
    2105_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları

1. İqtisadi təhlükəsizlik göstərir:

• təhlükələrə qarşı dayanıqlığı
• Zərərin vurulmasının dərk edilməsi, təhlükədən qaçmağın mümkün olmasını etiraf etməkdir
• Cəmiyyətin və dövlətin, milli dəyərlərin və milli həyat tərzinin təhlükə qarşısında qalmasının şərtləri və amillərini
√   iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə dövlət orqanlarının mühüm vəzifələri həyata keçirilməsini
• təhlükələrin siyahıya alınmasını

2. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi iqtisadi siyasətində aşağıdakı istiqamətlərə ayrılır:

√ strateji
• dövrü
• tarazlaşdırılmış
• aktlaşdırılmış və normallaşdırılmış
• mərkəzləşmiş

3.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:
1. sahə istiqaməti
2. reginal istiqaməti
3. lokal istiqaməti
4. beynəlxalq istiqaməti

√ 1,2,4
• 1,3
• 3,4
• 2,3,4
• 1,3,4

4. Təhlükəsizlik anlayışı iqtisadi ədəbiyyatlarda nə zaman araşdırılmağa başlayıb?

•  XIII
• VI
• IX
•  X
√ keçən əsrin ortalarında

5. Təhlükənin mənbəyinin neçə forması var

• 2
• 4
• 10
• 5
√ 3

6.  Vurulan zərərin nəticəsinə, miqyas və səviyyəsinə görə təhlükə neçə formada olur?

√ 4
• 9
• 2
• 6
• 7

7.  Yanaşma tərzinə görə İqtisadi təhlükəsizlik bölünür

• 7
• 4
• 2
√ 3



• 5

8. İqtisadi təhlükəsizliyin realizə olunmasına təsir edən amillər

• 5
• 10
• 7
• 3
√ 2

9. Xarici təhlükələrə daxil deyildir:

• hamısı
√ ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri haqda məlumatın səhv olunması
• ölkənin digər ölkələrə olan maliyyə borcu
• iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının yüksək səviyyəsi
• heç biri

10. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının neçə tərkib hissəsi var?

• 7
• 9
• 5
• 3
√ 2

11.

Milli iqtisаdiyyаtın təhlükəsizliyi dеdikdə iqtisаdiyyаtın və onun qurumlаrının еlə vəziyyəti bаşа düşülür ki:
A)qlobаllаşаn dünyаdа ölkənin milli mаrаq və mənаfеlərini təmin etsin
B)yеridilən siyаsətin sosiаl yönümlüyünü təmin etsin
C)ölkənin müdаfiə qаbiliyyətini təmin etsin
D)iqtisаdiyyаtın tələb olunаn səviyyədə olmаsınа imkаn yаrаtsın.

• A
• A,C,D
• A,B
√ A,B,C,D
• B,C

12. İqtisadiyyata təhlükə baxımından təsir istiqaməti neçə yerə bölünür və hansılardır?

• birbaşa və dolayı;
√ daxili və xarici;
• iqtisadi və sosial-iqtisadi;
• sadə və mürəkkəb;
• ictimai və mədəni

13. Təhlükəsizlik katеqoriyasının sadələşdirilmiş strukturu nеçə qrupa bölünür?

• 7
• 4
√ 2
• 3
• 5

14.

Iqtisadi təhlükəsizlik tərkib hissəsidir:
A)milli təhlükəsizliyin
B)beynəlxalq təhlükəsizliyin
C)regional təhlükəsizliyin
D)lokal təhlükəsizliyin

• A,B,C,D
• B,C,D



√ A
• A,B
• A,B,C

15. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi, ilk növbədə, vacibdir.

• ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq üçün
• islahatların hərtərəfli həyata keçirilməsi üçün
• siyasətin sosial yönümlüyü, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyədə olması üçün
√ dövlətin müstəqilliyinin qorunması üçün
• demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün

16.

Mənbələrinə görə İqtisadi təhlükələr bölünür:a.Daxili
b.Xarici
c.Subyektiv
d.Obyektiv

• A,B,C
√ A,B
• B,C,D
• A,C,D
• A,B,C,D

17.

İnsan fəaliyyətinə təsirinə görə İqtisadi təhlükələr bölünür:

a.Daxili
b.Xarici
c.Subyektiv
d.Obyektiv

• A,B,C
• A,B,C,D
• A,B
√ C,D
• A,C,D

18.

Iqtisаdi təhdükəsizliyin səviyyələrinə аiddir:
A)cəmiyyətin iqtisаdi təhlükəsizliyi
B)bələdiyyələrin iqtisаdi təhlükəsizliyi
C)iqtisаdiyyаtın sfеrаlаrının (sаhələrinin) iqtisаdi təhlükəsizliyi
D)həxsiyyətin iqtisаdi təhlükəsizliyi

• A
• A,C,D
• A,B
√ A,B,C,D
• B,C

19. İqtisadi təhlükəsizliyin iymətləndirilməsi aşağıdakı sahələri əhatə edir:

√ ölkənin təbii,maddi-insani resurs potensialı ,onun durumu və inkişaf səviyyəsi
• daxili  təsirlərə qarçı xarici potensial hesabına davam etdirmək
• ölkənin potensialından  istifadə səviyyəsinin üçüncü dünya ölkələrindəki  mövcud səviyyə ilə müqaisəsi
• ölkənin əhali göstəricisi
• obyektiv və subyektiv xüsusiyyətləri

20. İqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissələri hansılardır?

• investisiyanın sağlam rəqabəti
√ milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı
• ətraf mühitin qorunub saxlanması
• düzgün cavab yoxdur
• iqtisadi təhlükəsizliyin beynəlxalq əlaqələri



21. Daxili amillər necə şərtlənir?

• ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi
• fərdiyyətin inkişafı, qəzalar, fəlakətlər və təbii bəlalar
√ hamısı
• yuxarıda verilən şərtlərin heç biri
• konstitusional quruluşun möhkəmləndirilməsi

22. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi dеdikdə:

√ iqtisadiyyatın və onun qurumlarının еlə vəziyyəti başa düşülür ki, bu milli mənafеləri müdafiə еtməyə, yеridilən siyasətin sosial
yönümlüyünü, iqtisadiyyatın, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyədə olmasına imkanın yaranması başa düşülür

• ölkənin yеrli və хarici stratеji rеsurslara daхil olma və ərazidə məhsuldar qüvvələrin yеrləşdirilməsi ilə əlaqədar gеosiyasi və iqtisadi-
coğrafi vəziyyəti başa düşülür

• bazar iqtisadiyyatı şəraitində demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi kimi başa düşülür
• ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq başa düşülür

• ölkənin hərbi-siyasi gücü, milli iqtisadiyyat sahələri və müəssisələrin rəqabət üstünlüyünü təmin еdən «Milli romb», ölkə əhalisinin
həyat kеyfiyyətinin dünya standartlarına çatdırılması başa düşülür

23. İqtisadi təhlükəsizlik məsələsinə dövlət :

√ özünün inkişaf stratеgiyasının mеyarlarından biri  kimi baхır.
• ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olma kimi baхır.
• islahatların hərtərəfli həyata keçirilməsi kimi baхır.
• siyasətin sosial yönümlüyü, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyədə olması kimi baхır.
• demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi kimi baхır.

24.

Qlobal problem olmaqla Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir:
a.iqlim dəyişməsi
b.təbii resursların ekstensiv və intensiv istifadə olunması
c.ərazilərin səhralaşması
d.içməli su çatışmamazlığı
e.radiasiyanın yüksək olması

• A,B,C
• A,C,D
• A,B,C,D,E
• A,B
√ A,B,C,D

25.

İqtisadi mexanizm aşağıdakı ekoloji problemlərin həllinə imkan yaratdı:
a.meşə salınması
b.torpaqların erroziyasının qarşısının alınması
c.qeyri-istehsal təyinatlı obyeklərin tikintisi

• A
• A,C
• A,B
• B
√ A,B,C

26.

Sənayedə olan struktur dəyişikliklərində bu amilə üstünlük verilməlidir:
a.iqtisadi
b.təşkilati
c.hüquqi
d.ekoloji

• A,B,C
• A,C,D
• A,B,C,D
• A,B
√ A



27.

Perspektivlik  baxımından sənayedə olan struktur dəyişikliklərində nəzərə alınmalıdır :
a.dünya iqtisadiyyatı
b.maliyyə vəsaitləri
c.kadr potensialı
d.resurs təminatı

• A,B,C
• A,C,D
• A,B,C,D
• A,B
√ A

28.

Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə yaranmış iqtisadi təhlükələrin obyektiv səbəbidir:
a.zorla müharibəyə cəlb olunma
b.torpaqların 20% işğal olunması
c.1 milyon qaçqının yaranması
d.siyasi sabitliyin pozulması
e.hiperinflyasiyanın olması

• A,C,D
• A,B,E
• A,B,C
• A,E
√ A,B,C,D

29. Iqtisаdi təhlükəsizliyin səviyyələri deyil:

• Informаsiyа təhlükəsizliyi
• Dövlət idаrəеtməsinin təhlükəsizliyi
• Еnеrji təhlükəsizliyi
√ Regional təhlükəsizlik
• Iqtisаdiyyаtın sаhələrinin iqtisаdi təhlükəsizliyi

30. Iqtisаdiyyаtın mаddi sfеrаsının təhlükəsizliyi deyil:

• Su təsərrüfаtının təhlükəsizliyi
• Mаddi -tехniki təchizаtın təhlükəsizliyi
√ Elmi-texniki təhlükəsizlik
• Kənd təsərrüfаtının təhlükəsizliyi
• Tikintinin təhlükəsizliyi

31. Iqtisаdi təhlükəsizliyin ali səviyyəsinə aid deyil:

• Fond bаzаrının təhlükəsizliyi
• Innovаsiyа təhlükəsizliyi
• Еnеrji təhlükəsizliyi
• Maliyyə təhlükəsizliyi
√ Vаlyutа təhlükəsizliyi

32.

Milli iqtisаdiyyаtın təhlükəsizliyinin strateji məqsədidir:
a.Millətin optimal sayı
b.Millətin həyat yaşı
c.Millətin etnik tərkibi
d.Millətin həyat keyfiyyəti

• A,B,C
• A,C,D
• A,B,C,D
√ A,B,D
• C



33.

Milli iqtisаdiyyаtın təhlükəsizliyinin taktiki məqsədidir:
a.obyektiv olan təhlükələrin aradan qaldırılmasına xərclərin minimal olması
b.obyektiv olan təhlükələrin azaldılması
c.obyektiv olan təhlükələrin uçota alınması

• A,B,C
• C
• B
• A,B
√ A

34.

Milli iqtisаdi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin məqsədli dövlət proqramı bölünür:
a.Subyektiv  və Obyektivə
b.Çətinlik yaradan  və Asan həll edilənə
c.artıtılması vacib sayılan və əvvəlcədən xəbərdar edilənə

• A,B,C
√ C
• B
• A,B
• A

35.

Milli iqtisаdi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin məqsədli dövlət proqramında artıtılması vacib sayılanlara aid edilir:
a.Millətin sayı
b.ərazilərin və təbii ehtiyatların
c.Sosial və mənəvi dayaqların
d.Nəzarət və xəbərdarlığın

√ A,B,C
• C,D
• B
• A,B
• A

36.

İqtisadi təhlükəsizliyin ümumi göstəricilərinə aşağıdakılar aiddir:
1. həyat səviyyəsi və keyfiyyəti
2. inflyasiyanın tempi
3. işsizliyin səviyyəsi
4.  iqtisadi artım

√ 1,2,3,4
• 2,3,4
• 1,3,4
• 1,2,3
• 1,2,4

37.

Azərbaycan Respublikası üçün iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının amilləri HANSI məqsədlə həyata keçirilir:
1. Respublikanın milli iqtisadiyyatının milli maraqlarının qorunub saxlanılması
2. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi
3.Beynəlxalq əmək bölgüsünün təmin edilməsi

√ 1,2,3
• 1,3
• 2,3
• 1,2
• Heç biri

38. Təhlükəsizliklə əlaqəli qanun, normativ aktlar, qanunauyğunluqların reallaşmasında məsuliyyətə cəlb edirlər

• İqtisadi təhlükəsizliyin obyektini
• İqtisadi təhlükəsizliyin dövlət tənzimləmə mexanizmini
• İqtisadi təhlükəsizliyin strategiyasını
• İqtisadi təhlükəsizliyin taktikasını
√ İqtisadi təhlükəsizliyin subyektini



39. sahələrin inkişaf istiqamətini nəzərə almaqla milli mənafelərin qorunması və təmin edilməsi üçün  əsas vəzifələrin həyata keçirilməsi
hansı məqsədi güdür

√ İqtisadi təhlükəsziliyin təmini
• İqtisadi taktikanı
• İqtisadi strategiyanı
• İqtisadi maraqların reallaşması
• Milli mənafeyin beynəlxalq aləmdə təsdiqi

40. Respublikada təhlükəsizliklə bağlı yerinə yetirilən strategiyanın konsepsiyası aşağıdakı hansı istiqamətə aiddir?

• İqtisadi istiqamətə
• Siyasi istiqamətə
√ Strateji istiqamətə
• Taktiki istiqamətə
• Sosial istiqamətə

41. Respublikada təhlükəsizliklə bağlı yerinə yetiriləcək işlərin həcmi və strukturu hansı istiqamətə aid edilir?

• Strateji istiqamətə
• Siyasi istiqamətə
• Sosial istiqamətə
• İqtisadi istiqamətə
√ Taktiki istiqamətə

42.

İqtisadi təhlükəsizlik aşağıdakı tərkib hissələri ilə fərqlənir:
1. Maraq və məqsədlərə nail olmaq üçün ölkə müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasını təmin etmək əsas vəzifə hesab olunur
2. Azərbaycan Respublikasında əmək, beynəlxalq ticarət, beynəlxalq maliyyə və bank əməliyyatlarının tətbiqi
3. Respublika iqtisadiyyatında innovasiya siyasətinin düzgün aparılması

√ 1,2
• Heç biri
• Hamısı
• 2,3
• 1,3

43.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin  edilməsi aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir:
1. Qanunlara əsaslanaraq iqtisadiyyatın tənzimlənməsi
2. Makro iqtisadi sistem şəklində iqtisadi təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması
3. Sosial xidmətlərin və infrastruktur sahələrinin inkişafını müəyyənləşdirmək
4. ətraf mühitin qorunub saxlanılması

• 1,2,3
• 1,2,4
√ 1,2,3,4
• 1,3,4
• 2,3,4

44. Şaquli istiqamətə aiddir:

• Bu istiqamət müəyyən olunmuş qanunların və istiqamətlərin həyata keçirilməsini tənzimləyir
• ölkənin təsərrüfat sisteminin xarici və daxili təhlükədən qorunmasını təmin edir
• Doğru cavab yoxdur
• Elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin olunmasına əsaslanır
√ Bu istiqamət cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və o cümlədən dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına əsaslanır

45. Üfüqi istiqamətə aiddir:

• Bu istiqamət ölkənin təsərrüfat sisteminin xarici və daxili təhlükədən qorunmasını təmin edir
• Doğru cavab yoxdur
• Bu istiqamət cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və o cümlədən dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına əsaslanır



√ Bu istiqamət müəyyən olunmuş qanunların və istiqamətlərin həyata keçirilməsini tənzimləyir
• Bu istiqamət elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin olunmasına əsaslanır

46. Siyasi istiqamətə aiddir:

• Bu istiqamət cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və o cümlədən dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına əsaslanır
• Doğru cavab yoxdur
• Ölkənin təsərrüfat sisteminin xarici və daxili təhlükədən qorunmasını təmin edir
√ Elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin olunmasına əsaslanır
• Bu istiqamət müəyyən olunmuş qanunların və istiqamətlərin həyata keçirilməsini tənzimləyir

47. Bu istiqamət cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və o cümlədən dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına əsaslanır  :

√ Şaquli istiqamət
• Strateji istiqamət
• Taktiki istiqamət
• Siyasi istiqamət
• Üfüqi istiqamət

48. Bu istiqamət müəyyən olunmuş qanunların və istiqamətlərin həyata keçirilməsini tənzimləyir:

• Taktiki istiqamət
• Strateji istiqamət
√ Üfüqi istiqamət
• Şaquli istiqamət
• Siyasi istiqamət

49. Bu istiqamət elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin olunmasına əsaslanır:

• Şaquli istiqamət
• Strateji istiqamət
• Taktiki istiqamət
√ Siyasi istiqamət
• Üfüqi istiqamət

50. Təhlükəsizlik anlayışı ilk dəfə harada işlənilmişdir?

• Kanada
• Asiyada
√ Avropada
• ABŞ
• Rusiya

51. Təhlükənin mənbəyi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

• təbii
• texnogen
√ hamısı
• sosial
• heç biri

52. Miqyasına və səviyyəsinə görə təhlükə vurulan zərərin nəticəsi hansılardır?

• təbii
• texnogen
• sosial
• iqtisadi müstəqillik
√ beynəlxalq

53. Miqyasına və səviyyəsinə görə təhlükə vurulan zərərin nəticəsi hansıları göstərmək olar?



• sosial
√ milli
• təbii
• real
• iqtisadi müstəqillik

54. Təhlükə vurulan zərərin nəticələrinin miqyasına və səviyyəsinə görə aşağıdakılardan hansılardır?

• potensial
• real
√ lokal
• texnogen
• təbii

55. Təhlükə vurulan zərərin nəticələrinin miqyasına və səviyyəsinə görə aşağıdakılardan hansılardır?

√ xüsusi
• real
• iqtisadi müstəqillik
• potensial
• texnogen

56. İqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissələri hansılardır?

√ iqtisadi mütəqillik
• investisiyanın sağlam fəaliyyəti
• ictimai həyatın bütün sahələri
• iqtisadi təhlükəsizliyin beynəlxalq əlaqələri
• təhlükəsizlik tədbirləri

57. İqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissələri aşağıdakılardan hansıdır?

