifаdә оlunаn iqtisаdi fәаliyyәtin tәnzimlәmә sistеminin pаrаmеtrlәri vә
mәqsәdlәrә tәsir edәr
nә ölkә, nә dә onun firmaları daxili bazarda, vә әlәlxüsus xarici bazarlarda yüksәk rәqabәt qabiliyyәtliliyinә nail
ola bilmәzlәr.
istehsal vә sosial infrastrukturun inkişaf sәviyyәsinә tәsir edәr.
rәqabәt qabiliyyәtliliyinә onsuz da nail oluna bilәr.
ayrıayrı iqtisadi agentlәrin fәaliyyәtinә tәsir edәr

414 Milli rәqabәt üstünlüklәrinin determinantlarına aiddir: 1. istehsal amillәri parametrlәri; 2. әmtәә vә
xidmәtlәrә tәlәb parametrlәri; 3. ölkәnin müәssisәlәrinin strategiyaları, onların strukturu vә raqabәti; 4.
ölkәnin geosiyasi vәziyyәti

•

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

415 Milli iqtisadiyyatının rәqabәt qabiliyyәtinn qiymәtlәndirilmәsinin dоlayı mеtоdu

•

dövlәtin strateji mәqsәdlәrinin mәcmusuna nail olunması mәqsәdilә milli sәrvәtin istifadә edilmә dәrәcәsinin
müәyyәn edilmәsinә әsaslananır
sәnaye istehsalının artımı templәrinә görә vә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artımı templәrinә görә ölкәnin yeri
tapılır
ticarәt balansının vә cari әmәliyyatların müsbәt saldosunun hәcminә görә, qızılvalyuta ehtiyatlarının artımına
görә ölкәnin yeri tapılır
ÜDMnin artım templәrinә görә vә adambaşına ÜDMnin artım templәrinә görә ölкәnin yeri tapılır
ümumi milli mәhsulun (ÜMM) hәr vahidinin istehsalına xәrclәnәn resursların (milli sәrvәtin elementlәrinin)
hәcminә nәzәrәn aparılır

416 Milli iqtisadiyyatının rәqabәt qabiliyyәtinn qiymәtlәndirilmәsi оla bilәr:

•

çox ballı
birbaşa
uzun müddәtli
оpеrativ
orta müddәtli

417 Milli iqtisadiyyatının rәqabәt qabiliyyәtinn qiymәtlәndirilmәsinin birbaşa mеtоdu :

•

ticarәt balansının vә cari әmәliyyatların müsbәt saldosunun hәcminә görә, qızılvalyuta ehtiyatlarının artımına
görә ölкәnin yeri tapılır
dövlәtin strateji mәqsәdlәrinin mәcmusuna nail olunması mәqsәdilә milli sәrvәtin istifadә edilmә dәrәcәsinin
müәyyәn edilmәsinә әsaslananır
ümumi milli mәhsulun (ÜMM) hәr vahidinin istehsalına xәrclәnәn resursların (milli sәrvәtin elementlәrinin)
hәcminә nәzәrәn aparılır
ÜDMnin artım templәrinә görә vә adambaşına ÜDMnin artım templәrinә görә ölкәnin yeri tapılır
sәnaye istehsalının artımı templәrinә görә vә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artımı templәrinә görә ölкәnin yeri
tapılır

418 Rәqabәt qabiliyyәtliliyinin göstәricilәri aşağdaкı variantlardan hansılardır? 1) Amillәrin paramеtri; 2)
Maкrоiqtisadi mühit; 3) Ölкәdә dövlәt institutlarının кеyfiyyәti; 4) Tәlәbin paramеtri; 5) Tехnоlоgiyaların
inкişaf sәviyyәsi

•

1,2,3
2,3,5
1,3,5
2,3,6
3,4,5

419 Bütün milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtliliyi haqda aşağıdakı fikri yürütmәk olar.

•

ölkәnin bütün iqtisadi agentlәrinin fәaliyyәti üçün şәrtlәri, regional determinanatlar isә ölkәnin müәyyәn
regionlarının özünәmәxsus şәraitini formalaşdırır
ümumi milli mәhsulun (ÜMM) hәr vahidinin istehsalına xәrclәnәn resursların (milli sәrvәtin elementlәrinin) hәcmi
ilә müәyyәn olunur.
milli iqtisadiyyatının müxtәlif sahәlәrinin hәcmi ilә müәyyәn olunur.
daxili vә xarici bazarlarda digәr ölkәlәrlә rәqabәt imkanları müvafiq sahәvi bazarlarda yerli mәhsulların (әmtәә vә
xidmәtlәrin) üstünlük tәşkil etmәsi ilә xarakterizә olunur.
hansı tәsәrrüfat subyekti öz mәhsuluna olan tәlәbi digәrlәrindәn daha yaxşı ödәyir vә bunun hesabına uzun
müddәt çiçәklәnir vә inkişaf edir.

420 O hadisәlәrә tәsadüfi demәk olar ki:

•

ümumi milli mәhsulun (ÜMM) hәr vahidinin istehsalına xәrclәnәn resursların (milli sәrvәtin elementlәrinin)
hәcminә nәzәrәn aparılır
ÜDMnin artım templәrinә görә vә adambaşına ÜDMnin artım templәrinә görә ölкәnin yeri tapılır
bu vә ya digәr tәsәrrüfat subyekti öz fәaliyyәtinin nәticәsinә olan tәlәbi digәrlәrindәn daha yaxşı ödәyirsә vә
bunun hesabına uzun müddәt inkişaf edir
onlar ölkә iqtisadiyyatının ümumi inkişaf şәrtlәri ilә uyğunluq tәşkil etmir vә onların baş vermәsinә nә
müәssisәlәr, nә dә hökumәt tәsir göstәrә bilmir.
sәnaye istehsalının artımı templәrinә görә vә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artımı templәrinә görә ölкәnin yeri
tapılır

421 Rәqabәt qabiliyyәtlilik barәdә fikir yürütmәmişdir:

•

D.Riкardо
B.Olin
C.B.Sеy
E.Hekşer
M.Porter

422 Rәqabәt qabiliyyәtlilik barәdә fikir yürütmәmişdir:

•

V.V.Leontyev
T.R.Maltus
A.Smit
D.Riкardо
E.Hekşer

423 Geniş mәnada rәqabәt qabiliyyәtlilik tәmin olunur:

•

iqtisadiyyatın struкturu, siyasi vә ictimai tәlәbin struкturu dәyişirsә
bu vә ya digәr tәsәrrüfat subyekti öz fәaliyyәtinin nәticәsinә olan tәlәbi digәrlәrindәn daha yaxşı ödәyirsә vә
bunun hesabına uzun müddәt inkişaf edirsә
müәyyәn mәhsulların istehsalında müqayisәli üstünlüyә malikdirsә
әmәk resursları torpaq vә kapitala nәzәrәn artıq olarsa
tәbii rеsurs pоtеnsialından istifadәnin sabitliyinin tәmin еdilirsә

424 regiоnun investisiya pоtensialı: A)оbyektiv amillәrdәn asılı оlaraq, bütün maliyyәlәşdirmә
mәnbәlәrindәn regiоnun әsas kapitalına cәlb etmәk mümkün оlan investisiyaların hәcmidir B) ölkәnin tәbii,
coğrafi, iqtisadiyyatı vә sair nәzәrә alınması ilә istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür; C)mәhsuldar
qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;

•

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

425 Dövlәt müәssisәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

kapitala sәrәncam vermәk vә gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә müxtәlif sәviyyәlәrdә iştirak etmәk hüququna malik
olan sәhmdarların cәlb olunması yolu ilә formalaşır;
mülkiyyәtçi dövlәtdir,gәlirlәrin bölüşdürülmәsi vә sәrәncamverici funksiyaya malikdir;
sahibkarlıq mәsuliyyәtini vә riskini üzәrinә götürәn kapitala malik olan vә ona sәrәncam verәn gәlirlәrin
bölgüsünü vahid әldә mәrkәzlәşdirәn sahibkar müәssisәsidir;
kapitalın,dövlәtin,ölkә vә xarici investorların iştirakının xüsusi çәkisi әsasında formalaşır;
bir qrup sahibkar kapitalın mülkiyyәtçisidir

426 Antiinhisar siyasәtinә aid olmayan variantı seçin?

•

ehtiyat bazarında davranışın tәkmillәşdirilmәsi;
әdalәtli rәqabәt әsasında işlәrin aparılmasının әsaslanması;
iqtisadi agent tәrәfindәn hәyata keçirilәn әqdlәrin antiinhisar qanunvericiliyinә uyğunlaşdırılmasının
әsaslanması;
üstünlük tәşkil etmәәlamәtlәrinin iqtisadiyyatda olmamasının әsaslanması;
antiinhisar strategiyasının adaptasiyası;

427 Sahibkar öz fәaliyyәtini hәyata kecirmәk istәdiyi regiоnun әhalisinә aşağıdakı nöqteyi nәzәrdәn
baxmalıdır: A)kadr pоtensialı mәnbәyi kimi B) әmtәә vә xidmәtlәrin istehlakcıları pоtensialı kimi
C)innovativ inkişaf pоtensialı kimi D)daxilindә sahibkarlıq fәaliyyәti hәyata kecirilmәli olan sоsial mühit
kimi

•

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

428 Bunlardan hansı sahibkarlıq mәdәniyyәtinin formalaşmasına tәsir göstәrәn daxili amillәrdәn biri deyil:

•

iqtisadi sistem
dәyәrlәr sistemi
sahibkarın nüfuzu
sahibkarların mәqsәdi
sahibkarların ideyaları

429 İnhisar elә bazar strukturudur ki, orada:

•

ancaq bir alıcı fәaliyyәt göstәrir
sahәlәrә giriş maneәlәri praktiki olaraq dәf edilmәzdir
mәhsulun qiymәti üzәrindә nәzarәt yoxdur
bütün cavablar doğrudur
bir vә ya bir neçә tәsәrrüfatçılıq subyektinin hәr hansı bir fәaliyyәt sahәsindә hakim üstün mövqeyә malik
olmasıdır

430 Rәqabәtbu:

•

istehsalçıların әn yüksәk mәnfәәt uğrunda mübarizәsi
fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi subyektlәrin davranışını tәyin edәn hüquqi vә norma sistemi
bazarın hәrәkәtlәndirici qüvvәsi
hәr hansı bir sahәdә yüksәk nәticәlәrә nail olmaq uğrunda iqtisadi bәhslәşmә
istehlakçıların әn ucuz qiymәtә әmtәәlәri almaq hüququnu qazanmaq üçün mübarizә

431 Fәrdi sahibkarlığın üstünlüklәri:

•

gәlirin әldә olunmasında maksimum marağın olması
fәaliyyәtdә çeviklik olması
fәaliyyәtdә tam müstәqilliyin olması
hamısı doğrudur
әmәli fәaliyyәtin tam müxtәlifliyinin olması

432 Fәrdi sahibkarlığın çatışmayan cәhәtlәri hansılardır:

•

iri mәblәğli pul resurslarının әldә olunmasındakı çәtinliklәri;
bütün cavablar doğrudur
fәaliyyәtlә bağlı idarәetmәnin bir әldә cәmlәnmәsi
fәaliyyәt dövrünün qeyrimüәyyәnliyi
zәrәrә görә mәhdud mәsuliyyәtin daşınması;

433 Fәrdi sahibkarlığın çatışmayan cәhәtlәri hansılardır:

•

fәaliyyәtlә bağlı idarәetmәnin bir әldә cәmlәnmәsi
bütün cavablar doğrudur
iri mәblәğli pul resurslarının әldә olunmasındakı çәtinliklәri;
zәrәrә görә mәhdud mәsuliyyәtin daşınması;
fәaliyyәt dövrünün qeyrimüәyyәnliyi

434 Aşağıdakılardan hansı sahibkarın funksiyalarına aid deyil:

•

ümumi biliyә malik olması
işgüzar fәaliyyәt ilә bağlı risk etmәsi
işgüzar fәaliyyәt üçün zәruri olan resursların birlәşdirilmәsi
işgüzar fәaliyyәtin әsas mәsәlәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi
innovasiya fәaliyyәti

435 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq mühitinә aid deyil:

•

tәşkilatitexniki
innovasuya fәaliyyәti
sosial
institusional
qanunvericilk

436 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın sosialpsixoloji mәqdsәdlәrinә aid deyil:

•

şәxsi gәlir vә mәnfәәt әldә etmәk
rәhbәrlik etmәk

başqalarına tәsir göstәrә bilmәk
liderliyә can atmaq
yaradıcı işdәn sevinc tapmaq

437 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq mühitinә aiddir:

•

tәşkilatitexniki mühit
bütün cavablar doğrudur
sosial mühit
institusional mühit
qanunvericilkmühit

438 Sahibkarın funksiyalarını müәyyәnlәşdirin:

•

işgüzar fәaliyyәtin әsas mәsәlәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi
bütün cavablar doğrudur
işgüzar fәaliyyәt ilә bağlı risk etmәsi
innovasiya fәaliyyәti
işgüzar fәaliyyәt üçün zәruri olan resursların birlәşdirilmәsi

439 Sahibkarlığın iqtisadi mәqsәdlәrini müәyyәnlәşdirin:

•

şәxsi gәlir vә mәnfәәt әldә etmәk
hamısı düzdür
Şәxsi işini vә şәxsi hәyatını әlaqәlәndirmәk
rәhbәrlik vә başqalarına tәsir göstәrә bilmәk
digәrlәri vә özü üzәrindә qәlәbә qazana bilmәk

440 Sahibkarlığın sosialpsixoloji mәqdsәdlәrini müәyyәnlәşdirin:

•

bütün cavablar doğrudur
liderliyә can atmaq
başqalarına tәsir göstәrә bilmәk
rәhbәrlik etmәk
yaradıcı işdәn sevinc tapmaq

441 Sahibkarlıqda riskbu:

•

proqnoza nisbәtәn gәlirin axıra kimi yığılmaması, yaxud itirilmә ehtimalı
kapitaldan effektiv istifadәnin hәrәkәtverici stimulu
partnyorların davranışlarının qeyrimüәyyәnliyi
tәbii amillәrlә şәrtlәndirilәn sahibkarın şәxsiyyәti vә әlaqәdar olan tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәsi
bütün cavablar doğrudur

442 Sahibkarlıq vә biznes fәaliyyәtinin oxşar cәhәtlәri:

•

mәqsәdi mәnfәәt әldә edilmәsidir
reallaşmaşı bazar vasitәsilә baş verir
bütün cavablar doğrudur
iqtisadi azadlıq vә iqtisadi mühitin olması zәruriyyәti
әmtәә vә xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә mәşğul olur

443 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlar üçün zәruri olan şәxsi keyfiyyәtlәrә aid deyil:

•

iqtisadi fәaliyyәti tәşkil edә bilmәk
öz işçi qüvvәsini müqavilә yolu mülkiyyәt sahibinә satmaq
rәqib müәssisәnin fәaliyyәtini tәhlil etmәyi bacarmaq
bazarın imkanlarından istifadә edә bilmәk
iqtisadi tәfәkkürә vә işgüzar mәdәniyyәtә malik olmaq

444 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın subyektlәrinә aid deyil:

•

ailә tәsәrrüfatçılığını tәşkil edәnlәr
fәrdi istehsal vә xidmәti tәşkil edәnlәr
әmtәәlәr istehsalı
iri vә dövlәt tәsәrrüfatçılığını tәşkil edәnlәr
kollektiv tәsәrrüfatçılığı tәşkil edәnlәr

445 Sahibkarlar üçün zәruri olan şәxsi keyfiyyәtlәri müәyyәnlәşdirin:

•

iqtisadi tәfәkkürә vә işgüzar mәdәniyyәtә malik olmaq
rәqib müәssisәnin fәaliyyәtini tәhlil etmәyi bacarmaq
bütün cavablar doğrudur
bazarın imkanlarından istifadә edә bilmәk
iqtisadi fәaliyyәti tәşkil edә bilmәk

446 Sahibkarın vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirin:

•

işçilәrә qüvvәdә olan qanunvericiliyә vә müqavilәyә uyğun әmәk şәraiti yaratmaq;
bütün cavablar doğrudur
öz fәaliyyәti haqqında dövlәt, statistika vә maliyyә orqanlarına müәyyәn edilmiş formada hesabat vermәk
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş vergilәri, dövlәt sığorta, sosial müdafiә vә digәr fondlara ayırmaları ödәmәk
Antiinhisar qanunvericiliyә riayәt etmәk;

447 Sahibkarlığın obyektlәrini müәyyәnlәşdirin:

•

әmtәәlәr istehsalı
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar doğru deyil
xidmәtlәr göstәrmәsi
әmtәәlәr satışı

448 Sahibkarlığın subyektlәrini müәyyәnlәşdirin:

•

fәrdi istehsal vә xidmәti tәşkil edәnlәr
bütün cavablar doğrudur
iri vә dövlәt tәsәrrüfatçılığını tәşkil edәnlәr
kollektiv tәsәrrüfatçılığı tәşkil edәnlәr
ailә tәsәrrüfatçılığını tәşkil edәnlәr

449 Sahibkarlığı zәruri edәn şәrtlәri müәyyәnlәşdirin:

•

bütün cavablar doğrudur
cavabdehlik
mәsuliyyәt
ilkin kapital
bazar mühiti

450 İqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif növlәri üzrә birbiri ilә iqtisadi әlaqәlәrә girәn bazar subyеktlәri arasında
çoxsahәli qarşılıqlı münasibәtlәri әks еtdirir:

•

sahibkarlıq fәaliyyәti
istehsalşıistehlakçı münasibәtlәri
biznеs fәaliyyәti
istеhsalçı – rеallaşdırıcı münasibәtlәri
alıcı vә satıcı münasibәtlәri

451 Resurs kimi sahibkarlıq fәaliyyәtinin özünün spesifik ödәnişi var:

•

real gәlir
sahibkarlıq fәaliyyәti
sahibkar gәliri
sahibkarlıq amili
nominal gәlir

452 Maddi nemәtlәr vә xidmәtlәr yaratmaq üçün istehsal amillәrini (resurslar) birlәşdirib vә tәşkil edib,
ictimai tәlәbatları ödәmәk üçün, son mәqsәdi gәlir formalaşdırmaq olan fәaliyyәt:

•

ixtisası tәkmillәşdirmәyә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәt
novatorluq fәaliyyәti
sahibkarlıq fәaliyyәti
texnoloji tәkmil müәssisә yaratmaq fәaliyyәti
sәmәrәli әmәk fәaliyyәti

453 Regionların investisiya cәlbediciliyi nә demәkdir?

•

kapital qoyuluşunun hәcmi
investisiya potensialı
investisiya aktivliyi
investisiya üçün әlverişli amillәrin mәcmusu
investisiya riski

454 Müәyyәn әmtәәlәrә görә vә müәyyәn mәqsәdlәr üçün ölkәlәrin ayrıayrı rayonlarının vә vilayәtlәrinin
birliyi

•

ittifaq
vilayәt
region
respublika
mahal

455 Region vә rigionlararası problem:

•

sahәlәrin böyümәsi
avtomobillәrin çoxalması
tәbii suların çirklәnmәsi
meşә zolaqlarının azalması
әrazilәrin çoxalması

456 İnzibati әrazi bölgüsü ilә müәyyәnlәşdirilәn maliyyә sistemi hansıdır?

•

Dövlәt büdcәsi
Mәrkәzlәşdirilmiş pul fondu
Xüsusi hökumәt fondları
Müәssisәlәrin maliyyәsi
Yerli maliyyә sistemi

457 GәncәQazax iqtisadi rayonunun iqtisadiyyatәnda hansı sahәlәr üstündür?

•

inәkçilik vә xalçaçılıq
qara vә әlvan metallurgiyanın ilkin emal sahәlәri
balıqçılıq vә çayçılıq
pambıqçılıq vә ipәkçilik
tütünçülük vә çayçılıq

458 Abşeron iqtisadi rayonunun iqtisadiyyatında hansı sahәlәr üstünlük tәşkil edir?
tikinti materialları sәnayesi

•

әkinçilik vә üzümçülük
Taxılçılıq vә heyvandarlıq
Şәrabçılıq vә meyvәçilik
neft vә qazçıxarma, neft kimyası

459 Regionların sosialiqtisadi inkişafının III Dövlәt proqramının әsas hәdәfi:

•

yüngül vә yeyinti sәnayesinin inkişafı
regionlarda sahibkarlıq fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi
әrazi әmәk bölgüsünün inkişafı
ölkә regionlarının tarazlı inkişafının davam edilmәsi, social infrastruktur tәminatının yaxşılaşdırılması
aqrar sektorda islahatların aparılması

460 Regionların sosialiqtisadi inkişafının II Dövlәt proqramında әsas mәqsәd:

•

qeyrineft sektorunun sürәtli inkişafı vә iqtisadiyyatın diversifikasiyası
aqrar sәnaye kompleksinin inkişafı
torpaq islahatlarının aparılması
maşınqayırma vә yanacaq energetika kompleksinin inkişafı
yeni iş yerlәrinin açılması

461 Regionların sosialiqtisadi inkişafının I Dövlәt proqramının әsas mәqsәdi:

•

qeyrineft sektorunun inkişafı
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması
regionların mövcud potensialından sәmәrәli istifadә etmәklә onun strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
maşınqayırma vә yanacaq energetika kompleksinin inkişafı
torpaq islahatlarının aparılması

462 Aran iqtisadi rayonunun sәnayesinin әsasını nә tәşkil edir:

•

tikinti vә mebel sәnayesi
neft vә qazçıxarma sәnayesi
qara vә әlvan metallurgiya
elektroenergetika, kimya vә maşınqayırma
xalçaçılıq vә yüngül sәnaye

463 QubaXaçmaz iqtisadi rayonu hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri üzrә ixtisaslaşmışdır:

•

tәrәvәzçilik vә meyvә istehsalı
yüngül vә yeyinti
inәkçilik vә b aramaçılıq
maldarlıq vә qoyunçuluq
taxılçılıq vә bitkiçilik

464 Lәnkәran iqtisadi rayonu hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri üzrә ixtisaslaşmışdır:

•

çayçılıq vә balıqçılıq
faraş tәrәvәzçilik vә balıqçılıq
şәrabçılıq vә tütünçülük
quşçuluq vә kartofçuluq
heyvandarlıq vә bitkiçilik

465 ŞәkiZaqatala iqtisadi rayonunun kәnd tәsәrrüfatında hansı mәhsullar üstünlük tәşkil edir:

•

tütünçülük vә balıqçılıq
taxılçılıq vә tәrәvәzçilik
çayçılıq vә üzümçülük
tütünçülük vә baramaçılıq

şәrabçılıq vә üzümçülük

466 KәlbәcәrLaçın iqtisadi rayonunun iqtisadiyyatının әsasını nә tәşkil edir.

•

inәkçilik vә baramaçılıq
heyvandarlıq vә arıçılıq
tikinti materialları
yüngül vә yeyinti sahәlәri
tütün vә tütün mәhsulları

467 Naxçıvan iqtisadi rayonunun sәnayesinin aparıcı sahәlәriI

•

tikinti materialları vә mebel sahәlәri
elektroenergetika vә elektrotexnika
heç biri düz deyil
hamısı düzdür
aliminium qablar, avtomobil tәmiri

468 Dağlıq Şırvan iqtisadi rayonunun sәnayesinin әsasını nә tәşkil edir.

•

kimya vә maşınqayırma
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını emal edәn yeyinti vә yüngül sәnaye
tikinti materialları sәnayesi
neft vә qazçıxarma sәnayesi
elektroenergetika

469 Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda iqtisadiyyatın әsasını nә tәşkil edir;

•

kәnd tәsәrrüfatı
qara vә әlvan metallurgiya
kimya vә maşınqayırma
neft vә qazçıxarma sәnayesi
elektroenergetika

470 Regionların inkişafı vә әhalinin mәşğulluğu sahәsindә Azәrbaycan Respublikasının proqramları

•

'mәşğulluq haqqında' Azәrbaycan Respublikasının qanunu
Regionların sosial iqtisadi inkişafı proqramı
Yoxsulluğun azaldılması vә davamlı inkişaf proqramı
Sahibkarlığın inkişaf proqramı
әhalinin sosialiqtisadi inkişaf proqramı

471 Bu vә ya digәr sahәnin regional strukturu

•

müxtәlif sahә bölmәlәrinin nisbәti
sәnayenin çox hissәsinin toplandığı әrazi
sahәdә investisiya fәaliyyәti
birbirilә bağlı olan әrazi hissәlәri
sahәnin ümumi mәhsulunun cәmindә müxtәlif regionların nisbәti

472 Bu vә ya adigәr regionun sahә strukturu

•

sahәnin ümumi mәhsulunda müxtәlif regionların nisbәti
regionun әrazisindә yerlәşmiş müxtәlif sahә bölmәlәrinin nisbәtlәri
hәmin sahәdә sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәti
bu vә ya digәr әraziyә mәxsus resursların mәcmuu
tәsәrrüfat әlamәtlәrinә görә ayrılan әrazi

473 Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә aid deyil?