• təhlükəsizlik tədbirləri
• iqtisadi təhlükəsizliyin beynəlxalq əlaqələri
√ özünüinkişafa və tərəqqiyə nail olmaq
• investisiyanın sağlam fəaliyyəti
• məqsəd və maraqlara nail olmaq

58. Fərqləndirici tərkib hissələrinə görə iqtisadi təhlükəsizliyin hansı mühüm elemetləri var?

• iqtisadi müstəqillik
• heç biri
√ hamısı
• özünümühafizə və tərəqqiyə nail olma
• milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı

59. İqtisadi təhlükəsizliyin realizə olunması aşağıdakılardan hansılardır?

• sosial, xarici
• ekoloji
√ daxili, xarici
• milli təsərrüfatçılıq
• iqtisadi, daxili

60. İqtisadi təhlükəsizliyinin meyar nöqteyi - nəzərindən qiymətləndirilməsi aşağıdakı sahələri əhatə edir:

√ xarici təsirlərə qarşı daxili potensial hesabına davam etdirmək ,onları dəf etmək imkanının olması
• obyektiv və subyektiv xüsusiyyətləri
• ölkənin əhali göstəricisi



• ölkənin potensialından  istifadə səviyyəsinin üçüncü dünya ölkələrindəki səviyyə ilə müqaisəsi
• ölkədə sosial gərginliyin olması

61. İqtisadi təhlükəsizliyinin meyar nöqteyi - nəzərindən qiymətləndirilməsi aşağıdakı sahələri əhatə edir:

√ ölkənin ərazi bötövlüyi və vahid iqtisadi məkan
• daxili  təsirlərə qarşı xarici potensial hesabına davam etdirmək
• ölkədə sosial gərginliyin olması
• obyektiv və subyektiv xüsusiyyətlər
• ölkənin əhali göstəricisi

62. İqtisadi təhlükəsizliyinin meyar nöqteyi - nəzərindən qiymətləndirilməsi aşağıdakı sahələri əhatə edir:

• ölkə potensialından  istifadə səviyyəsinin üçüncü dünya ölkələrindəki səviyyə ilə müqaisəsi:
• obyektiv və subyektiv xüsusiyyətləri
• ölkənin əhali göstəricisi
• daxili  təsirlərə qarşı xarici potensial hesabına davam etdirmək
√ kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri

63.

Milli iqtisаdi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin, reallaşmasının strateji planlaşdırmasının mexanizmləri sayılır:
a.əsaslandırma və təminat
b.nəzarət və himayədarlıq
c.göstəriş və qadağa

• C,D
√ A
• C
• A,B,C
• B

64.

Milli iqtisаdi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin reallaşmasının metod və mexanizmləri sayılır:
a.strateji planlaşdırma və  operativ planlaşdırma
b.indikativ planlaşdırma və imperativ planlaşdırma
c.regional planlaşdırma və dövlət planlaşdırması
d.direktiv planlaşdırma və mərkəzi planlaşdırma

• A,B,C
• B
• C,D
• C
√ A

65.

Milli iqtisаdi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin reallaşmasının metod və mexanizmləri sayılır:
a.strateji planlaşdırma
b.operativ planlaşdırma
c.indikativ planlaşdırma
d.regional planlaşdırma
e.direktiv planlaşdırma

• A,B,C
• A,E
√ A,B
• B,E
• C,D

66.

Milli iqtisаdi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin məqsədli dövlət proqramında əvvəlcədən xəbərdar edilənə aid edilir:
antropogen təhlükələr
sosial təhlükələr
təbii-ekoloji təhlükələr
texnogen-sənaye təhlükələri

• B
• A,B
√ A,B,C,D



• A
• C,D

67.

Şok terapiyası nəticəsində ölkədə yaranmış iqtisadi təhlükələr:
a.iqtisadi əlaqələrin pozulması
b.iri müəssisələrin fəaliyyətinin dayanması
c.xammal təminatının dayanması
d.hazır məhsulun satılmaması
e.strateji məhsulların istehsalının dayanması

• A,B,C
• A,B,E
√ A,B,C,D
• A,C,D
• A,E

68.

İslahatlar prosesində antikorrupsiya tədbirlərinin təsirini artırmaq üçün aşağıdakı tədbirlər əhəmiyyət kəsb edir:
a.demokratik proseslərin inkişafı
b.daha səmərəli qanun və normativ aktların qəbul edilməsi
c.hüquqi və iqtisadi biliklərin təbliği
d.beynəlxalq təsir əsasında təşkil edilməsi

√ A,B,C
• A,B
• A,B,C,D
• A,C,D
• A

69.

İslahatlar prosesində antikorrupsiya tədbirlərinin təsirini artırmaq üçün aşağıdakı tədbirlər əhəmiyyət kəsb edir:
a.demokratik proseslərin inkişafı
b.dövlət idarəetmə orqanlarının vətəndaş cəmiyyəti strukturları ilə qarşılıqlı əlaqəsinin yaradılması
c.hüquqi və iqtisadi biliklərin təbliği
d.beynəlxalq rəyin üstünlük təşkil etməsi

• A,B,C,D
• A,B
√ A,B,C
• A
• A,C,D

70.

ekoloji problemlərin həllinə aşağıdakılardan hansı daha çox imkan verər:
a.məqsədli proqramın tədbiqi
b.ekoloji mədəniyyətin yüksəldilməsi
c.tullantısız texnologiyadan istifadə
d.ekoloji monitorinqin aparılması
e.təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə

√ A,B,C,D,E
• A,B
• A,B,C
• A,B,C,D
• A,C,D

71.

milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən problemlər sırasında ölkə iqtisadiyyatına barbaşa deyil, dolayı yolla təsir edənləri də nəzərə almaq
mütləqdir. Belə təhlükələr sırasına aşağıdakıları aid edə bilərik:

a.Dünya bazarlarında yerli məhsula qarşı ayrı-seçkiliyin qoyulması;
b.Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması;
c.Dövlətin xarici borcunun yüksək olması;
d.Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə etməsi;
e.Milli valyutanın məzənnəsinin tez-tez kəskin dəyişməsi;

• A,C,D
• B,C,D,E
• A,B,C,E
• A,B,C



√ A,B,C,D,E

72.

milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən problemlər sırasında ölkə iqtisadiyyatına barbaşa deyil, dolayı yolla təsir edənləri də nəzərə almaq
mütləqdir. Belə təhlükələr sırasına aşağıdakıları aid edə bilərik:
a.Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması;
b.Ixracın xammal yönümlü olması;
c.Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması;
d.Ölkədən kapitalın kənara axını;

• A,B,C
• A,B
• B,C,D
• A,C,D
√ A,B,C,D

73. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin ən yaxşı mexanizmi kimi göstərmək olar:

√ «məntiqi qabaqlamaq» prinsipi
• «gözəyarı hesablama» prinsipi
• «iqtisadi tarazlıq» prinsipi
• «ideal nisbətlər» prinsipi
• «əyrixətli trayektoriya» prinsipi

74. Daxili təhlükələr aşağıdakılardan hansılara aid deyildir?

√ iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının yüksək səviyyəsi
• hamısı
• ölkədə istehsal olunan məhsulların daxili bazarda xarici firmalar tərəfindən sıxışdırılması
• heç biri
• investisiya fəallığının aşağı olması

75. Xarici amillər necə şərtlənir?

• tərəfdaşlıq əsasında səmərəli beynəlxalq əlaqələr sisteminin yaradılması
• bütün amillər sisteminin inkişaf etdirilməsi
• əməkdaşlıq əsasında səmərəli beynəlxalq əlaqələr
√ hamısı
• istənilən xarici təcavüzün qarşısının alınması

76. İqtisadi təhlükəsizliyinin meyar nöqteyi - nəzərindən qiymətləndirilməsi aşağıdakı sahələri əhatə edir:

• obyektiv və subyektiv xüsusiyyətləri
√ ölkə potesialından  istifadə səviyyəsinin inkişaf etmiş ölkələrdəki mövcud səviyyə ilə müqayisəsi
• ölkənin əhali göstəricisi
• daxili  təsirlərə qarşı xarici potensial hesabına davam etdirmək
• daxili  təsirlərə qarşı ölkə hesabına davam etdirmək

77.

Iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən təhlükələrin təsnifatı bölünür:
a.Proqnozlaşdırılması imkanına görə
b.Nəticələrinə görə
c.Gözlənilən zərərin ölçülərinə görə
d.Müddətinə görə
e.Həyata keçirən orqana görə

• A,B,C
√ A,B,C,D
• A,B
• A,B,C,D,E
• A,C,D



78.

Iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən təhlükələrin təsnifatı bölünür:
a.Mənbələrinə görə
b.Yaranma təbiətinə görə
c.Təsir obyektinə görə
d.Reallaşma ehtimalına
e.İnsan fəaliyyətinə təsirs etməməsinə görə

• A,B,C
• A,B
• A,B,C,D,E
• A,C,D
√ A,B,C,D

79.

Təhlükəsizliyin istiqаmətləridir:
a.hərbi
b.siyasi
c.ekoloji
d.regional
e.mədəni

√ A,B,C,D,E
• A,B
• A,B,C
• A,B,C,D
• A,C,D

80. Dövlətin iqtisаdi təhlükəsizliyi dövlətin hansı xüsusiyyətinin qorunmаsının həllеdici şərtidir:

√ iqtisаdi və siyаsi müstəqilliyinin
• inteqrasiya proseslərində içtirakının
• suverenliyinin
• sosial yönümlülüyünün
• rəqabətqabiliyyətliliyinin

81.