•

•

rәqabәtin inkişafına vә böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq;
xarici iqtiadi fәaliyyәtdә tarazlığa nail olmaq;
qiymәtlәrdә sabitlik әldә etmәk;
hamısı düzdü

474 Sәhiyyәnin inkişafının göstәricisi deyil:

•

әhalinin hәr 1000 nәfәrinә düşәn qospitallaşmanın miqdarı
әhalinin hәr 10000 nәfәrinә ambulator poliklinika hәkim vәzifәlәrinin miqdarı
әhalinin hәr 10000 nәfәrinә ambulator polikliknika xidmәti üçün orta tibb heyәti vәzifәlәri
әhalinin hәr 10000 nәfәrinә diş hәkimi vәzifәlәrinin miqdarı
әhalinin hәr 10000 nәfәrinә düşәn xәstәxana çarpayıların miqdarı

475 Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. ictimai vә şәхsi istеhlakın strukturunun
mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi b. Azәrbaycanın dünya ÜDMdә хüsusi çәкisi vә оnun dünya iхracında payı c.
Хarici ölкәlәrә nisbәtәn әhalinin hәyat sәviyyәsi vә кеyfiyyәti

•

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

476 Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. Maliyyә vә rеal sеktоrun balanslılığının
tәmin еdilmәsi b. Stabil sоsial inkişafa nail оlunma c. Invеstisiya mühitinin bеynәlхalq rеytinqinin
qiymәtlәndirilmәsi

•

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

477 Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. Enеrjirеsurslara qәnaәt tехnоlоgiyaların
gеniş tәtbiqi b. Azәrbaycan biznеsindә transmilli şirкәtlәrin fәaliyyәtindә iştiraкı c. Әnәnәvi vә yеni
iqtisadiyyatın yüksәk tехnоlоgiyalı balanslılığının tәmin еdilmәsi

•

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

478 Davamlı inkişaf indiкatоrları aşağdaкılar hеsab оluna bilәr a. Maкrоsәviyyәdә rәqabәtqabiliyyәtliliyi. b.
Enеrjirеsurslara qәnaәt tехnоlоgiyaların gеniş tәtbiqi c. Maliyyә vә rеal sеktоrun, әnәnәvi vә yеni
iqtisadiyyatın yüksәk tехnоlоgiyalı balanslılığının tәmin еdilmәsi

•

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

479 Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb еdir. 1.  ictimai vә şәхsi istеhlakın
strukturunun mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi; 2.  davamlı inkişafa kеçidin hüquqi әsaslarının yaradılması; 3. 
davamlı inkişafın sәmәrәli tәbliği fоrmalaşdırılması vә müvafiq tәmsil vә öyrәdilmә sistеminin yaradılması

•

1,2,3

•
2,3
1,2
1,3
2

480 Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb еdir. 1.  еkоlоji vәziyyәtin sabitliyinin
gözlәnilmәsi; 2.  sоsial tәyinatlı bazar iqtisadiyyatının fоrmalaşmasını; 3.  еnеrjirеsurslara qәnaәt
tехnоlоgiyaların gеniş tәtbiqi әsasında tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә gеniş hәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini;

•

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

481 Davamlı inkişafa kеçid aşağıdakı vәzifәlәrin hәllini tәlәb еdir. 1.  yüksәk iqtisadi artıma nail
оlunmasını; 2.  stabil sоsial inkişafa nail оlunmasını; 3. maliyyә vә rеal sеktоrun, әnәnәvi vә yеni
iqtisadiyyatın, yüksәk tехnоlоgiyaları balanslılığının tәmin еdilmәsini;

•

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

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

•

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

483 Iqtisadi inkişaf sәviyyәsini ifadә еtmәk üçün aşağıdakı göstәricilәr sistеmindәn istifadә оlunur : 1.
Adambaşına düşәn ÜDMin hәcmi; 2. Iqtisadiyyatın strukturu; 3. Әhalinin hәyat sәviyyәsi vә kеyfiyyәti

•

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

484 Yoxsulların gәlirlәrinin dolanışıq minimumunun qiymәtindәn orta meyli:

•

yoxsulluq dәrәcәsi
yoxsulluğun kәskinliyi
yoxsulluğun hәddi
yoxsulluğun miqyası
yoxsulluğun dәrinliyi

485 Adambaşına gәlirlәri dolanışıq minimumundan aşağı olan şәxslәrin gәlirlәrini dolanışıq minimumu
sәviyyәsinә çatdırmaq üçün zәruri gәlirlәrin mәcmu qiymәti, bu:

•

gәlir hәddi
gәlir sәviyyәsi
gәlir norması
gәlir defisiti

•
gәlir dәrәcәsi

486 Dilәnçilәrin sayının әhalinin ümui sayına nisbәti, bu:

•

dilәnçiliyin dәrinliyi
dilәnçik sәviyyәsi
dilәnçiliyin hәddi
dilәnçiliyin miqyası
dilәnçilik dәrәcәsi

487 Dilәnçilәrin sayının yoxsul әhalinin sayına nisbәti, bu:

•

dilәnçilik sәviyyәsi
dilәnçilik dәrәcәsi
yoxsulluq sәviyyәsi
yoxsulluq dәrәcәsi
dilәnçilik hәddi

488 Adambaşına gәlir dolaşınıq minimumunun 50%indәn aşağı olan әhalinin sayı, bu:

•

yoxsulluq sәviyyәsi
dilәnçilik dәrәcәsi
yoxsulluğun miqyası
dilәnçiliyin miqyası
dilәnçilik sәviyyәsi

489 Yoxsulluq hәddinin 50%indәn çox olmayan gәlir, bu:

•

dilәnçilik dәrәcәsi
gәlir defisiti
dilәnçilik hәddi
dilәnçilik
dilәnçilik sәviyyәsi

490 Gәliri dolanışıq minumumundan aşağı olan әhalinin sayı:

•

yoxsulluğun miqyası
dilәnçilik sәviyyәsi
gәlir defisiti
yoxsulluğun dәrinliyi
dilәnçilik dәrәcәsi

491 Dolanışıq minimumu sәviyyәsindә istehlakı tәmin edәn gәlir:

•

yoxsulluq tәlәsi
yoxsulluq hәddi
yoxsulluq miqyası
yoxsulluğun kәskinliyi
yoxsulluq dәrәcәsi

492 Adambaşına orta gәliri dolanışıq minimumundan aşağı olanların sayının әhalinin ümumi sayına nisbәti,
bu:

•

dilәnçilik hәddi
yoxsulluğun miqyası
yoxsulluğun dәrinliyi
yoxsulluq dәrәcәsi
yoxsulluq hәddi

493 Qlobal iqtisadiyyatın әsas göstәricilәrindәn biri olub, әhali faizi, gәlirlәr vә istehlak sәviyyәsi ilә
әlaqәdardır, bu:

•

xәstәlik
yoxsulluq
beynәlxalq әmәk bölgüsü
istehsalın artımı
әtraf mühitin çirklәnmәsi

494 İnsan inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәr sistemi:

•

adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
gözlәnilәn gәlir, tәhsil
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, tәhsilin sәviyyәsi
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu, tәhsilin sәviyyәsi

495 Ev tәsәrrüfatları gәlirlәrinin yerinә yetirdiyi funksiyaları müәyyәnlәşdirin:

•

istehlak
yığım
hәvәslәndirici
bölüşdürücü
bunların hamısı

496 Dilәnçilәrin sayının әhalinin ümui sayına nisbәti, bu:

•

dilәnçilik dәrәcәsi
dilәnçiliyin miqyası
dilәnçiliyin hәddi
dilәnçik sәviyyәsi
dilәnçiliyin dәrinliyi

497 Aşağıdakılardan hansı gәlirlәrin bölüşdürülmәsi haqqındakı neoklassik nәzәriyyәlәrә aid deyil:

•

mәnfәәtin istehsal xәrclәrindәn deyil, tәlәbatdan asılılığı meylinin formalaşması
yuxarıda göstәrilәn konsepsiyaların riyazi modelinin verilmәsi ideyaları
gәlirlәrin istehsal amillәri nәzәriyyәsi
gәlirlәrin bölüşdürülmәsinin makroanalitik tәhlili konsepsiyası
әmtәәlәrin dәyәri vә qiymәti arasındakı fәrqin onların faydalılığı vә başa gәlmә xәrclәri ilә müәyyәn edilmәsi

498 İnsan İnkişafı Potensialı İndeksinin hesablanma mezanizminin göstәricilәrindәn yalnış olanını seçin:

•

hәr yaş hәddinә uyğun olaraq ibtidai, orta, ali tәhsil müәssisәlәrindә tәhsil alanların faizi
yüksәk hәyat sәviyyәsini tәmin edәn maddi nemәtlәr әldә etmәk
konkret tarix üçün gözlәnilәn ömür hәddi
yetkin әhalinin savad әmsalı
admbaşına düşәn ÜDM

499 Adambaşına gәlirlәri dolanışıq minimumundan aşağı olan şәxslәrin gәlirlәrini dolanışıq minimumu
sәviyyәsinә çatdırmaq üçün zәruri gәlirlәrin mәcmu qiymәti, bu:

•

gәlir hәddi
gәlir defisiti
gәlir norması
gәlir dәrәcәsi
gәlir sәviyyәsi

500 Piquya görә rifah hansı komponentdәn ibarәtdir:

•

ictimai vә fәrdi rifah
rifah vә ictimai faydalılıq
kreativ vә utilitarist rifah
rifah vә hәzz
iqtisadi vә qeyriiqtisadi rifah

501 Hәyat sәviyyәsi kateqoriyasını ilk dәfә hansı iqtisadçı işlәtmişdir?

•

T.Veblen
A.Smit
C.M.Keyns
K.Marks
A.Laffer

502 Gәlirlәrin yenidәn bölgüsündә dövlәt siyasәti istifadә edir:

•

sığorta sistemini
maliyyә sistemini
pulkredit sistemini
vergiqoyma sistemini vә transfertlәr sistemini
bank sistemini vә vergi sistemini

503 Yoxsulların gәlirlәrinin dolanışıq minimumunun qiymәtindәn orta meyli:

•

yoxsulluğun kәskinliyi
yoxsulluğun dәrinliyi
yoxsulluğun hәddi
yoxsulluğun miqyası
yoxsulluq dәrәcәsi

504 Gәlirlәrin formalaşması vә bölgüsü prosesinә dövlәtin aktiv müdaxilәsi nәyә gәtirib çıxara bilәr?

•

gәlirlәrin sabitliyinә
gәlirlәrdә tam bәrabәrliyә
gәlirlәrin ümumi artımına
işgüzar aktivliyin vә sәhmdarlıq tәşәbbüskarlığının artmasına
işgüzar aktivliyin azalmasına vә әlәbaxımlıq әhvalruhiyyәsinin meydana gәlmәsinә

505 Yoxsulların gәlirlәrin dolanışıq minimumundan orta çәkili meyli, bu:

•

yoxsulluq tәlәsi
yoxsulluğun dәrәcәsi
yoxsulluğun miqyası
yoxsulluğun kәskinliyi
yoxsulluğun dәrinliyi

506 Yoxsulluq boşluğu nәdir?

•

yoxsulluq hәddindәn aşağı yaşayan әhalinin ümumi sayındakı xüsusi çәkisi
әn varlı 10% vәtәndaşın gәlirlәrinin әn yoxsul 10% vәtәndaşın gәlirlәrinә nisbәti
bunların hamısı
yoxsulluq hәddindәn aşağı sәviyyәdә yaşayan әhalinin nisbi sayı
әn yoxsul kvintilin istehlak xәrclәrindә xüsusi çәkisi

507 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı yoxsulluğun mәhrumiyyәt (deprivasiya) dәrәcәsini xarakterizә edir.

•

orta hәyat standartları ilә әlaqәlәndirilәn yoxsulluq
bunların hamısı
kәskin ehtiyac

dilәnçilik
aztәminatlılıq

508 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı yoxsulluğun tәkrar istehsal formalarına aiddir?

•

sosial yoxsulluq
davamlı yoxsulluq
düzgün yoxsulluq
iqtisadi yoxsulluq
müvәqqәti yoxsulluq

509 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı yoxsulluğun yayılma miqyasını xarakterizә edir?

•

davamlı yoxsulluq
dәyişkәn yoxsulluq
milli yoxsulluq
kәnddә yoxsulluq
şәhәrdә yoxsulluq

510 İnsanın qidaya, suya, paltara vә mәnzilә fizioloji tәlәbatı әsasında minimal hәyat sәviyyәsinin müәyyәn
edilmәsi, bu:

•

regional yoxsulluq
nisbi yoxsulluq
tәdrici yoxsulluq
mütlәq yoxsulluq
sosial yoxsulluq

511 Tәkcә minimal fizioloji tәlәbat әsasında deyil, konkret cәmiyyәtdә hәyatın konkret dövründә hamılıqla
qәbul edilmiş hәyat sәviyyәsinә nәzәrәn müәyyәn edilәn göstәrici:

•

xroniki yoxsulluq
mütlәq yoxsulluq
qismәn yoxsulluq
düzgün yoxsulluq
nisbi yoxsulluq

512 Nisbi yoxsulluq konsepsiyası daha çox hansı ölkәlәr üçün münasibdir:

•

heç biri
gәlirlәri yüksәk olan ölkәlәr
gәlirlәri aşağı sәviyyәdә olan ölkәlәr
zәif inkişaf edәn ölkәlәr
bunların hamısı

513 Aşağıdakı ölkәlәrin hansında «ifrat yoxsulluq» vәziyyәti yaranmışdır?

•

bunların hamısı
Mali
Zambiya
Mәrkәzi Afrika Respublikası
Niaqara

514 Cәmiyyәtin bir hissәsinin iqtisadi vәziyyәti, mövcud cәmiyyәtin yaşayış vasitәlәrinin minimum
normalarının olmaması:

•

yoxsulluq
aşağı hәyat sәviyyәsi
yoxsulluğun әn aşağı hәddi

yoxsulluğun mütlәq hәddi
yoxsulluğun nisbi hәddi

515 İnsanın normal hәyat fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün zәruri olan sosial minimum hәddindә әmtәә vә
xidmәtlәr:

•

minimum istehlak büdcәsi
yoxsulluq
yaşayış minimumu
yoxsulluq mütlәq hәddi
yoxsulluq nisbi hәddi

516 İnsanların qida mәhsullarına, geyimә vә mәnzilә olan fizioloji tәlәbatları әsasında, yәni onların әsas
tәlәbatlarının ödәnilmәsi üçün kifayәt edәn әmtәәlәr sәbәtinin dәyәri әsasında müәyyәn olunan minimum
hәyat sәviyyәsi:

•

mütlәq yoxsulluq hәddi
nisbi yoxsulluq hәddi
minimum istehlak büdcәsi
yoxsulluq
yaşayış minimumu

517 Engel qanununa әsasәn insanların hәyat sәviyyәsi yüksәk olduqca:

•

onların әrzaq mәhsullarına mәsrәflәri nisbәtәn artır
onların әrzaq mәhsullarına mәsrәflәri nisbәtәn azalır
bunların hamısı doğrudur
yüksәk keyfiyyәtli әmtәәlәrin alınması әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalır
geniş istehlak olunan sәnaye mәmulatlarına tәlәb nisbәtn azalır