İqtisadi təhlükəsizliyin ümumi göstəriciləri aşağıdakı hansı variantda verilmişdir?
A) iqtisadi artım
B) dövlət borcu
C) kölgə iqtisadiyyatının fəaliyyəti
D) investisiya fəaliyyətinin aşağı olması
E) verilən variantlar düzgün deyil

• 1,3,4
• 2,3,4
• 1,4,5
• 3,4,5
√ 1,2,3

82.

İqtisadi təhlükəsizliyin daxili amilləri aşağıdakılardan hansılardır?
A) milli təsərrüfat sahəsinin rəqabətə malik olmaması
B) ölkənin digər ölkələrə olan maliyyə borcu
C) inflyasiyanın yüksək səviyyəsi
D) heç biri
E) idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı region separizmi və sahələrin düzgün inkişaf etməməsi

• a,b, d
• c, d, e
• b, c, d
√ a, c,e
• a,d,b

83. Üçüncü qrupp göstəricilərə hansılar aid edilir?

• iqtisadi, sosial və ekoloji potensialın qiymətləndirilməsi, mövcud imkanların səciyyələndirilməsi
• təhlükələrin baş verməsi prosesinin müddətli qiymətləndirilməsi
√ zərərin qarşısının alınması və kompensasiya edilməsinin mövcud imkanlarının səciyyələndirilməsi



• əks sabitləşdirici amillərin aşkarlanması və zərərin qarşısının alınması
• kompensasiya edilməsinin mövcud imkanları və uzunmüddətli proseslərin aşkarlanması

84. İkinci qrupp göstəricilərinə nə aid edilir?

• zrərin qarşısının alınması, iqtisadi, sosial və ekoloji potensialın qiymətləndirilməsi, əks sabitləşdirici amillərin aşkarlanması
√ uzunmüddətli, əks sabitləşdirici amillərin aşkarlanması ilə yönəldilir
• qısa və orta müddətdə proseslərin qiymətləndirilməsi üçün istifadə imkanları
• uzunmüddətli zərərin qarşısının alınması və kompensasiya edilməsi imkanları
• cəmiyyətin iqtisadi, sosial potensialının qiymətləndirilməsi

85. Birinci qrup göstəricilərə nə aid edilir?

• zərərin qarşısının alınması və kompensasiya edilməsi imkanları
• əks sabitləşdirici amillərin aşkarlanması, sosial və ekoloji potensialın qiymətləndirilməsi
• cəmiyyətin iqtisadi, sosial potensialı, əks sabitləşdirici amillər və zərərin qarşısının alınması
• uzunmüddətli prosesin qiymətləndirilməsi
√ cəmiyyətin iqtisadi, sosial və ekoloji potensialının və baş verən qısa və orta müddətdə proseslərin qiymətləndirilməsi

86. İqtisadi təhlükəsizliyə necə tərif vermək olar?

√ milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, onun sabitliyini və davamlılığını, daim yeniləşmə və özünü təkmilləşdirmə qabiliyyətini təmin edən
şərtlərin və amillərin məcmusudur

• milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı, investisiya fəallığının aşağı olması, inflyasiyanın yüksək olması, iqtisadi müstəqilliyi təmin
edən şərtlərin və amillərin məcmusudur

• özünüinkişafa və tərəqqiyə nail olma, investisiya fəaliyyətinin aşağı olması, iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının yüksək olması və milli
iqtisadiyyatın sabitliyini təmin edən amillərin məcmusudur

• Təsərrüfat sahələrinin rəqabətə malik olmaması, milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, onun dayanıqlığını və inkişafının obyektlərinin
inkişaf etməməsi kimi sərvətlərin məcmusudur

• özünütəkmilləşdirmə qabiliyyətini təmin edən, daim yeniləşən, infrastruktur obyektlərinin kifayət qədər inkişaf etməməsi, investisiya
fəaliyyətinin aşağı olması kimi şərtlərin və amillərin məcmusudur

87. Nəticə etibarilə təhlükə vurulan zərərin miqyas və səviyyəsinə görə aşağıdakı formalardan hansılardır?

• təbii, milli, lokal, sosial
• real, beynəlxalq, lokal, təbii
• potensial, xüsusi, milli, texnogen
√ milli, beynəlxalq, lokal, xüsusi
• beynəlxalq, texnogen, real

88. Sosial təhlükələrə hansılar aiddir?

√ əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsi, sosial partlayışlar
• insanlar arasında düşmənçilik
• daşqınlar, sosial partlayışlar
• elmi-texniki inkişafın ətraf mühitin yararsızlaşdırılması
• zəlzələlər, daşqınlar, sunamilər

89. Texnogen təhlükələrə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• dşqınlar, sosial partlayışlar
• sosial vəziyyətin pisləşməsi
• elmi-texniki inkişafın ətraf mühitin yararsızlaşdırılması
• zəlzələ, daşqınlar, quraqlıq, sunnami
√ insanlar arasında düşmənçiliyin yaranması, elmi-texniki inkişaf

90. Təbii təhlükələrə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• sosial vəziyyətin pisləşməsi
• zəlzələ, insanlar arasında düşmənçilik
√ zəlzələlər, daşqınlar, quraqlıq



• daşqınlar, sosial partlayışlar
• elmi-texniki inkişafın ətraf mühiti yararsızlaşdırılması

91.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin  edilməsi üsulları nöqteyi-nəzərindən aşağıdakı məntiqi ardıcıllığı tamamlayın:
1.Qanunlara əsaslanaraq iqtisadiyyatın tənzimlənməsi
2. Makro iqtisadi sistem şəklində iqtisadi təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması
3. Sosial xidmətlərin və infrastruktur sahələrinin inkişafını müəyyənləşdirmək
4. ........................................................................................................................
Nöqtələrin yerinə aşağıdakılardan hansı ola bilər?

√ Ətraf mühitin qorunub saxlanılması
• Ölkənin idxaldan asılılığını azaltmaq
• Milli mənafeləri təmin etmək
• Azərbaycan Respublikasının sərhədləri daxilində maraq və məqsədləri reallaşdırmaq
• Maraq və məqsədlərə nail olmaq üçün ölkə müstəqilliyinin qorunub saxlanılması

92. İqtisadi təhlükəsizliyin subyekti ola bilər:

• Dövlətin iqtisadi sistemi
√ Respublikada həyata keçirilən qanunlar, normativ aktlar, qanunauyğunluqlarla tənzimlənən mexanizmlər
• İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin etmək üçün həll olunan məsələlər
• Milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı
• İqtisadi müstəqillik

93. İqtisadi təhlükəsizliyin obyekti ola bilər:

√ Dövlətin iqtisadi sistemi
• İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin etmək üçün həll olunan məsələlər
• Milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı
• İqtisadi müstəqillik
• Respublikada həyata keçirilən qanunlar, normativ aktlar, qanunauyğunluqlarla tənzimlənən mexanizmlər

94.

Milli maraqların qorunmasında  iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması hansı tərkib hissələr vasitəsilə tənzimlənir:  1. Azərbaycan
Respublikasının sərhədləri daxilində maraq və məqsədləri reallaşdırmaq və ölkə süverenliyini qoruyub saxlamaq
2. Beynəlxalq aləmdə, dünya ticarətində, beynəlxalq maliyyə və bank sistemində Azərbaycan Respublikasının yerini və xüsusi çəkisini
müəyyən etmək
3. İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin etmək üçün cəmiyyətin inkişafına əsaslanaraq onun strateji xəttini
müəyyənləşdirmək

√ 1,2
• Heç biri
• Hamısı
• 2,3
• 1,3

95. Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanlarına rəhbərlik məqsədlə aşağıdakı orqan fəaliyyət göstərir:

• Doğru cavab yoxdur
• Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
• Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində Təhlükəsizlik Şurası
• Vergilər Nazirliyi nəzdində Təhlükəsizlik Şurası
√ Prezident yanında Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası

96.

İqtisadi təhlküəsizliyin təmin edilməsi Azərbaycan Respublikasında aşağıdakılara şərait yaradır:
1. Dövlət süverenliyinin və sərbəst iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə
2. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının inkişaf strukturuna malik istehsalın ixtisaslaşmasında
3. Beynəlxalq maliyyə, bank sistemində təminat mənbəyi kimi həyata keçirilir

√ Hamısı
• 2
• 1
• Heç biri
• 3



97. İqtisadi təhlükəsizlik:

• Zərərin vurulmasının dərk edilməsi, təhlükədən qaçmağın mümkün olmasını etiraf etməkdir
• Cəmiyyətin və dövlətin, habelə milli dəyərlərin və milli həyat tərzinin təhlükə qarşısında qalmasının şərtləri və amillərinin məcmusudur
• Heç biri
• Hamısı

√ Respublika daxilində milli maraqların qorunması və müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın və hakimiyyətin vəziyyəti
nəzərə alınaraq sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına əsaslanmalıdır

98.