518 Mövcud ölkәdә (regionda) orta sәviyyәdә yaşamağa imkan verәn minimal istehlak sәbәtinin dәyәrinin
göstәricisi:

•

minimum istehlak büdcәsi
mütlәq yoxsulluq hәddi
nisbi yoxsulluq hәddi
yaşayış minimumu
yoxsulluq

519 Yoxsulluq hәddinin müәyyәn edilmәsi metodları:

•

minimum vә mütlәq yoxsulluq hәddi
maksimum vә mütlәq yoxsulluq hәddi
minimum vә nisbi yoxsulluq hәddi
maksimum vә nisbi yoxsulluq hәddi
nisbi vә mütlәq yoxsulluq hәddi

520 Milli gәlirin istehlaka getmәyәn hissәsi:

•

ümumi xәrclәr
mәcmu tәlәb
ümumi gәlir
ümumi daxili mәhsul
ümumi yığım (әmanәt)

521 Gәlirin istehlak edilmәyәn, yığıma yönәldilәn hissәsi:
izafi dәyәr
gәlirin hәcmi

•

•

әmanәt
istehlak
izafi mәhsul

522 Milli hesablar sistemindә (MHC) mülkiyyәtdәn gәlirlәr kateqoriyasına aid edilir:

•

qeyrikorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
xirda sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
korporativlәrin mәnfәәti
xüsusi sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
koorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti

523 İstehlak mәhsulları vә xidmәtlәrin qiymәtinin dәyişmәsini ölçmәk üçün istifadә olunan qiymәt indeksi:

•

xidmәt qiymәt indeksi
infrastruktur mәhsulların qiymәt indeksi
qiymәt indeksi
istehlak şeylәrinin qiymәt indeksi
istehlak vә xidmәt qiymәt indeksi

524 İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr:

•

gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
psixoloji amil, yığımın hәcmi
qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü
gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
psixoloji amil, alıcının zövqü

525 Әgәr istehlakla bağlı son hәdd meyli (MRS)=0 olarsa:

•

bu halda gәlirin artan hissәsi istehlak olunacaq
bu halda gәlirin istehlaka gedәn hissәsi artacaq
istehlaka gedәn hissә azalacaq
bu halda gәlirin istehlaka gedәn hissәsi artacaq
bu halda gәlirin artan hissәsi yığılacaqdır
bu halda gәlirin bir hissәsi yığıma gedәcәk

526 İstehlakla bağlı son hәdd meyli (MPC)=1/2 olarsa:

•

cavablardan heç biri düz deyil
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığım arasında bölüşdürülәcәk
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığıma bәrabәr olacaq
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığımdan çox olacaq
gәlirin artan hissәsi yığım istehlaka bәrabәr olacaq

527 Әmanәtin (yığımın) hәcminә tәsir edәn amillәr:

•

gәlirin hәcmi, istehlakın hәcmi, faiz norması, psixoloji amil
gәlirin hәcmi vә yığıma gedәn hissәsi
faiz norması, istehlakın vә yığımın hәcmi
heç biri düz deyil
hamısı düzdür

528 Gәlirlәrin qeyribәrabәrliyini müәyyәn edәn amillәrә aid deyildir:

•

bәxt, uğur
istehlakçıların üstünlük verimlәri
fitri istedad
hәyat boyu qazandığı tәcrübә vә tәhsilin sәviyyәsi

әmәyin intensivliyi

529 İqtisad elmindә psixoloji faktor adlanır, insanların istehlak mәhsulları almaq istәyini (arzusunu) ifadә
edir:

•

sadәcә investisiya istehlakı
heç biri düz deyil
istehlakın orta hәdd meyli
istehlakın son hәdd meyli
istehlaka meyilli olmaq

530 Ev tәsәrrüfatlarına dövlәt, bәlәdiyyә orqanları vә firmalar tәrәfindәn pul vә natural formada ödәmәlәri
özündә әks etdirir. Bu:

•

yardımlar
subsidiyalar
bunların hamısı
sosial ödәnişlәr
sosial transfertlәr

531 Yoxsulluq hәddinin müәyyәn edilmәsinin әsasını nә tәşkil edir?

•

d) hәyat sәviyyәsi
yaşayış minimumu
a) әmәkhaqqı
b) gizli iqtisadiyyat
c) sosial qeyribәrabәrlik

532 Sosial transfertlәrin fәrqlәndirici cәhәti nәdәn ibarәtdir:

•

şәxsi gәlirin әsas hissәsinin necә
bunların heç biri
şәxsi gәlirlәrin mәnimsәnilmәsinin iqtisadi cәhәtdәn düzgün tәşkil olunmasıdır
ödәnilmәsi prosesindә ödәyicinin әvәzindә әmtәә vә xidmәtlәr tәlәb etmәsidir
onların ödәnilmәsi prosesindә ödәyicinin әvәzindә bilavasitә heç bir әmtәә vә xidmәt tәlәb etmәmәsidir

533 Aşağıdakılardan hansı yoxsulluq hәddinin müәyyәn olunmasının metodlarına aid deyil?

•

tәdrici yoxsulluq
nisbi yoxsulluq
mütlәq yoxsulluq
xroniki yoxsulluq
tarixi yoxsulluq

534 Ev tәsәrrüfatları gәlirlәri hansı funksiya ilә әlaqәdar olan әhalinin tәkrar istehsal funksiyasını da yerinә
yetirir:

•

istehlak
hәvәslәndirici
bunların hamısı
bölüşdürücü
yığım

535 Aşağıdakı hansı tәlәb yoxsulluğu doğurur:

•

әmlak, gәlir vә imkan bәrabәrsizliyi
bütün cavablar doğrudur
ekoloji vә beynәlxalq tәhlükәlәr
dünya iqtisadiyyatına daxil olmaq imkanlarının mәhdud olması

pulsuz tәhsil xidmәtlәrinin hamı üçün münasib olması

536 İnsan inkişafı vә onun ölkәmizdә göstәrilәn müddәti:

•

75 yaş
70 yaş
71 yaş
67 yaş
71,3 yaş

537 Yoxsulluğun yaranmasına sәbәb nәdir?

•

insan resurslarından sәmәrәsiz istifadә edilmәsi
insan resurslarının artması
әmәk şәraitinin olmaması
istehsal güclәrindәn natamam istifadә
işsizlik

538 Gәlirlәrin qeyribәrabәrliyinә sәbәb olan amillәrә daxil etmәk olar:

•

әmәk tәşәbbüsünün intensivliyi
sadalananlardan heç biri
bütün sadalananlar
tәhsilin sәviyyәsi
әmәk bazarında diskriminasiya

539 Hansı ölkәlәrdә qidalanma üçün çәkilәn xәrclәr bütün istehlak xәrclәrinin 1/3ni tәşkil edir?

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
Rusiyada
İranda
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә

540 Gәlirlәrin qeyribәrabәrliyini müәyyәn edәn amillәrә aid deyil:

•

fitri istedad
bәxt, uğur
әmәyin intensivliyi
hәyat boyu qazandığı tәcrübә vә tәhsil sәviyyәsi
istehlakçıların üstünlük verimlәri

541 Hәyat sәviyyәsinin formalaşmasına hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

yaşayış dәyәrinin indeksi
ölkәdaxili iqtisadi ehtiyatların kәmiyyәti
mövcud inkişaf sәviyyәsi
onların keyfiyyәti
adambaşına düşәn pul gәlirlәri

542 Ailә nә vaxt yoxsul hesab olunur?

•

әmәk qabiliyyәtini itirdikdә
mәnәvi dәyәrlәri itirdikdә
gәlir sәviyyәsi yaşayış vasitәlәrinә olan minimum tәlәbatı ödәmәdikdә
ailәnin gәliri onun qidalanması xәrcinin üç mislindәn az olduqda
işlә tәmin edilmәdikdә

543 Yoxsulluğun azaldılması tәlәb edir:

•

aşağı gәlirli olanların sosial müdafiәsini
әmәyin stimullaşdırılmasını
gәlirlәrin әdalәtli bölgüsünü
yoxsulların vergidәn azad edilmәsini
xeyriyyәçilik işlәrinin güclәndirilmәsini

544 Yoxsulluğun azaldılmasının rәhnidir:

•

yoxsulların xarici ölkәlәrә axını
vahid sosial siyasәt proqramının hәyata keçirilmәsi
sosial siyasәtin üstün istiqamәt alması
dövlәtin sosial müdafiәsi
yoxsulların işlә tәmin edilmәsi

545 Dövlәtin sosial siyasәtinin düzgün olması nәticәsindә nәlәr baş verir?

•

hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsi
әhalinin kütlәvi surәtdә yaxşılaşması
neqativ hәyat tәrzinin yaranması
kadr hazırlığının pislәşmәsi
sağlamlığın pislәşmәsi

546 Yoxsulluğun azaldılması üçün nәzәrdә tutulan әsas tәdbir:

•

әhali gәlirlәrindәki kәskin fәrqlәrin azaldılması
yoxsulların iqtisadi artımdan bәhrәlәnmәsi
yoxsulluq hәddinin daim diqqәt mәrkәzindә olması
yoxsulluğun azaldılmasına dövlәtin müdaxilәsi
yoxsulların istehsala cәlb edilmәsi

547 İnsan potensialı hansı amillәrdәn asılıdır?

•

bunların hamısından
bioloji
ekoloji
adәtәnәnәlәrdәn
xәstәliklәrdәn

548 İnsan potensialının başlıca artım amili:

•

demoqrafik proses
doğum faizi
ölüm faizi
tәbii artım
әhalinin tәkrar istehsalı

549 İnsan potensialı nәdir?

•

bunların hamısı
mühim istehsal amilidir
istehlak dәyәrinin yaradıcısıdır
mәnәvi nemәtlәrin yaradıcısıdır
mәhsuldar qüvvәlәrin canlı ünsürüdür

550 İnsan potensialına dair әsas elmi baxış hansıdır?
insan potensialı artanda onu idarә etmәk çәtindir
insan potensialı istehsal amilidir
insan potensialı artanda işsizlik yaranır

•

•

A.Smitin fikrincә insan potensialı artanda iqtisadi inkişaf sürәtlәnir
insan potensialından sәmәrәli istifadә olunmur

551 Bu xidmәtlә bağlı innovasiyadır

•

yeniliklәrin geniş miqyasda istehsalı vә tәtbiqini әhatә edir
texniki iqtisadi strukturlara malikdir
tәşkilati texnoloji strukturlara malikdir
istehsal vә sosial sferalar üçün nәzәrdә tutlan yeniliklәrlә xarakterizә olunur
bazar mövqeyi baxımından qiymәtlәndirilir

552 Bu tәşkilati aspekt sayılır.

•

mövcud müәssisәlәrdә innovasiya vә strateji inkişaf üzrә idarәetmә orqanlarının yaradılması
sahә proqramlarının hazırlanması
mövcud mәhsulun modernlәşdirilmәsi
yüksәk ödәnişli yeni iş yerlәrinin yaradılması
keyfiyyәtli idarәetmә sisteminin tәtbiqi

553 Bu normativ hüquqi aspektdir:

•

dövlәt proqramları vә sahә proqramları
riyazi tәminat
transfer
kommersiyalaşma
stimullaşdırma

554 Bu elmi texnikitexnoloji aspekt deyil

•

ETLKİnin aparılması
texnoloji reqlamentlәrin tәtbiqi
keyfiyyәtli idarәetmә sisteminin tәtbiqi
regional proqramların hazırlanması
tәmizlәyici kompleksin yaradılması

555 Bu normativ hüquqi aspekt deyil

•

regional proqramlar
dövlәt proqramları
qanunlar, qәrarlar
sahә proqramları
informasiya texnologiyaları

556 Bu iqtisadi vә sosial aspektdir

•

riyazi tәminat
transfer
kommersiyalaşma
maliyyәlәşdirmә vә stimullaşdırma
proqram tәminatı

557 Elmi texnikitexnoloji aspekt informasiya kommunikasiya aspektinә aiddir:

•

beynәlxalq aspekt
tәşkilati aspekt
hamısı düzdür
iqtisadi vә sosial aspekt
normativ hüquqi aspekt

558 İqtisadi innovasiya dedikdә hansı amil nәzәrdә tutulur:

•

yeni texnoloji proseslәrin tәtbiqi
yeni vә yaxud tәkmillәşәn idarәetmә strukturuna keçirilmәsinin tәtbiqi
keyfiyyәtli idarәetmә sisteminin tәtbiqi
ixrac yönümlü mәhsul istehsalı sayәsindә resurslara qәnaәt etmәklә mәnfәәt әldә olunmasına yönәldilәn şәrtlәrin
tәtbiqi
yeni vә yaxud tәkmillәşәn idarәetmә strukturuna keçilmәsinin tәtbiqi

559 Sosial innovasiya budur:

•

xariici vә müştәrәk müәssәlәrin yaradılmasına zәmin yaradır
yeni mәhsulun istehsalını tәmin edir
yeni iş yerlәrinin yaradılmasını tәmin edir
trans milli korporasiyaların yaradılmasına şәrait yaradır
tәbiәti mühafizә vә tәhsilin inkişafı istiqamәtindәki tәdbirlәri әhatә edir

560 Bu kompleks innovasiyanı әhatә edir:

•

istehsal vә sosial sfera üçün nәzәrdә tutlan yeniliklәrlә xarakterizә olunur
mәhsulun istehsalınadәk olan mәrhәlә nәzәrdә tutulur
tәbiәti mühafizә vә istehsalın inkişafı istiqamәtindәki tәdbirlәri әhatә edir
texniki iqtisadi vә tәşkilati texnoloji strukturlara malikdir
yeniliklәrin geniş miqyasda istehsalı vә tәtbiqini әhatә edir

561 Yayilma sferası üzrә innovasiya neçә yerә bölünür

•

8
4
5
3
7

562 Yenilik sәviyyәlәri üzrә innovasiya neçә yerә bölünür?

•

4
6
7
9
3

563 Ölkәlәr üzrә innovasiyalar neçә yerә bölünür?

•

6
5
4
9
8

564 İnnovasiya fәaliyyәti neçә yerә bölünür?

•

4
2
1
3
5

565 İnnovasiya neçә sahә üzrә istiqamәtlәndirilir vә hansılardır?
2 sahә: iqtisadi vә siyasi sahәlәr;

•

2 sahә: elm vә mәdәniyyәt sahәlәri üzrә;
3 sahә: dini, hüquqi vә tәhsil sferası üzrә;
3 sahә: obyekt, yenilik sәviyyәsi, yayılma sferası üzrә;
3 sahә: ictimai, mәdәni vә mәnәvi sahәlәr üzrә;

566 Azәrbaycanın әrazisi hansı iqtisadi miqyaslar üzrә istehsal sisteminә bölünә bilәr?

•

mikro meqo;
makro, mikro, mezo;
mikro, mezo;
bölünә bilmәz;
makro, mezo;

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

•

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

568 İnnovasiyanın yayılma sferasına daxil deyil?

•

qlobal, milli;
lokal, nöqtәvi;
iqtisadi, sosialiqtisadi;
nöqtәvi, regional;
milli, lokal;

569 İnnovasiyanın yayılma sferasına daxildir?

•

texnoloji, ideologiya,hәrbi, hüquq;
elm, mәdәniyyәt, dini, saxta innovasiyalar;
tәşkilati istehsal, ekoloji, idarәetmә;
milli, nöqtәvi, lokal, qlobal, regional;
iqtisadi, siyasi, sosialiqtisadi, mәnәvi;

570 İnnovasiyanın yenilik sәviyyәsinә daxil deyil?

•

tәkmillәşdirilmiş, yaxşılaşdırılmış sahәlәr;
dövrü tәşkil edәn әhәmiyyәtli sahәlәr;
saxta innovasiyalar, antiinnovasiyalar;
bazis, mikroinnovasiyalar;
iqtisadi, sosialiqtisadi, mәnәvi sferalar;

571 İnnovasiyanın obyekt sahәlәrinә daxil olan variantı seçin?

•

ekoloji, iqtisadi, hәrbi, ekoloji sahәlәr;
ideologiya, reginal, texnoloji;
etika, lokal, elm sahәlәri;
elm, qlobal, hәrbi sahәlәr;
mәdәniyyәt, milli, etika;

572 İnnovasiyanın obyekt sahәlәrinә daxil deyil?
texnoloji, hüquq, sosialiqtisadi sahәlәr;
hәrbi, idarәetmә, iqtisadi sahәlәr;

•

•

mili, regional, lokal sahәlәr;
tәşkilati istehsal, ekoloji, mәnәvi sferalar
idarәetmә, istehsal, texnoloji sahәlәr;

573 İnnovasiya neçә sahә üzrә istiqamәtlәndirilir vә hansılardır?

•

3 sahә: dini, hüquqi vә tәhsil sferası üzrә;
2 sahә: iqtisadi vә siyasi sahәlәr;
3 sahә: ictimai, mәdәni vә mәnәvi sahәlәr üzrә;
3 sahә: obyekt, yenilik sәviyyәsi, yayılma sferası üzrә;
2 sahә: elm vә mәdәniyyәt sahәlәri üzrә;

574 İnnovasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

iqtisadiyyatın inkişafının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi vә rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artmasının әsas amilidir;
istehsalın genişlәndirilmәsi, sәmәrәliliyinin artırılması ilә fәrqlәnir;
müәyyәn mәqsәd üşün iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin zәruri olan әlverişli şәraitinin yaradılmasını әks etdirir;
beynәlxalq sәiyyәdә gedәn proseslәrin coğraf dәyişikliklәri, tәbii hadisәlәrin tәsirindәn formalaşır;
hәr bir ölkә üçün mövcud olan vәziyyәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;

575 Azәrbaycanda xarici investisiyaların hüquqi rejimi hazırda hansı sәviyyәdә özünü göstәrmәyi daha
düzgündür?

•

ikitәrәfli vә çoxtәrәfli dövlәtlәrarası müqavilәlәr sәviyyәsindә
konstitusiya sәviyyәsindә
dövlәt sәviyyәsindә
beynәlxalq çoxtәrәfli müqavilәlәr sәviyyәsindә
qanunlar vә digәr normativ hüquqi aktlar sәviyyәsindә

576 Innovasiya fәaliyyәtinin tәşkili formalarına görә әn düzgün amil:

•

mülkiyyәt xüsusiyyәtinә görә
yanaşma xüsusiyyәtinә görә
әhatә dairәsinә görә
idarәetmә sәviyyәsinә görә
әrazi yerlәşmәsinә görә

577 Innovasiyanın strategiyasının әsasәn hansı növü daha vacib sayılır?

•

istehsalatda, marketinq vә idarәetmәdә yeni metodların tәtbiq edilmәsi
yeni mәhsulun, xidmәtin, texnologiyanın alınmasına yönәldilәn innovasiya fәaliyyәtidir
yeni vә yaxud tәkmillәşәn idarәetmә strukturuna keçmәk
әnәnәvi resurslardan istifadә şәraitindә yeni yanaşmaların tәtbiq edilmәsi
yeni növ resursların istehsal idarәetmә prosesindә istifadә edilmәsi

578 İnnovasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsala tәtbiqin uğurla başa çatması
istehsala tәtbiq olunan yenilik
yeniliklәrin yayılması vә istifadәsi dövrü
elmitexniki dәyişikliklәrin mәcmusu
istehsala tәtbiqin mәnfәәt gәtirmәsi

579 İnnovasiya latın sözü olub, mәnası

•

Sәmәrәlәşmә
Yaxşılaşma
Yenilәşmә
Tәkmillәşmә

Planlaşma

580 İnnovasiya potensialı mәhz budur.

•

İnformasiya sahәlәrinin fәaliyyәtini
Elmitexniki işlәr vә axtarışlarla mәşğul olan elmi tәdqiqat müәssisәlәri
Ekoloji durumun pozulmasının qarçısının alınması
Elmitexniki yeniliklәrin stimullaşdırılmaası
Elmi texniki mәhsullar bazarının fәaliyyәti

581 Bu iqtisadçı alim insan potensialina әsaslanan Davanlı inkişafı әsas amillәrinә, sәmәrәli yaradıcı ömür
iqtisadiyyat, sağlam tәbii vә әlverişli sosial mühit bilik vә bacarıq, sağlam vә uzun ömürlük göstәricilәrinә
aid etmişdir

•

Sakit Hüseynov
Arif Şәkәrәliyev
Urxan Әlәkbәrov
Әlәddin Әsgәrov
Eldar Hüseynov

582 Davranışı inkişaf әsas maliyyәti nәdir

•

İctamai qaydalar vә tәhlükәsizliyin qorunması
Cәmiyyәtin davamlı, dayanıqlı, fasilәsiz sabit, uzun müddәtli inkişafanın tәmin olunması
İnsanların tәlәblәrini ödәmәyә qadir olan vә onların ğz gәlәcәk tәlәbatların ödәmәsinә mane olmayan iqtisadi
ankişaf vә fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә edilmәsinin yeni forması
Әtraf mühitin davamlığının tәmin olunması
Ekoloji konvensiyalara biomüxtәlifliyin qorunması

583 Azәrbaycan 2020 : Gәlәcәyә baxış inkişaf konsepsiyasında ölkә prezidentinin İnnovasiya fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi , elm tutumlu texnologiyaların inkişafı haqqında fәrmanı nә vaxt imzalanmışdır.

•

19 noyabr 2012
20 dekabr 2011
15 fevral 2012
28 dekabr 2011
29 dekabr 2012

584 İqtisadiyyatın İnnovasiyalı inkişafı üçün bu amil vacibdir.

•

hamısı
Sәnayenin effektiv fәaliyyәt göstәrәn sektorunun formalaşması
Sahibkarliq sektorunda İnnovasiya aktivliyinin inkişafı vә stimullaşdırılması
Әhaliyә sahibkarlığın әsaslarının tәdrisi üçün genış imkanların yaradilması
İnnovasiyaların tәtbiqi vә yüksәk texnologiyalar sferasında mәşğul olan şirkәtlәrin inkişafı üçün vergi
stimullarının formalaşdırılması

585 İnnovasiya fәaliyyәtinin sahәlәri bu sahәlәrin әn vacibini irәli sürür

•

Elmi yәni İnnovasiyanın tәyinatı
İxtiraçılıq yaradıcılıq
Sahibkarlıq vә menecment
Mәdәniyyәt vә incәsәnәt
Tәhsil İnnovasiyanın tәyinatı

586 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün dövlәt tәrәfindәn investisiyalara ayrılan prioritet
iqtisadi sferada mәhz bu şәrt vacibdir;
istehsal vә sosial infrastrukturaya malik olmaq
rәqabәt qabilliyәtli mәhsullar buraxan müәssәlәrin inkişafı

•

istehsaliqtisadi әlaqәlәrin qurulması nәticәsindә idxalı әvәz edәn mәhsulların istehsalının bәrpa olunmasına nail
olmaq
daha yüksәk keyfiyyәtli vә ya yeni mәhsul növlәrinin buraxılışının mәnimsәyәn müәssәlәrә sahib olmaq;
uzun müddәt yuksәk tәlabat duyulan mәhsulların istehsalını

587 Yerli müәssisәlәr investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrindә mәhz bu amili vacib sayir

•

Sәhmlәri buraxılışı vә satışı
İnvestisya әmәkdaşlağının müxtәlif formaları
Güzәştli dövlәt kreditlәri
Müxtәlif nazirliklәrin investisiya müsabiqәlәrindә iştirakı
Sәmәrәli investisiya layihәlәrinin reallaşdırılmasından әldә edilәn gәlirin hesabına özözünü maliyyәlәşdirmә

588 İnvestisiya siyasәti qeyrisabit iqtisadi siyasi şәraitdә banklar tәrәfindәn mәhz bu xüsusiyyәtlәrin hansını
hәyata keçirir

•

Siyasi risklәrin yüksәk sәviyyәdә olmasını
Heç birini
Hamısını
Kooperativ qiymәtli kağizlar bazarının zәif inkişaf etmәsi vә ya inkişaf etmәmәsi
İnvestisiya fәaliyyәtindә risk problemlәrinin ciddi әhәmiyyәt kәsb etmsәsini

589 İnnovasiya bu prosesi әhatә etmir.

•

İlk mәhsulla istehsalçıların tәlabatının tam ödәnilmәsi sәviyyәsindә mәhsul itsehsalına nail olunmasına üçün tәlәb
olunan tәdbirlәr
Tәdqiqatların, elmi axtarışların bağlandığı dövrdәn ilk mәhsul әldә edilәnәdәk olan dövrdәki tәdbirlәri
Elmi texniki yeniliyin istehlakçılar tәrәfindәn isdifadәsinin başlanması
İstehlak sterasına mәlum olmayan yenilik
Mәhsulun vә yaxud yarımfabrikatın istehsalı üçün yeni xammal mәnbәyinin kәşfi

590 Elmitexniki mәhsullar bazarının fәaliyyәti hansı amillә hansı istiqamәtdә sәhvdir.

•

İqtisadi mәnfәәt әldә edilmәsi üçün qәnaәt rejimi hesabına kәnd tәsәrrüfatında istehsalın iqtisadi sәmәrәliyinin
yükseldilmәsinә nail olmaq
Xidmәtin tәşkili formasının nәzәrә alınması
әmәk vә sosial vәziyyәtin qorunub saxlanması
Yüksәk rәqabәt qabiliyyәti vә ixrac yönümlü mәhsul istahsalı nәticәsindә iqtisadi mәnfәәtin artırılması.
Sosial istiqamәtdә tәhsil, tәbiәtin mühafizәsi vә s. sәmәrәli nәticәlәr әldә olunması

591 Bazar mövqeyinә görә innovasiyalar harada inkişaf yolunu seçir.

•

Region
Sahalәrdә
Dünyada
Ölkәdә
Müәssisәlәrdә

592 Texniki әlamәtlәrinә görә innovasiyalar bu formalara bölünür:

•

Heç biri
Әmtәә
Hamısı
Texniki
Texnoloji

593 Tәşkilatı aspektdә bu amil düz deyil

•

Transmilli korporasiyaların yaradılması
Mövcud mәhsulun modernlәşdirilmәsi

•

Mövcud müәssilәrdә innovasiya vә strateji inkişaf üzrә idarәetmә orqanlarının yaradılması
Xarici vә müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması
maliyyәsәnaye qruplarının yaradılması

594 İnnovasiya fәaliyyәtinin tәşkili formalarına görә hansı amil düz tәsniflәşdirilmәyib

•

Әrazi yerlәşmәsinә görә
Sosial vәziyyәtә görә
Әhatә dairәsinә görә
İdarәetmә seviyyәsinә görә
Mülkiyyәt xüsusiyyәtinә görә

595 Elmi texnikitexnoloji aspekt informasiya kommunikasiya aspekti deyil

•

Beynәlxalq aspekt
Tәşkilati aspekt
Siyası aspekt
İqtisadi vә sosial aspekt
Normativ hüquqi aspekt

596 İnnovasiyanin strategiyasi deyil

•

Yeni yaxud tәkmillәşәn idarәetmә strukturuna keçmәk
Hamısı düzdür
yeni növ resusların istehsal tәtbiqindә tәkan vermәk
Әnәnәvi resuslardan isdifadә şәraitindә hәmişәki yanaşmaların tәtbiq edilmәsi
İstehsalatda marketinq vә idarәetmәdә yeni metodların tәtbiq edilmәsini şәrait yaratmaq

597 İnnovasiya fәaliyyәtindә hansı amil düzgün sayılmır.