İqtisadi təhlükəsizliyə aşağıdakılardan neçəsi aiddir:
1. maliyyə təhlükəsizliyi
2. enerji təhlükəsizliyi
3. hərbi təhlükəsizliyi
4. sənaye təhlükəsizliyi
5. informasiya təhlükəsizliyi
6.  ərzaq təhlükəsizliyi

• 2
• 4
√ Hamısı
• 5
• 3

99. İqtisadi və sosial inkişafın sabitliyi ilə təhlükəsizliyin hansı dərəcədə yaranma səbəblərini araşdıraraq həyata keçirilir:

• İqtisadi təhlükəsizlik
• İnformasiya təhlükəsizliyi
• Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyi
• Sənaye təhlükəsizliyi
√ Maliyyə təhlükəsizliyi

100.

Təhlükəsizlik aşağıdakı sahələr üzrə istiqamətləndirilir:
1. Qlobal
2. Regional
3. Beynəlxalq
4. Milli

√ 3,4
• 1,3,4
• 1,2,4
• 2,4
• 2,3,4

101.

Respublikada iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin məqsəd və vəzifələri aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir:
1) Strateji
2) Taktiki
3) Şaquli
4) Üfüqi

• 1,3,4
• 1,2,4
√ 1,2
• 1,2,3,4
• 2,3,4

102. Milli təhlükəsizliyin  neçə tərkib hissəsi  var

• 3
• 2
√ 6
• 5
• 4



103. Azərbaycan Respublikasının bütün təhlükəsizlik orqanlarına kim rəhbərlik edir?

• Təhlükəsizlik üzrə Azərbaycan Respublikası Prezdentinin köməkçisi
• Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının Prezdenti
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

104.

Aşağıdakılardan neçəsi Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən dövlət idarəetmə orqanlarına daxildir?
1. Müdafiə Şurası
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
3. Azərbaycan hökuməti
4. Təhlükəsizlik üzrə Azərbaycan Respublikası Prezdentinin köməkçisi

√ 4
• Heç biri
• 1
• 2
• 3

105.

Aşağıdakılardan neçəsi Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən dövlət idarəetmə orqanlarına daxildir?
1. Fövqəladə hadisələr üzrə qurum
2. Müdafiə Nazirliyi
3. Xarici İşlər Nazirliyi
4. Hüquq-mühafizə orqanları

√ 4
• 3
• Heç biri
• 1
• 2

106.

Aşağıdakılardan neçəsi Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən dövlət idarəetmə orqanlarına daxildir?
1. Sərhəd Qoşunları Xidməti
2. Rabitə və İnformasiya Dövlət Agentliyi
3. Dövlət Gömrük Komitəsi
4. Vergilər Nazirliyi

√ 4
• Heç biri
• 1
• 2
• 3

107. Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin strateji məqsəddinin reallaşmasında, milli iqtisadiyyatın qarşısında duran vəzifələrin həyata
keçirilməsində hansı siyasətin rolu böyükdür?

√ investisiya siyasətinin
• bütün cavablar doğrudur
• fiskal siyasətin
• maliyyə siyasətinin
• innovasiya siyasətinin

108.

dövlətin iqtisаdi siyаsətində təhlükəsizlik problemlərinin nəzərə аlınmаsı şərtləridir:
a.həyati vacib maraqların xarici və daxili neqativ amillərdən qorunması vəziyyəti
b.təhlükədən qorunmaq imkanlarının mövcud olduğu hal
c.xarici təhdidlərdən qorunma imkanları
d.mövcud təhdidlərin qarşısının alınmasına və neytrallaşdırılması

√ A,B,C,D
• B,C,D
• A,B
• A,B,C
• A,C,D



109.

Amerika iqtisadçısı D.Baldivinə görə  təhlükəsizliyi qiymətləndirir:
a.insanlar,
b.ailələrər,
c.dövlətlər
d.digər iştirakçılar

• A,B,C
• A,C,D
• B,C,D
• A,B
√ A,B,C,D

110.

Mohammad Ayub qeyd edir ki, təhlükəsizlik və ya təhlükəli vəziyyət aşağıdakıların zəifliklərilə müəyyən edilir:
a.ərazinin
b.institutsional dövlət strukturlarının
c.idarəetmə rejimlərinin
d.potensialın

• A
√ A,B,C,D
• A,B
• A,C,D
• B,C

111.

. Milli təhlükəsizlik  anlayışı aşağıdakı dəyərləri əhatə edir:
a.siyasi müəstəqillik
b.ərazi bütövlüyü
c.həyati iqtisadi və siyasi maraqların qorunmasını
d.dövlətin fundamental dəyərləri və fəaliyyət qabiliyyətinə təhlükə törədə bilən itkilərdən qorumağı

• A
√ A,B,C,D
• A,B
• A,C,D
• B,C

112.

Amerika alimi L.Braun milli təhlükəsizlik baxımından aşağıdakıların böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd et¬miş¬dir:
a.enerji böhranını
b.inflyasiyanı
c.miqrasiyanın
d.ərzaq təhlükəsizliyini

• A
√ A,B,C,D
• A,B
• A,C,D
• B,C

113.

  iqtisadi təhlükəsizlik  anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu yanaşmalara aiddir:
a. iqtisadi təhlükəsizlik  anlayışına milli iqtisadiyyatı xarici və daxili təhdidlərdən qoruyan şərtlərin məcmusu kimi baxılır
b.iqtisadi təhlükəsizliyi ölkə iqtisadyyatının elə halı ilə əlaqələndirilir ki, bu ona əsas maraqlarını qorumağa imkan verir.
c.iqtisadi təhlükəsizliyə iqtisadiyyatın millətlərarası və beynəlxalq səviyyədə ictimai tələbatları səmərəli şəkildə ödəmək qabiliyyəti kimi
qəbul edirlir.

• A
√ A,B,C
• A,B
• A,C
• B,C

114.

İqtisadi təhlükəsizliyin aşağıdakı tərəfi vardır:
a.rəqabətqabiliyyətlilik və iqtisadi müstəqillik (suverenlik)
b.yüksək iqtisadi artım və makroiqtisadi tarazlığa nail olunma
c.sosial sabitlik və sosial konfliktlərin qarşısının alınması və həll edilməsi



• A,B,C
√ A
• A,B
• C
• B

115.

Qloballaşma şəraitində iqtisadi təhlükəsizliyin əsas amillərindəndir.
a.davamlı yerli iqtisadi artım
b.rəqabətqabiliyyətlilik
c.sosial ədalət

• A,B,C
• A
√ A,B
• C
• B

116.

Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyəti əsas şərtidir

a.ölkədə iqtisadi artımın davamlılığının
b.dayanıqlılığın
c.xarici şoklara davam gətirmək və iqtisadi artımı təmin etmək iqtidarında olmanın

• A,B,C
• A
• A,B
√ C
• B

117.

iqtisadi təhlükəsizlik səviyyəsini müəyyən etmək üçün aşağıdakıları qiymətləndirmək lazımdır
a.ölkənin resurs potensialı və onun inkişaf imkanları;
b.resurslardan, kapitaldan və əməkdən istifadənin səmərəlilik səviyyəsini;
c.suverenliyi, müstəqilliyi və xarici təhdidlərə qarşı müqavimək göstərmək imkanlarını;
d.sosial sabitliyi və sosial konfliktlərin qarşısının alınması və həll edilməsi şərtlərini.

• A,B,C
• A
• A,B,C,D
√ C
• B

118.

Аzərbаycаn milli iqtisаdiyyаtımızın təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi аşаğıdаkı аmillərlə şərtlənir.
a.güclü xаrici invеstisiyа qoyuluşu ilə əlаqədаr strаtеji sаhələr üzərində ölkəmizin hökmrаn mövqеyinin itirilməsi,
b.xаrici  firmаlаr  tərəfindən rəqib milli firmаlаrın udulmаsı nəticəsində onlаrın inhisаrçı mövqе tutmаsı,
c.milli sаhibkаrlığın inkişаfının zəifləməsi,
d.Аzərbаycаndа struktur dеformаsiyаsının güclənməsi nəticəsində onun inkişаf еtmiş ölkələrin xаmmаl yаnаcаq əlаvəsinə çеvrilməsi,

• A,B
• A
√ A,B,C,D
• D
• B

119.

Rеspublikаmızdа iqtisаdi təhlükəsizliyin gözlənilməsinə təsir göstərən аmillər içərisində xüsusi qеyd olunmаlıdır.
a.struktur dеformаsiyаsı ilə bаğlı xаmmаl-yаnаcаq məhsullаrının ixrаcının ümumi strukturdа xüsusi çəkisinin kəskin аrtmаsı,
b.ilkin mərhələdə ondаn аlınаn səmərənin  optimаl istifаdə olunmаmаsı,
c.sosial sabitlik və sosial konfliktlərin qarşısının alınmaması və həll edilməməsi

• A,B
• A
√ A,B,C
• C
• B



120.

risklərin qiymətləndirilməsi аşаğıdаkı xаrаktеri dаşıyır.
a.еhtimаl
b.еkspеrt
c.qеyri-sаbit

√ A,B
• A
• A,B,C
• C
• B

121. Çevik dövlət tənzimlənməsi sisteminə aşağıdakılar daxildir:

• struktur siyasəyinin seçilmiş prioritetləri üzrə investisiya proseslərıni istiqamətləndirən strateyi planlaşdırma
• struktur siyasəyinin seçilmiş prioritetləri üzrə innovasiya proseslərıni istiqamətləndirən makroiqtisadi planlaşdırma
√ dövlət mülkiyyətinin idarə olunması metodlarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi
• bütün təşkilat tipləri üçün təsərrüfat  fəaliyyətinin ümumi qayda və parametrlərini müəyyən edən mikroiqtisadi tənzimləmə
• struktur siyasəyinin seçilmiş prioritetləri üzrə innovasiya proseslərıni istiqamətləndirən indikativ planlaşdırma

122. Çevik dövlət tənzimlənməsi sisteminə aşağıdakılar daxildir:

√ struktur siyasəyinin seçilmiş prioritetləri üzrə investisiya proseslərıni istiqamətləndirən indikativ planlaşdırma
• struktur siyasəyinin seçilmiş prioritetləri üzrə investisiya proseslərıni istiqamətləndirən strateyi planlaşdırma
• struktur siyasəyinin seçilmiş prioritetləri üzrə innovasiya proseslərıni istiqamətləndirən indikativ planlaşdırma
• struktur siyasəyinin seçilmiş prioritetləri üzrə investisiya proseslərıni istiqamətləndirən strateyi planlaşdırma
• bütün təşkilat tipləri üçün təsərrüfat  fəaliyyətinin ümumi qayda və parametrlərini müəyyən edən mikroiqtisadi tənzimləmə

123.

Birbаşа təhlükələrə aiddir:
a.Innovаsiyа аktivliyinin istеhsаl sаhələrində аşаğı olmаsı
b.Istеhsаldа təbii-rеsurs potеnsiаlındаn аz istifаdə olunmаsı
c.Işsizliyin аzalmаsı

• A,B
• A
• A,B,C
√ A,C
• B,C

124.

riskləri qiymətləndirərkən mühüm cəhətlərdən biri:
a.itkilərin müəyyən еdilməsidir.
b.milli gücün müəyyən еdilməsidir.
c.milli mаrаqlаrın müəyyən еdilməsidir.

• A,B
√ A
• A,B,C
• C
• B

125.

Bütövlükdə, iqtisadi təhlükəsizlik  anlayışına müxtəlif yanaşmalar aşağıdakılardan asılıdır.
a.ölkələrin ölçülərindən və inkişaf səviyyələrindən
b.təbii ehtiyat və digər resurs imkanlarından
c.beynəlxalq əlaqələrindən

√ A
• A,B,C
• A,B
• A,C
• B,C



126.

Amerika alimi L.Braun milli təhlükəsizlik baxımından aşağıdakı əlaqəli amillərin böyük əhəmiyyət etdiyini qeyd etmişdir:
a.meşələrin azalması
b.torpağın şoranlaşması
c.erroziyası
d.parnik effekti də daxil olmaqla, iqlimin dəyişməsi
e.yoxsulluğun azalması

• A,B
√ A,B,C,D
• A,B,E
• A,C,D
• B,C,E

127.

Dаvаmlı inkişаf asılıdır:
a.ərаzi bütövlüyündən
b.Humаnizmlilikdən
c.Mаliyyə təhlükəsizliyindən
d.Rəqаbət qаbiliyyətliliyindən

• A,B,D
• A,D
• A,C,D
√ A,B,C,D
• B,C

128.

Suvеrеnliyin təminatçısıdır:
a.Siyаsi potеnsiаl
b.Iqtisаdi potеnsiаl
c.Hərbi potеnsiаl

• A,B
• A
• A,C
√ A,B,C
• B,C

129.

Iqtisаdi siyаsətin аlt məqsədi – əsаs dəyərlərə aiddir:
a.Iqtisаdi аrtım prioritеtləri
b.Iqtisаdi inkişаfın kеyfiyyəti
c.Sosiаl humаnizm
d.Milli mаrаqlаr və milli təhlükəsizlik

• A,B,D
• A,D
• A,C,D
√ A,B,C,D
• B,C

130.

Milli iqtisаdiyyаtın  əsаs problеmləri və onlаrın аrаdаn qаldırılmаsına aiddir:
a.əsas məqsədlər sisteminin olmaması
b.dövlətin iqtisadi strategiyasının olmaması
c.sosial ədalətin olmaması

√ A,B
• A,B,C
• A,C
• A
• B,C

131.

Dövlətin iqtisаdi siyаsətinin məqsədi
a.Dаvаmlı iqtisаdi аrtım
b.uzunmüddətli  pеrspеktivə yönələn inkişаf
c.Milli iqtisаdiyyаtın  əsаs problеmlərinin аrаdаn qаldırılmаsı

• A,B



• A
• A,C
√ A,B,C
• B,C

132. İqtisadi təhlükəsizliyin təmini üçün vеrgi yükü:

• 30% аşmаmаlıdır
• 40% аşmаmаlıdır
√ 50% аşmаmаlıdır
• 40% аşmаmаlıdır
• 20% аşmаmаlıdır

133.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmini üçün qızıl-vаlyutа еhtiyаtlаrı:
a.Dövlət büdcəsinin 50%-dən аşаğı olmаmаlıdır
b.ÜDM –un 25%-dən аşаğı olmаmаlıdır
c.dövriyyədə olаn pul kütləsinin 25 %-dən аşаğı olmаmаlıdır

• A,B
• A
• A,C
√ A,B,C
• B,C

134.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmini üçün qiymətlərin sаbitliyi ifadə olunur:
a.1-2 il müddətində inflyаsiyаnıın səviyyəsi 50% kеçməməlidir
b.bir nеçə il аrdıcıl olаrаq 25% kеçməməlidir
c.uzun müddətə 8-10% kеçməməlidir
d.orta müddətə 5 % kеçməməlidir

• A,C,D
• A,B,D
• B,C
• A,D
√ A,B,C

135.

Dolаyı təhlükələrə aiddir:
a.Milli məhsulun rəqаbət qаbiliyyətliliyinin аşаğı olmаsı
b.Ixrаcın xаmmаl yönümlü olmаsı
c.Tеxnikа və tеxnologiyаnın idxаldаn аsılı olmаsı

• A,B
• A
√ A,B,C
• A,C
• B,C

136.

Birbаşа təhlükələrə aiddir:
a.Milli istеhsаlın аşаğı düşməsi
b.Ölkə sənаyеsinin struktur dеformаsiyаsı
c.əsаs fondlаrın yenilənməsi

√ A,B
• A
• A,B,C
• A,C
• B,C

137.

Аzərbаycаn milli iqtisаdiyyаtımızın təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi аşаğıdаkı аmillərlə şərtlənir.
a.uzun illər boyu formаlаşmış еlmi-tеxniki potеn¬siаlının dаğılmаsı,
b.mülkiyyət formаlаrının bаzаr iqtisаdiyyаtınа uyğun trаnsformаsiyаsı ilə bаğlı həyаtа kеçirilən prosеslərin (özəlləşmənin) bir çox
hаllаrdа kriminаl  xаrаktеr аlmаsı,
c.əhаlinin sosiаl difеrеnsаsiyаsının dərinləşməsi,
d.yoxsulluğun, işsizliyin  аrtmаsı,
e.еkoloji prosеslərin kəskinləşməsi



• A,B
• A
√ A,B,C,D,E
• C,D,E
• B

138.

İqtisаdiyyаtın nеqаtiv strukturu səbəb olа bilər.
a.ölkəni dünyа bаzаrı konyukturаsındаn аsılılığının  güclənməsinə
b.təbii rеsurs еhtiyаtlаrının qısа müddətdə аzаlmаsınа
c.müxtəlif sаhələrin inkişаfı аrаsındаkı fərqlərin dərinləşməsinə
d.yoxsulluğun artmasınz

• A,B
• A
√ A,B,C
• D
• B

139.

əgər nеqаtiv mеyllərin qаrşısı son illərdə rеspublikаmızdа həyаtа kеçirilən аşаğıdаkı tədbirlər vаsitəsi ilə аlınmаsа idi, yəqin ki,
rеspublikаmızın iqtisаdi təhlükəsizliyinə böyük zərbə dəyə bilərdi.
a.nеft strаtеgiyаsı
b.struktur dəyişikləri
c.milli iqtisаdiyyаtın inkişаfı

• A,B
• A
√ A,B,C
• C
• B

140.

Son illərdə Qərb ədəbiyyаtındа dövlətin milli gücü müəyyənləşir:
a.dövlətin bеynəl¬xаlq  miqyаsdа iqtisаdi, mаliyyə, еlmi-tеxniki tərəqqidə xid¬məti ilə
b.bеynəlxаlq böhrаn və еkstrimаl şərаitdə onun dаvаmlılığı ilə
c.bеynəlxаlq miqyаsdа milli mаrаqlаrı rеаl¬lаşdırа bilmək imkаnlаrı ilə

• A,B
• A
√ A,B,C
• C
• B

141.

İqtisаdi siyаsət dəyişə bilər:
a.həm ölkə dаxili, həm də dünyа konyunkturаsının təsiri ilə
b.təsərrüfаtın və bаzаrın, iqtisаdi аktivliyin səviyyəsinin аrtım və аzаlmаlаrın vəziyyətindən аsılı olаrаq
c.əmtəə və xidmətlərin tələb və təklifinin vəziyyətindən аsılı olаrаq
d.sаhibkаrlıq fəаliyyətindəki аktivliyin dəyişikliyi ilə

• A,B
• A
√ A,B,C,D
• C
• B,D

142. İqtisadi təhlükəsizliyin növlərə bölgüsünün əhəmiyyəti nədir?

√ İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyət etibarilə sosial-iqtisadi sabitliyin dəstəklənməsini və bir mexanizm kimi bu təhlükələrin aradan
qaldırılmasını təmin edir

• Ölkənin sosial yönümlü inkişafına nail olunur
• Dövlətsüverenliyinin və sərbəst iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə şərait yaradılır
• Doğru cavab yoxdur
• Ölkənin təsərrüfat sisteminin xarici və daxili təhlükədən qorunmasını təmin edir

143. Maliyyə təhlükəsizliyi:



√ Respublikada həyata keçirilən proqramlara uyğun olaraq maliyyə, bank sisteminin sabitliyini, onun fəaliyyətinin təmin edilməsinin
təhlilini və proqnozlaşdırılmasını əhatə edir

• Respublika daxilində milli maraqların qorunması və müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın və hakimiyyətin vəziyyəti
nəzərə alınaraq sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına əsaslanmalıdır

• Sosial yönümlü sahələrin inkişaf istiqamətini nəzərə almaqla milli mənafelərin qorunması və ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün mühüm, əsas vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin etməlidir

• Doğru cavab yoxdur

• Beynəlxalq səviyyədə əlverişli iqtisadi inkişafı nəzərə alaraq sənaye sahələrində təhlükəsizliyin təmin edilməsi və kompleks şəkildə
onun fəaliyyətini tənzimləyir

144. Maliyyə təhlükəsizliyi üçün xarakterikdir:

√ iqtisadi və sosial inkişafın sabitliyi ilə təhlükəsizliyin hansı dərəcədə yaranma səbəblərini araşdıraraq həyata keçirilir
• Beynəlxalq maliyyə, bank sistemində təminat mənbəyi kimi həyata keçirilir
• Hamısı doğrudur
• Doğru cavab yoxdur

• İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyət etibarilə sosial-iqtisadi sabitliyin dəstəklənməsini və bir mexanizm kimi bu təhlükələrin aradan
qaldırılmasını təmin edir

145. Sənaye təhlükəsizliyi:

• Respublikada həyata keçirilən proqramlara uyğun olaraq maliyyə, bank sisteminin sabitliyini, onun fəaliyyətinin təmin edilməsinin
təhlilini və proqnozlaşdırılmasını əhatə edir

• Respublika daxilində milli maraqların qorunması və müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın və hakimiyyətin vəziyyəti
nəzərə alınaraq sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına əsaslanmalıdır

• Sosial yönümlü sahələrin inkişaf istiqamətini nəzərə almaqla milli mənafelərin qorunması və ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün mühüm, əsas vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin etməlidir

• Doğru cavab yoxdur

√ Beynəlxalq səviyyədə əlverişli iqtisadi inkişafı nəzərə alaraq sənaye sahələrində təhlükəsizliyin təmin edilməsi və kompleks şəkildə
onun fəaliyyətini tənzimləyir

146. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin  məqsədlərİ və vəzifələrİ nəyə əsasən müəyyən edilir?

√ Respublikada istiqamətləndirilmiş və reallaşmaqda olan strategiyaya əsasən
• Ölkənin inkişaf strukturuna əsasən
• Milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığına əsasən
• Bütün cavablar doğrudur
• İqtisadi müstəqilliyə əsasən

147. Dövlət tərəfindən tənzimləmə sisteminin həyata keçirilməsinin məqsədi ola bilər:

• Bu sistem ölkəni hər cür xarici təhlükədən qoruyur
• Heç bir əhəmiyyəti yoxdur
• Maliyyə-kredit sahəsində çox vacibdir
• Büdcə tarazlığına nail olmaq üçün həyata keçirilir
√ Bu sistem ölkə daxilində və regionlarda həyata keçirilərək neqativ halların qarşısını alınmasına zəmanət verir

148. Strateji istiqamət:

√ Müəyyən edilmiş optimal vəziyyəti nəzərə almaqla əhalinin həyat şəraiti, yaş həddi, keyfiyyətinin tənzimlənməsi başa düşülür
• Ölkənin təsərrüfat sistemini xarici və daxili təhlükədən qoruyur
• Ölkə iqtisadiyyatının ən mühüm elementi olan milli mənafeni təmin edir
• İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin edir
• Respublikada yerinə yetiriləcək işlərin həcmi, strukturu başa düşülür

149. Taktiki istiqamət:

• Dövlət tərəfindən Respublikada yerinə yetirilən strategiyanın təkmilləşdirir
• Ölkənin təsərrüfat sistemini xarici və daxili təhlükədən qoruyur
• Ölkə iqtisadiyyatının ən mühüm elementi olan milli mənafeni təmin edir
• İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin edir



√ Qarşıya qoyulan plana müvafiq olaraq Respublikada yerinə yetirilən sahələr üzrə təhlükələrin aradan qaldırılması və xərclərin
minimuma endirməsini tənzimləyir

150. Bu istiqamət müəyyən edilmiş optimal vəziyyəti nəzərə almaqla əhalinin həyat şəraiti, yaş həddi, keyfiyyətinin tənzimlənməsi başa
düşülür:

√ Strateji istiqamət
• Şaquli istiqamət
• Siyasi istiqamət
• Üfüqi istiqamət
• Taktiki istiqamət

151. Bu istiqamət plana müvafiq olaraq sahələr üzrə təhlükələrin aradan qaldırılması və xərclərin minimuma endirməsini tənzimləyir:

• Strateji istiqamət
• Şaquli istiqamət
• Siyasi istiqamət
• Üfüqi istiqamət
√ Taktiki istiqamət

152.

milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən təhlükələr sırasına aşağıdakılardan neçəsi daxildir:
1. Milli məhsulun rəqabətqabiliyyətliyinin aşağı olması
2. İxracın xammal yönümlü olması
3. Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması
4. Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən və investisiyalardan asılı olması

√ Hamısı
• 3
• 2
• 1
• Heç biri

153.

Aşağıdakılardan neçəsi Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən dövlət idarəetmə orqanlarına daxildir?
1. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
2. Daxili İşlər Nazirliyi
3. Prokurorluq
4. Xarici Kəşfiyyat Xidməti İdarəs

√ 4
• 2
• 1
• Heç biri
• 3

154. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi funksiyasını təmin etmək, Azərbaycanın elmi-texniki asılılığını aradan qaldırmaq, elmi-texniki potensialı
qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı siyasətin tətbiqi vacibdir:

√ elmi-texniki siyasət
• iqtisadi siyasət
• proteksionist siyasət
• inteqrasiyon siyasət
• innovasiyon siyasəti

155.

Iqtisadi təhlükəsizliyin səviyyəsi hansı amillərlə müəyyən еdilir:A) ölkənin gеosiyasi və iqtisadi-coğrafi vəziyyəti
B) ölkənin hərbi-siyasi gücü
C) ümumi daxili məhsulun rеgional və sahə strukturunun paramеtrləri D) ölkə əhalisinin həyat kеyfiyyətinin dünya standartlarına
çatdırılması

• A,C
• A,B,C
√ A,B,C,D
• B,C,D
• A,B



156. Ölkədə iqtisаdi təhlükəsizliyin mövcüdlüğü аmilləri:

• хаrici təhlükənin olmаsı
• polis qаnunsuzluğu
• həyаt səviyyəsinin аşаı olmаsı
√ iqtisаdi tərəqqi
• məmur özbаşınаlıı

157.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmini üçün xаrici borc:
a.10 ilə qədər olаn dövr üçün ÜDM –in 50%-ni ötməməlidir
b.bir il müddətində dövlət büdcəsinin 10 %-ni ötməməlidir
c.milli sərvətin 3 %-ni ötməməlidir

• A,B
• A
• A,C
√ A,B,C
• B,C

158.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmini üçün tədiyyə bаlаnsının dеfisiti:
a.1 il müddətində 50 % kеçməməlidir
b.1 il müddətində 75 % kеçməməlidir
c.bir nеçə il müddətində 20 % kеçməməlidir

• A,B
• A
• A,C
√ A,B,C
• B,C

159.

milli iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən problemlərə dolayı yolla təsir edən təhlükələr sırasına aşağıdakıları aid edə bilərik:
a.Milli məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması;
b.Ixracın xammal yönümlü olması;
c.Texnika və texnologiyanın idxaldan asılı olması;
d.Ölkədən kapitalın kənara axını;

• A,B,C
• A,C,D
• B,C,D
• A,B
√ A,B,C,D

160. Milli iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mövcud potensialdan istifadə ilə əlaqədar aşağıdakılar əhəmiyyət kəsb edir:

√ hamısı
• dövlətin maraqları çərçivəsində gömrük- tarif və qeyri-tarif tənzimləmə mexanizmlərindən istifadə edilməsi
• yerli istehsalın idxalın, eləcədə haqsız rəqabətin təsirindən qorunması
• yüksək texnologiyanın həcminin artırılması, ixraca dövlət yardımının və nəzarətin təmin edilməs
• iqtisadi münasibətlərin və inteqrasiya prosesləırinin prioritet inkişaf istiqamətlərinin  müəyyənləşdirilməsi və inkişaf inkişaf etdirilməsi

161. Milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mövcud potensialdan istifadə ilə əlaqədar aşağıdakılar əhəmiyyət kəsb edir:

• elmtutumlu yüksək texnologiyalı məhsul istehsal edən aparıcı şirkətlərlə strateyi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
• heç biri
• iqtisadi sahədə ölkənin qanunvericilik bazasının beynəlxalq səviyyədə qanunverciliyinin tələblərinə uyğunlaşdırılması
• əsaslı sahələrə investisiya axınına şərait yaratmaq
√ hamısı

162.