•

Mövcud mәhsulun keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq
Әnәnәvi resurslardan isdifadәni davam etdirmәk
Yeni texnikaya vә ya texnologiyaya nail olmaq
Biznes prosesinin idarә edilmәsinin sәmәrәliyini yüksәldәrak
Yeni mәhsulun vә xidmәtin yaradılmasını tәmin etmir

598 İnnovasiya fәaliyyәti hansı istiqamәtdә formalaşmışdır.

•

Mövcud mәhsulun satışında yeni qanunauyğunluğun kәşfindә
Mәhsul istehsalnın daha yeni vә sәmәrәli istehsal metodunda
Hamısı sәhvdir
Hamısı düzdür
Dinamik inkişafa tәminat yaradan mütәrәqqi istehsalın tәşkilindә

599 İqtisadi tәhlükәsizliyә hansı tәrkiblәr daxil deyil?

•

Dünya tәcrübәsindә vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә Azәrbaycanın maraqlarının qorunub saxlanılması;
Reallaşan vә onun suverenliyinin qorunub saxlanılması;
Azәrbaycan daxilindә maraq vә mәqsәdli sistemin yaradılması;
Beynәlxalq әmәk bölgüsündә Azәrbaycanın marağının qorunub saxlanılması;
Әtraf mühitin qorunub saxlanılması.

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

•

2 yerә:daxili vә xarici;
3 yerә:iqtisadi vә sosialiqtisadi;
2 yerә:sadә vә mürәkkәb;
2 yerә:ictimai vә mәdәni
3 yerә:birbaşa vә dolayı;

601 Хarici iqtisadi tәhlüкәsizliк fоrmalaşmasının indiкatоrları: A) maкrоsәviyyәdә rәqabәt qabiliyyәtliliyi
B) ölкәnin dünya ÜDMda хüsusi çәкisi C) хarici ölкәlәrә nisbәtәn әhalinin hәyat sәviyәsi, әhalinin hәyat
sәviyyәsinin кеyfiyyәti, ölкә biznеsinin transmilli şirкәtlәrinin iştiraкı D) maкrоsәviyyәdә
rәqabәtqabiliyyәtliliyi, invеstisiya mühitinin bеynәlхalq rеytinqinin qiymәtlәndirilmәsi

•

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

602 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sәviyyәsini müәyyәn edәn göstәricilәr aşağıdakılardır:
1.  beynәlxalq 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

603 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sәviyyәsini müәyyәn edәn göstәricilәr aşağıdakılardır:
1.  elmi tәdqiqatlar, tәcrübi konstruktiv işlәri üzrә xәrclәrin ümumi daxili mәhsula nisbәti; 2.  beynәlxalq
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;

•

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

604 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sәviyyәsini müәyyәn edәn göstәricilәr aşağıdakılardır:
1. adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, onun dinamikası. Ölkәlәr üzrә müqayisәsi; 2. emaledici
sәnayenin ümumi mәhsulda xüsusi çәkisi; 3. sәnayenin ümumi mәhsulunda maşınqayırmanın xüsusi çәkisi;
4.  investisiyaların ümumi daxili mәhsula nisbәti;

•

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

605 Ölkәdә iqtisadi tәhlükәsizliyin mövcüdlüğü amillәri:

•

iqtisadi tәrәqqi
polis qanunsuzluğu
mәmur özbaşınalığı
xarici tәhlükәnin olması
hәyat sәviyyәsinin aşağı olması

606 İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının siyasi istiqamәti dedikdә nә başa düşülür?

•

cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin hәrtәrәfli tәmin olunması;
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq;
elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsini hәyata keçirilir;
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;

607 İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının üfuqi istiqamәti dedikdә nә başa düşülür?

•

elmi texniki informasiya vә digәr sahәlәrdә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsini hәyata keçirilir;
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;

608 İqtisadi tәhlükәsizliyinin inkişafının şaquli istiqamәti dedikdә nә başa düşülür?

•

ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq;
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi başa
düşülür;
cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin hәrtәrәfli tәmin olunması;
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;

609 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 rәqabәt qabiliyyәtliliyinin aşağı olması; b. Ixracın xammal yönümlü olması; c. Texnika vә
texnologiyanın idxaldan asılı olması; d. Ölkәdәn kapitalın kәnara axını;

•

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

610 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılardır:
1.  bеynәlхalq standartlara görә işsizlik sәviyyәsi, faizlә; 2.  illik inflyasiya; 3.  dövlәt bоrcu, оnun ümumi
daхili mәhsula, büdcә gәlirlәrinә nisbәti, faizlә;

•

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

611 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılardır:
1.  еlmi tәdqiqatlar, tәcrübi kоnstruktiv işlәri üzrә хәrclәrin ümumi daхili mәhsula nisbәti; 2.  bеynәlхalq
standartlara görә müәyyәn оlunmuş yохsulluğun sәviyyәsi; 3.  hәyatın оrta yaşayış müddәti, il; 4.  10 faiz
әn çох gәlirlәri оlan әhali ilә 10 faiz gәlirlәri az оlan әhali arasında nisbәt, dәfә;

•

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

612 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsini müәyyәn еdәn göstәricilәr aşağıdakılardır:
1. adambaşına düşәn ümumi daхili mәhsul, оnun dinamikası. Ölkәlәr üzrә müqayisәsi; 2. еmalеdici
sәnayеnin ümumi mәhsulda хüsusi çәkisi; 3. sәnayеnin ümumi mәhsulunda maşınqayırmanın хüsusi çәkisi;
4.  invеstisiyaların ümumi daхili mәhsula nisbәti;

•

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

613 İqtisadi tәhlüкәsizliк mәsәlәsinә dövlәt :

•

demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi baхır.
siyasәtin sоsial yönümlüyü, ölкәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb оlunan sәviyyәdә оlması kimi baхır.
islahatların hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi kimi baхır.
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olma kimi baхır.
özünün inкişaf stratеgiyasının mеyarlarından biri кimi baхır.

614 Dövlәtin iqtisadi tәhlüкәsizliyi dеdiкdә:

•

ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq
ilк növbәdә iqtisadiyyatın vә оnun qurumlarının еlә vәziyyәti başa düşülür кi, bu milli mәnafеlәri müdafiә
еtmәyә, yеridilәn siyasәtin sоsial yönümlüyünü, iqtisadiyyatın, ölкәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb оlunan
sәviyyәdә оlmasına imкan yaratsın.
ölкәnin hәrbisiyasi gücü, milli iqtisadiyyat sahәlәri vә müәssisәlәrin rәqabәt üstünlüyünü tәmin еdәn «Milli
rоmb», ölкә әhalisinin hәyat кеyfiyyәtinin dünya standartlarına çatdırılması başa düşülür
ölкәnin yеrli vә хarici stratеji rеsurslara daхil оlma vә әrazidә mәhsuldar qüvvәlәrin yеrlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar
gеоsiyasi vә iqtisadicоğrafi vәziyyәti başa düşülür
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi kimi başa
düşülür

615 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün
aşağıdakı makrоiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә оlunmur:

•

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

616 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün
aşağıdakı makrоiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә оlunmur:

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәt indеksi;
istеhlak mallarının qiymәt indеksi;
әhalinin sayı;
büdcә әksiri;
dövriyyәdә оlan әmtәәlәrin dәyәrilә оnun pul tәminatı;

617 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün
aşağıdakı makrоiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә оlunmur:

•

inflyasiyanın, işsizliyin sәviyyәsi;
ÜMM artım sürәti;
sәnayе istеhsalının artım sürәti;
ÜDMin illik artımı;
şәхsi yıım nоrması;

618 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi tәhlükәsizliyini vә оnun mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün
aşağıdakı makrоiqtisadi göstәricilәrdәn istifadә оlunmur:

•

rеal ÜMM
оrta aylıq әmәk haqqı;
adambaşına düşәn nоminal vә rеal ÜDM;

şәхsi sәrәncamda qalan gәlir;
ÜDMdә әmәk haqqının хüsusi çәkisi;

619 Gözlәnilәn zәrәrin ölçülәrinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil:

•

Asan hәll edilәn
Katastrofik
Әhәmiyyәtli
Daxili
Çәtinlik yaradan

620 Tәsir obyektinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil:

•

Maliyyә
nformasiya
Kontragent
İşgüzar reputasiya
Heyәt

621 Yaranma tәbiәtinә görә İqtisadi tәhlükәlәrә aid deyil:

•

Daxili
Siyasi
Kriminal
Rәqabәt
Kontragent

622 İnsan fәaliyyәtinә tәsirinә görә İqtisadi tәhlükәlәr bölünür: a. Daxili b. Xarici c. Subyektiv d. Obyektiv

•

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

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

•

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

624 Ölкәnin iqtisadi tәhlüкәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı tәsәvvür әldә еtmәк üçün
prоblеmin mahiyyәtini dәrкеtmәyә imкan vеrәn bu göstәrici tәhlil еdilmır:

•

хarici bоrclar, ümumi daхili mәhsula nisbәtәn, faizlә;
dövlәt bоrcu, оnun ümumi daхili mәhsula, büdcә gәlirlәrinә nisbәti, faizlә;
әrzaq mәhsullarının idхalı ,ümumi әrzaq istеhlaкına nisbәtәn, faizlә.
idхal, ümumi daхili mәhsula nisbәtәn, faizlә;
әhalinin gәlirlәrinin әmәk haqqına nisbәti, faizlә;

625 Ölкәnin iqtisadi tәhlüкәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı tәsәvvür әldә еtmәк üçün
prоblеmin mahiyyәtini dәrкеtmәyә imкan vеrәn bu göstәrici tәhlil еdilmır:

•

illiк inflyasiya;
bеynәlхalq standartlara görә müәyyәn оlunmuş yохsulluğun sәviyyәsi;
әhalinin gәlirlәri ilә xәrclәrinin nisbәti;
10 faiz әn çох gәlirlәri оlan әhali ilә 10 faiz gәlirlәri az оlan әhali arasında nisbәt, dәfә;

bеynәlхalq standartlara görә işsizliк sәviyyәsi, faizlә;

626 Ölкәnin iqtisadi tәhlüкәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı tәsәvvür әldә еtmәк üçün
prоblеmin mahiyyәtini dәrкеtmәyә imкan vеrәn bu göstәrici tәhlil еdilmır:

•

adambaşına düşәn ümumi daхili mәhsul, оnun dinamiкası,ölкәlәr üzrә müqayisәsi;
еlmi tәdqiqatlar, tәcrübi коnstruкtоr işlәri üzrә хәrclәrin ümumi daхili mәhsula nisbәti;
sәnayеnin ümumi mәhsulunda yüngül sahәnin хüsusi çәкisi;
invеstisiyaların ümumi daхili mәhsula nisbәti;
еmalеdici sәnayеnin ümumi mәhsulda хüsusi çәкisi;

627 ölкәnin iqtisadi tәhlüкәsizliyinin tәmin еdilmәsi sәviyyәsi barәdә daha әtraflı tәsәvvür әldә еtmәк üçün
prоblеmin mahiyyәtini dәrкеtmәyә imкan vеrәn neçә göstәrici tәhlil еdilır:

•

55ә yaхın
15ә yaхın
35ә yaхın
45ә yaхın
25ә yaхın

628 Dövlәtin iqtisadi tәhlüкәsizliyi, ilк növbәdә, vacibdir.

•

demokratik cәmiyyәtin qorunması, әrazi bütövlüyünün tәmin edilmәsi üçün
dövlәtin müstәqilliyinin qоrunması üçün
islahatların hәrtәrәfli hәyata keçirilmәsi üçün
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinә nail olmaq üçün
siyasәtin sоsial yönümlüyü, ölкәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәlәb оlunan sәviyyәdә оlması üçün

629 Iqtisadi tәhlüкәsizliк tәrкib hissәsidir: A)milli tәhlüкәsizliyin B)beynәlxalq tәhlüкәsizliyin C)regional
tәhlüкәsizliyin D)lokal tәhlüкәsizliyin

•

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

630 Iqtisadi tәhlüкәsizliyin sәviyyәlәrinә aid deyil:

•

Invеstisiya tәhlüкәsizliyi
Intеlекtual tәhlüкәsizliк
Ali iqtisadi tәhsil sfеrasının tәhlüкәsizliyi
Vеrgi tәhlüкәsizliyi
ekoloji tәhlüкәsizliк

631 Tәhlüкәsizliк кatеqоriyasının sadәlәşdirilmiş struкturu nеçә qrupa bölünür?

•

2
4
7
5
3

632 İqtisadi tәhlükәsizliyin daxili amillәrinә aiddir:

•

elmitexniki potensial vә sәmәrәli idarәetmә
iqtisadiyyatın proporsional iqtisadi inkişafı
iqtisadiyyatın proporsional iqtisadi inkişafı ilә bağlı olmayan amillәr
elmi potensialın vә istehsal innovasiyasının sәmәrәli istifadә olunması

•

iqtisadi sistemin tsiklik inkişafının qanunauyğunluqları ilә bağlı olan vә tsiklik inkişafın qanunauyğunluqları ilә
bağlı olmayan amillәr

633 İqtisadi tәlhükәsizliyin obyektlәri:

•

ailә vә şәxsiyyәt, sahibkarlar, biznesmenlәr
makroiqtisadiyyat vә mikroiqtisadiyyat
makroiqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatı, mezoiqtisadiyyat
ailә vә şәxsiyyәt, sahibkarlar, regional müәssisәlәr
makroiqtisadiyyat, regional, mikroiqtisadiyyat, ailә vә şәxsiyyәt

634 Milli tәhlükәsizliyin tәmin olunması sahәsindә ümumdövlәt mәqsәdlәrinә nail olmağın zәruri şәrti:

•

iqtisadi tәhlükәsizliyin planlaşdırılması
makroiqtisadi sәviyyәdә iqtisadi proporsiyaların tәmini
makro vә mikro iqtisadi sәviyyәdә tәnzimlәnmә
iqtisadi tәlükәsizliyin dövlәt tәnzimlәnmәsi
iqtisadiyyatın sabitliyinin tәmin olunması

635 İqtisadi tәhlükәsizliyin vacib elementlәri:

•

iqtisadi müstәqillik vә iqtisadi tәhlükәsizlik
hamısı düzdür
iqtisadi müstәqillik, milli iqtisadiyyatın sabitliyi, inkişaf vә tәrәqqi etmәk
sabitlik, müstәqillik vә müdafiә qabiliyyәti
iqtisadi müstәqillik vә müdafiә qabiliyyәtlilik

636 Gömrük tariflәri haqda qeyd olunanlardan hansı doğrudur?

•

tariflәr daha sәmәrәli olan sahәlәrin inkişafını lәngidir
tariflәr bazarı ixrac üçün genişlәndirir
tariflәr qorunan sahәlәrdә mәşğulluğu azaldır
tariflәr birinin hesabına digәrlәri üçün әlverişlidir
tariflәr daha sәmәrәli olan sahәlәrin inkişafına sәbәb olur

637 İqtisadi tәhlükәsizliyin formaları:

•

daxili vә xarici tәhldaxili vә xarici tәhlükәsizlikükәsizlik
siyasi tәlükәsizlik
iqtisadi vә geopolitik tәhlükәsizlik
geopolitik vә xarici tәhlükәsizlik
geopolitik vә daxili tәhlükәsizlik

638 İqtisadi maraqların vә ictimai tәkrar istehsalın normal gedişatının pozulmasına şәrait yaradır:

•

geopolitik tәhlükә
iqtisadi maraq
zәif iqtisadi siyasәt
iqtisadi tәhlükә
ölkәdaxili maraqlar

639 Milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini tәmin edәn şәrait vә amillәrin mәcmusu, onun stabilliyi vә
dayanıqlığı, daim yenilәşmә qabiliyyәti vә özütәkmillәşmәsi:

•

iqtisadi tәlükәsizlikdir
iqtisadi artımdır
iqtisadi inkişafdır
iqtisadi müstәqillikdir
iqtisadi sabitlikdir

640 Milli tәhlükәsizliyin tәrkib hissәsi olan iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması o şәraitdә artır ki:

•

iqtisadi disproporsiyalar zamanı
tәkrar istehsal şәraitindә
böhran fazasında
dinamik inkişaf şәraitindә
iqtisadi yüksәliş

641 İqtisadi inkişafın milli modelinin sәmәrәliliyini әks etdirәn әsas istiqamәtlәrdәn biri:

•

iqtisadi artımın sürәti
tәhsil vә sәhiyyәnin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
әtraf mühitin qorunması
vaxtdan istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi
urbanizasiya vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması

642 Әrzaq probleminin hәlli yollarını müәyyәnlәşdirin:

•

"yaşıl inqilabı" hәyata keçirmәk
xarici ticarәtdә "qiymәt qayçısı"
istehsalın mәhsuldarlığının aşağı olması
әrzaq mәhsullarının çatışmaması
bütün göstәrilәnlәr

643 Ölkә iqtisadiyyatının ona qarşı daxildәn vә xaricdәn yönәlmiş tәhdidlәrin qorunmasını tәmin edәn,
zәmanәt verәn vә dövlәt tәrәfindәn yaradılmış hüquqi normalar, şәrtlәr, iqtisadi normativlәr, tәlimatlar vә
direktivlәr kompleksidir. Bu:

•

әrzaq tәhlükәsizliyi
milli iqtisadiyyat
bütün göstәrilәnlәr
fetişlәşdirilmiş iqtisadiyyat
iqtisadi tәhlükәsizlik

644 Azәrbaycanda iqtisadi tәhlükәsizliyin hәdd göstәricilәrini müәyyәnlәşdirin:

•

ÜDM hәcmi
müdafiә xәrclәri
bütün göstәrilәnlәr
gәlirlәri yaşayış minimumundan aşağı sәviyyәdә olan әhalinin xüsusi çәkisi
әsas kapitala investisiyalar

645 Kölgә iqtisadiyyatının miqyası vә dinamikasını müәyyәn edәn amillәri müәyyәn edin:

•

gәlirlәrin sәviyyәsi
vergilәrin sәviyyәsinin yüksәk olması
bütün göstәrilәnlәr
dövlәt sektorunun payı
iş vaxtının müddәti vә işsizliyin miqyası

646 Kölgә iqtisadiyyatının hansı әsas sferası ayrılır:

•

qara iqtisadiyyat
fetişlәşdirilmiş iqtisadiyyat
mәtkurәvi iqtisadiyyat
bütün göstәrilәnlәr
imtiyazlı istehlak

647 İqtisadi tәhlükәsizliyi tәmin etmәk üçün dövlәt tәrәfindәn investisiyalar ayrılan prioritet iqtisadi sferanı
müәyyәnlәşdirin:

•

istehsal vә sosial infrastruktura
rәqabәtqabiliyyәtli mәhsullar buraxan müәssisәlәr
bütün göstәrilәnlәr
uzun müddәt yüksәk tәlәbat duyulan mәhsulların istehsalı
istehsaliqtisadi әlaqәlәrin qırılması nәticәsindә idxalı әvәz edәn mәhsulların bәrpası

648 İqtisadi tәhlükәsizliyә makroiqtisadi sәviyyәdә nәlәr tәsir edir:

•

investisiya mühiti
ixracın stimullaşdırılması
resursların mühüm sahәlәrә cәlb edilmәsi
mәcmu tәlәbin yüksәldilmәsi
yığım normasının artırılması

649 İqtisadi vә hәrbi tәhlükәsizliyin mühüm strateji istiqamәti:

•

istehsalın sәmәrәli strukturu
ölkәnin elmitexniki inkişafı
elmitexniki potensialdan sәmәrәli istifadә
yeni texnologiyanın tәtbiq edilmәsi
mütәrәqqi tәsәrrüfatçılıq üsulları

650 İqtisadi tәhlükәsizlik baxımından hәyat әhәmiyyәtli әsas istehsal sahәsi hansıdır?

•

nәqliyyat
yanacaq sәnayesi
energetika
yeyinti sәnayesi
tikinti

651 Region sәviyyәsindә iqtisadi tәhlükәsizliyin әlavә әsas göstәricisi:

•

qiymәtlәrin sәviyyәsi
әhalinin gәlirlәri
regionun ödәniş balansı
mühacirlәrin sayı
mәnzil tәminatı

652 İqtisadi tәhlükәsizliyin әsas göstәricisi nәdir?

•

iqtisadi artım
informasiyanın tempi
hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәti
işsizliyin sәviyyәsi
dünya iqtisadiyyatına qovuşma

653 Milli mәnafe üçün tәhlükә yaradan әsas daxili amil:

•

istehsalın texnoloji bazasının zәif olması
iqtisadiyyatın keçmişdәn qalmış deformasiyası
inflyasiyanın qeyrisabitliyi
bunların hamısı
mәhsulun enerji vә resurs tutumunun yüksәk olması

654 Bu dövrdә xarici ticarәt dövriyyәsindә hansı idxal mәhsulları üstünlük tәşkil edirdi.

•

neft vә neft mәhsulları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
әrzaq mәhsulları
maşın vә mexanizmlәr, elektrotexnika
kommunal yönümlü mәhsullar

655 Azәrbaycanın xarici ticarәt әlaqәlәrinin III dövründә (1999cu ildәn sonra) ixracın hәcmindә hansı
mәhsullar üstünlük tәşkil edirdi.

•

mineral mәhsullar
әrzaq mәhsulları
neft vә neft mәhsulları
elektrotexnika
maşın vә mexanizmlәr

656 Azәrbaycanın xarici ticarәt әlaqәlәrinin I dövründә (19911994) hansı ölkәlәrdә xüsusi çәkisi böyük idi

•

Cәnubi Asiya
Cәnubi Qafqaz ölkәlәri
hamısı düzdür
Avropa ölkәlәri
keşmiş ittifaq ölkәlәri

657 Azәrbaycanın xarici ticarәt әlaqәlәrinin II dövrü (11951998) nә ilә xarakterizә olunur

•

neft vә neft mәhsullarının ixracının azalması
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının ixracı
xammal ixracının artımı
istehlak tәyinatlı mәhsulların ixracının artması
yüngül sәnaye mәhsullarının ixracının artması

658 Azәrbaycanda hәyata keçirilıәn xarici ticarәt siyasәti:

•

ixracın idarә edilmәsindә dövlәtin hakim mövqeyinin qorunub saxlanılması
investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması
neft vә neft mәhsullarının ixracı
ixracın mәhdudlaşdırılması
maşın vә mexanizmlәrin ixracı

659 Azad iqtisadi zonaların xarakterik cәhәtlәri:

•

xarici ticarәtdә güzәştlәr
inzibati güzәştlәr
hamısı düzdür
fiskal güzәştlәr
maliyyә güzәştlәri

660 Azәrbaycanda idxal ixrac әmәliyyatlarında hansı mәhsullar ixracda әsas ümumi dәyәrinә görә әsas yer
tutur

•

hamısı düzdür
mәişәt әşyaları
әrzaq mәhsulları
maşın vә avadanlıqlar
neft vә neft mәhsulları

661 Bazar iqtisadiyyatı, sağlam rәqabәt, qarşılıqlı idxalixrac, müstәqil iqtisadiyyat hansı iqtisadiyyat
növünә aiddir:

•

liberal iqtisadiyyat
dünya iqtisadiyyatı
qapalı iqtisadiyyat
sosialyönümlü iqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat

662 İstehsalın beynәlxalq ixtisaslaşmasının әsas formaları

•

hazır mәhsul üzrә
a+b
a+b+c
mәrhәlәlәr üzrә
mәhsulun ayrıayrı hissәlәri üzrә

663 Beynәlxalq әmәk bölgüsünün әn mühüm formları

•

ölkәlәrarası elmitexniki әmәkdaşlıq
istehsalın ixtisaslaşması vә kooperasiyalaşması
ölkәlәrarası kapital qoyuluşu
ölkәlәrarası ticarәt әlqәlәri
ölkәlәrarası ticarәt әlaqәlәri

664 Dünya tәsәrrüfat sistemindә ölkәlәrin başlıca mәqsәdi:

•

beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri inkişaf etdirmәk
ölkәnin mәcmuu iqtisadi potensialından maksimum üstün istifadә etmәk
milli iqtisadiyyatını sürәtlә inkişfa etdirmәk
beynәlxalq әmәk bölgüsünü inkişaf etdirmәk
ölkә әhalisinin maddi rifah halını yüksәltmәk

665 Neft ixrac edәn ölkәlәrin tәşkilatı

•

TANAP
AAFA
NAFTA
OPEK
CAARK

666 Әmtәә vә xidmәtlәrin ixrac vә idxalını maneәsiz hәyata keçirәn ölkәlәrin iqtisadiyyatı necә adlanır?

•

azad iqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat
azad iqtisadi zona
açıq birja
azad bazar

667 Burada fәaliyyәt göstәrәn milli vә xarici iqtisadi sunyektlәrin fәaliyyәti üçün güzәştli rejim yaradılır:

•

azad iqtisadi zona
azad sahibkarlıq
azad ticarәt
azad bazar
açıq birja

668 Ölkәlәr arasında müstәqillik, bәrabәrlik, birbirinin daxili işlәrinә qarışmamaq vә tәrәflәrin qarşılıqlı
sәmәrә prinsipi әsasında müxtәlif iqtisadi vә elmitexniki әlaqәlәrin obyektiv inkişafı necә adlanır?

•

beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq
beynәlxalq iqtisadi zonalar

beynәlxalq tәdiyyә vasitәsi
beynәlxalq lizinq
beynәlxalq әmәk bölgüsü

669 Müxtәlif ölkәlәrin milli tәsәrrqfatlarının әmәkdaşlıq etmәk yolu ilә onların tam vә yaxud qismәn vahid
hala salınması

•

iqtisadi stimullaşdırma
iqtisadi sistem
iqtisadi tәnzimlәnmә
iqtisadi mühit
iqtisadi inteqrasiya

670 Açıq iqtisadiyyatda faiz dәrәcәsinin yüksәlmәsi

•

iqtisadi artım tempini yüksәldir
xarici valyutaların daxil olmasına sәbәb olur
investisiyaların daxil olmasına sәbәb olur
heç biri düz deyil
hamısı düzdür

671 Azәrbaycan Respublikasının xarici ticarәtinin struktur siyasәti

•

xarici vә yerli texnologiyalardan istifadә
idxal vә ixracın quruluşunun tәsniflәşdirilmәsi
tәkrar istehsal imkanlarının artırılması
azad itisadi zonaların yaradılması
gömrük taarifi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi

672 İxracın diversifikasiyası siyasәti:

•

elmtutumlu sahәlәrin inkişafı
idxal mәhsullarının artırılması
ixrac olunan әmtәәlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsi
neft vә neft mәhsullarının ixracı
әmtәәlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsi

673 İdxalın diversifikasiyası siyasәti:

•

ixrac sahәlәrinin inkişafı
idxal mәhsullarının artırılması
ölkәdә idxal әvәzedici istehsalın yaradılması
әmtәәlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsi
emal mәhsullarının payının artırılması

674 İdxalın diversifikasiya siyasәti

•

ölkәdә idxal әvәzedici istehsalın yaradılması
idxal mәhsullarının artırılması
ixrac sahәlәrinin inkişafı
emal mәhsullarının payının artırılması
әmanәtlәrin çeşidinin genişlәndidilmәsi

675 Azәrbaycanın milli iqtisadiyyatın formalaşmasının әsas şәrtlәrindәn biri
әrazi bütövlüyü
xarici investisiyaların cәlb olunması
siyasi vә milli müstәqillik
dövlәtçiliyin möhkәmlәnmәsi

•

•

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyalar

676 Azәrbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında atdığı ilk addım:

•

xarici vә yerli texnologiyalardan istifadә
ölkә iqtisadiyyatına xarici investisiyanın cәlb edilmәsi
milli iqtisadiyyatın formalaşması
milli iqtisadi tәhlükәsizlik
azad iqtisadi zonaların yaradılması

677 Azәrbaycan iqtisadiyyatının texnoloji yenilәnmәsi amili:

•

tәkrar istehsal imkanlarının artırılması
azad iqtisadi zonalrın yaradılması
vergi dәrәcәlәrinin azaldılması
investisiyaların iqtisadiyyata tәtbiqi
milli gәlirdә yığımın payının artırılması

678 Tәlәb vә öhdәliklәrin qarşılıqlı surәtdә nәzәrә alınmasına dair hökümәtlәrarası saziş necә adlanır?

•

Lizinq
Klirinq
Faktorinq
Françayzinq
Injinirinq

679 Әmttәlәrin satışında dünya bazarında fәaliyyәt göstәrәn әn iri kompaniya:

•

trest
konsern
korporasiya
oliqarxiya
transmilli korporasiya

680 Ölkәlәrin mübadilә etdiklәri müәyyәn növ mәhsul istehsalı üzrә ixtisaslaşması necә adlanır?

•

Beynәlxalq inteqrasiya
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq
Beynәlxalq dünya bazarı
Beynәlxalq hesablaşmalar

681 Xarici iqtisadi әlaqәlәr hansı vәzifәlәri tәnzimlәmir?

•

Әmәk resurslarının sәmәrәli yerlәşdirilmәsi.
Valyuta, gömrük tәnzimlәnmәsini hәyata keçirmәk;
Xarici iqtisadi әlaqәlәrdә iştirak edәn dövlәtlәrin marağının qorunması tәdbirlәrini hәyata keçirmәk;
Xarici iqtisadi әlaqәlәri tәnzim edәn әlaqәlәrin statusunun müәyyәn edilmәsi.
Xarici iqtisadi fәaliyyәtin hüquqi prinsiplәrini müәyyәn edәn normaların işlәnib hazırlanması vә onların tәnzim
edilmәsi.

682 Milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sistemiә birlәşmәsi mәsәlәlәri:

•

azad ticarәt zonası, azad iqtisadi zona, azad elmitexniki zona, gömrük birliyi, iqtisadi birlik
azad ticarәt zonası, gömrük birliyi, azad iqtisadi zon, iqtisadi birlik, iqtisadi vә valyuta birliyi
azad ticarәt zonası, azad sәnaye zonası, gömrük birliyi, iqtisadi birlik, iqtisadi vә valyuta birliyi
azad ticarәt zonası, gömrük birliyi, ümumi bazar iqtisadi birlik, iqtisadi vә valyuta birliyi
azad ticarәt zonası, azad iqtisadi zona, gömrük birliyi, ümumi bazar, iqtisadi vә valyuta birliyi

683 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi strategiyası hansılardır?

•

Daxili bazarın idxalixrac nәzarәtinin güclәndirilmәsi.
Respublikanın ixrac potensialının formalaşması vә inkişafı, ixracın strukturunun dәyişdirilmәsi, bonus sisteminin
hazır mәhsul ixracının mükafatlandırılması;
Hamısı.
Respublika müәssisәlәrinin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması;
Texniki modellәşdirmә üçün investisiyaların cәlb edilmәsi;

684 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi hansı vәzifәlәri hәyata keçirilir:

•

Xarici iqtisadi әlaqәlәri tәnzim edәn orqanların statusunun müәyyәn edilmәsi;
Xarici iqtisadi fәaliyyәtin hüquqi prinsiplәrini müәyyәn edәn normaların işlәnib hazırlanması vә onların tәnzim
edilmәsi.
İxrac rejimini müәyyәn etmәk, ixracı lisenziyalaşdırmaq, mәhsul aparılması vә gәtirilmәsi qaydasını müәyyәn
etmәk.
Vәzifәlәrin hamısı.
Xarici iqtisadi әlaqәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsini müәyyәn etmәk, ölkәdә müştәrәk müәssisәlәrin tikilmәsinin
normativ aktlarını tәrtib etmәk.

685 Ölkәnin beynәlxalq iqtisadi mövqeyinә tәsir edәn amillәr:

•

milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi, idxal vә ixraca meyllik, millәtlәrin iqtisadiyyatının fәaliyyәtinin tәşkilati
әsaslar
milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi, milli iqtisadiyyatın strukturu, idxal vә ixraca meyllik
ölkәnin ixrac vә idxalda yerinin yüksәldilmәsi, investisiyalardan götürülәn götürülәn gәlirlәrin artırılması,
beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrә tәsiri
milli iqtisadiyyatın inkişa sәviyyәsi, millәtlәrin beynәlxalq ticarәtdәn asılılıq әmsalı, millәtlәrin iqtisadiyyatının
tәşkilati әsasları
milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi, milli iqtisadiyyatın strukturu, millәtlәrin iqtisadiyyatın fәaliyyәtinin
tәşkilati әsasları

686 Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә bağlı siyasәtdir:

•

valyuta
ticarәt
iqtisadi
hamısı
heç biri

687 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi sahәlәrinә daxil deyil:

•

investisiyaların tәnzimlәnmәsi
valyutanın tәnzimlәnmәsi
norma vә normativlәrin tәnzimlәnmәsi
xidmәtlәrin tәnzimlәnmәsi
әmtәә axınının tәnzimlәnmәsi

688 Xarici rәqabәtin dağıdıcı tәsirindәn milli iqtisadiyyatı qorumaq üçün hansı tәdbirlәr görülmәlidir?

•

azad iqtisadi zona(lar) tәşkil edilmәlidir
hәr şey bazarın öhdәsinә buraxılmalıdır
«açıq qapı» siyasәti yeridilmәlidir
dövlәt tәrәfindәn proteksionist siyasәt yeridilmәlidir
idxal gömrük tariflәri yüngüllәşdirilmәlidir

689 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi metodu:

•

gömrük tarif
bәrabәr amortizasiya
uçot
deviz

delfi

690 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi metodu:

•

diskont
qeyri –tarif
rәqәmlәrin cәmi
qalıq dәyәri
diversifikasiya

691 Inкişaf еtmiş ölкәlәrin tariхi tәcrübәsi göstәrir кi, qlоballaşmada milli iqtisadiyyatın davamlı inкşafının
tәmin еdilmәsinin zәruri şәrtidir: A)milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәtliliyin tәmin еdilmәsi,
B)sәmәrәliliyin tәmin еdilmәsi, C)iqtisadi tәhlüкәsizliyin tәmin еdilmәsi D)sabitliyin tәmin еdilmәsi

•

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

692 Millәtlәrin bеynәlхаlq münаsibәtlәrdә iştirакı hәyаtакеçirilir A) müхtәlif fоrmаlаrdа B) müхtәlif
vasitәlәrlә C) müхtәlif göstәricilәrlә

•

A, C
B,C
A,B
C
A

693 Milli iqtisаdiyyаtın struкturunun bеynәlхаlq ticаrәtә tәsirinin iqtisаdi tәhlili zаmаnı аşаğıdакı
göstәriçidәn istifаdә еtmәкоlmаz:

•

әhalinin gәlirlәri ilә xәrclәrinin nisbәti;
millәtlәrin bеynәlхаlq ticаrәtdәn аsılılıq әmsаlıölкә dахilindә istеhlакоlunаn әmtәә vә хidmәtlәrin dәyәrinin
хаricdәn dахil оlаn әmtәә vә хidmәtlәrin dәyәrinә nisbәti;
idхаl vә iхrаcа mеylliкidхаlın (iхrаcın) milli gәlirә nisbәti;
idхаlа mеyilliyin mаrjinаllığı (sоn hәddi) – әlаvә idхаlın аrtımının milli gәlir аrtımınа nisbәti;
idхаl vә iхrаcın qiymәt vә gәlirlәrә nisbәtdә еlаstiкliyi  idхаl vә iхrаcın qiymәt vә gәlirlәrin nisbi еnib
qаlхmаsındаn аsıllığı.

694 Әmtәlәrin, хidmәtlәrin vә каpitаllаrın idхаl vә iхrаç hәçmi vә tәrкibi аsılıdır.

•

ölкәdә fәаliyyәt göstәrәn iqtisаdi qаydаlаrın хüsusiyyәtlәrindәn
iqtisаdiyyаtın struкturundаn
әmtәә vә хidmәtlәrin dәyәrindәn
idхаlın (iхrаçın) milli gәlirә nisbәtindәn
хаricdәn dахil оlаn әmtәә vә хidmәtlәrin dәyәrindәn

695 BMTnin tәdqiqаtlаrındа mаrаqlı nәtiçәlәrinә әsasәn inкişаf еtmiş vә sәnаyе ölкәlәrә aid deyil:

•

dünyа iхrаcındа vә idхаlındа birinçi yеr tuturlаr.
ölкәlәr bоrç аlаnlаr vә bоrçlulаr rоlundа çıхış еdirlәr
invеstisiyаlаrındаn dаhа çох gәlir götürürlәr
frахtdаn (dәniz ticarәtindәn), sığоrtаdаn vә bаşqа bu çür хidmәtlәrdәn qаzаncın hamısı onların pаyınа düşür.
bаşlıçаоlаrаq хаmmаl vә әrzаq mәhsullаrı idхаl еdәrәк hаzır mәhsulu iхrаç

696 Bеynәlхаlq münаsibәtlәrdә millәtin mövqеyini fәrqlәndirir. A) millәtlәrin әmtәә vә хidmәtlәr sаhәsindә
tәlәb vә tәкliflәrini müәyyәn еdәn milli gәlirdәn vә istеhsаlın hәçmindәn аsılılığı B)bu vә yа digәr ölкәnin
milli vаrlığının hәçmi C)әmtәlәrin, хidmәtlәrin vә каpitаllаrın idхаl vә iхrаç hәçmi D)iqtisаdiyyаtın struкturu

•

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

697 Millәtlәrin bеynәlхаlq iqtisаdi mövqеinә tәsir göstәrir. A)milli iqtisаdiyyаtın inкişаf sәviyyәsi, B)milli
iqtisаdiyyаtın struкturu, C)iqtisаdi qüdrәti D) geosiyasi yeri

•

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

698 Azәrbaycan Rеspublikasında әsasәn aşağıdakı iхracidхal әmәliyyatları sәrbәst hәyata kеçirilmir:

•

Azәrbaycan Rеspublikasında еmal оlunan malların iхracı
Azәrbaycan Rеspublikasında istеhsal оlunan malların iхracı
psiхоtrоp maddәlәrin iхracı
rееkspоrt (tәkrar iхrac)
krеdit iхracı

699 Azәrbaycan Rеspublikasında әsasәn aşağıdakı iхracidхal әmәliyyatları tәnzimlәnmir:

•

kоnsiqnasiya yоlu ilә iхrac әmәliyyatları;
müvәqqәti iхrac әmәliyyatları;
kooperasiya әmәliyyatları;
bartеr әmәliyyatları;
bеynәlхalq әmәliyyatlar;

700 Azәrbaycan Rеspublikasında әsasәn aşağıdakı iхracidхal әmәliyyatı tәnzimlәnmir:

•

Nazirlәr Kabinеti tәrәfindәn aparılan idхal әmәliyyatları;
Nazirlәr Kabinеti tәrәfindәn aparılan iхrac әmәliyyatları;
müvafiq dövlәt оrqanlarından rәy vә ya lisеnziya alınmaqla aparılan idхaliхrac әmәliyyatları;
bеynәlхalq hеsablaşmaların aparılması üzrә әmәliyyatlar.
rеzidеntlәrin öz vәsaiti hеsabına idхal;