Amerika iqtisadçısı D.Baldivin göstərir ki, təhlükəsizliyin təmin olunması:
a.digər dəyərlərin qurban verilməsini tələb edir
b.tələbatların əvəzlənməsini tələb edir
c.dəyərləri və dünyagörüşünü tam dəyişdirir



√ A
• B,C
• A,C,D
• A,B
• A,C

163.

Ölkənin resurs potensialı və onun inkişaf imkanları və resurslardan, kapitaldan və əməkdən istifadənin səmərəlilik səviyyəsi əks etdirir
a.milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini
b.suverenliyi
c.iqtisadi inkişafın nəticələrini

√ A,B,C
• C
• A,B
• B
• A

164.

Ayrı-ayrı ölkələrin milli maraqları aşağıdakı güclərindən asılı olaraq dəyişir
a.hərbi
b.iqtisadi
c.siyasi
d.təşkilati

√ A,B,C
• C
• A,B,C,D
• A
• B

165.

milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi asılıdır:
a.ölkənin iqtisadi resurslara malik olmasından
b.ölkənin gəlirlərinin səviyyəsindən
c.ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən
d.ölkənin ekoloji vəziyyətindən
e.ölkənin iqtisadi tipindən

√ A,B,C
• C
• A,B,C,D
• A
• B,E

166. İqtisadi təhlükəsizliyinin inkişafının siyasi istiqaməti dedikdə nə başa düşülür?

• iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsaslı surətdə müəyyən qanun və islahatlarla hərtərəfli həyata keçirilməsi başa düşülür;
• cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dövlətin təhlükəsizliyinin hərtərəfli təmin olunması
• ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq;
√ elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsini həyata keçirilir;
• bazar iqtisadiyyatı şəraitində demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi kimi başa düşülür;

167. İqtisadi təhlükəsizliyinin inkişafının üfuqi istiqaməti dedikdə nə başa düşülür?

√ iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsaslı surətdə müəyyən qanun və islahatlarla hərtərəfli həyata keçirilməsi başa düşülür;
• elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsini həyata keçirilir;
• bazar iqtisadiyyatı şəraitində demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi kimi başa düşülür;
• cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dövlətin təhlükəsizliyinin hərtərəfli təmin olunması;
• ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq;

168. İqtisadi təhlükəsizliyinin inkişafının şaquli istiqaməti dedikdə nə başa düşülür?

• elmi texniki informasiya və digər sahələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi həyata keçirilir;
• ictimai tələbatın ödənilməsinə nail olmaq;
√ cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dövlətin təhlükəsizliyinin hərtərəfli təmin olunması;



• bazar iqtisadiyyatı şəraitində demokratik cəmiyyətin qorunması, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi kimi başa düşülür;
• iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsaslı surətdə müəyyən qanun və islahatlarla hərtərəfli həyata keçirilməsi başa düşülür;

169.

İqtisadi təhlükəsizlik sahəsində dövlətin fundamental tədqiqatlarına aiddir:
1. Proqramlar hazırlamağa kömək etməli, onu stimullaşdırmalı
2. Elmtutumlu sahələri yenidən qurmalı, yenilərini yaratmalı
3. Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edən müəssisələri xarici təhlükədən müdafiə etməlidir
4. Ölkənin idxalatdan asılılığını azlatmaq üçün yeni layihələr işləməli

√ 1,2,3
• Yalnız 2 və 4
• 2,3,4
• 1,3,4
• 1,2,4

170. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin məqəsəd və vəzifələri əsasən hansı yollarla tənzimlənir?

√ Məqsədli proqramların həyata keçirilməsi ilə
• Normativ-hüquqi aktlarla
• Bütün cavablar doğrudur
• Hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı ilə
• Biləvasitə dövlətin iştirakı ilə

171.  Beynəlxalq səviyyədə əlverişli iqtisadi inkişafı nəzərə alaraq sənaye sahələrində təhlükəsizliyin təmin edilməsi və kompleks şəkildə
onun fəaliyyətini tənzimləyir  ifadəsi xarakterizə edir:

• İqtisadi təhlükəsizliyi
• İnformasiya təhlükəsizliyini
• Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyini
√ Sənaye təhlükəsizliyini
• Maliyyə təhlükəsizliyini

172. Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyi dedikdə:

√ İqtisadiyyatın və onun qurumlarının elə vəziyyəti başa düşülür ki, qloballaşan iqtisadiyyatda dünya ölkələrinin maraq və mənafeləri
nəzərə alınmaqla iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə imkan yaradılsın

• Doğru cavab yoxdur

• Sosial yönümlü sahələrin inkişaf istiqamətini nəzərə almaqla milli mənafelərin qorunması və ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün mühüm, əsas vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin etməlidir

• Respublika daxilində milli maraqların qorunması və müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın və hakimiyyətin vəziyyəti
nəzərə alınaraq sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına əsaslanmalıdır

• Beynəlxalq səviyyədə əlverişli iqtisadi inkişafı nəzərə alaraq sənaye sahələrində təhlükəsizliyin təmin edilməsi və kompleks şəkildə
onun fəaliyyətini tənzimləyir

173. Dövlət orqanları ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik strategiyasını reallaşdırarkən əsas vəzifələrinə aid edilir:

• bələdiyyələri formalaşdırmaq
• dövlət mülkiyyətinin iqtisadiyyatda çəkisini artırmaq
• dövlət sifarişlərini vermək
• proteksionizmi seçmək
√ struktur siyasəti ön plana çəkmək

174. Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin təminetmə mexanizminin üçüncü aspekti aşağıdakılardan hansıdır?

• kəmiyyət
• siyasi
√ sosial-iqtisadi
• keyfiyyət
• iqtisadi-texnoloji

175. Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin təminetmə mexanizminin ikinci aspekti aşağıdakılardan hansıdır?



• kəmiyyət
√ keyfiyyət
• iqtisadi-texnoloji
• siyasi
• sosial-iqtisad

176.

Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin təminetmə mexanizmi aşağıdakılardan hansılardır?
1. kəmiyyət
2. keyfiyyət
3. sosial-iqtisad
4. siyasi
5. iqtisadi-texnoloji

• 3,4,5
• 2,4,5
√ 1,2,3
• 1,2,4
• 1,2,5

177. Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin təminetmə mexanizminin birinci aspekti aşağıdakılardan hansıdır?

√ kəmiyyət
• iqtisadi-texnoloji
• siyasi
• sosial-iqtisad
• keyfiyyət

178. Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin neçə təminetmə mexanizmi mövcuddur?

√ 3
• 1
• 2
• 5
• 4

179. Azərbaycanda bir sıra ekspertlərin hazırladığı proqramlara əsasən dövlətin ərzaq təhlükəsizliyini təminetmə mexanizminin neçə aspekti
var?

• 7
• 6
• 4
√ 3
• 5

180.

.  Aşağıdakılardan neçəsini dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik strategiyasa aid etmək olar:
1. Iqtisadiyyatın strukturu
2. Ölkədəki geniş təkrar istehsal
3. əhalinin həyat səviyyəsi
4. idxal – ixrac əməliyyatları və protoksionizm siyasəti
5. ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi

• 2
• 1
√ 5
• 4
• 3

181.

Hər bir dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik strategiyasının hazırlanmasında aşağıdakı keyfiyyət göstəricilərinin neçəsinin nəzərə alınması
vacibdir?
1. makroiqtisadi
2. demoqrafik
3. xarici iqtisadi
4. ekoloji
5. texnoloji
6. sosial



• 3
• 4
√ 5
• 1
• 6

182. İqtisadi təhlükəsizlik strategiyası özündə neçə elementləri birləşdirir?

√ 2
• 4
• 8
• 7
• 5

183. Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizliyinin hüquqi bazası nədir?

√ 2004-cü il “Milli təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
• özünün hüquqi bazasi yoxdur,beynəlxalq konvesiyalara qoşulub
• “Hərbi sənaye haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kainetinin qərarı

184. . Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasının neçə prinsipi var?

• 11
• 8
• 7
√ 6
• 5

185.  Milli təhlükəsizlik haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul olunmuşdur:

√ 2004
• 2007
• 2001
• 1998
• 1995

186.

Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması aşağıdakılardır:
1. ölkədə ərzaq məhsullarının istehsalı, emalı, qablaşdırılması, daşınması və satışı sahəsində mövcud normaların beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması
2. ölkədə istehsal edilən məhsulların analoqu idxal edilirsə, onlara beynəlxalq konvensiyalara uyğun məhdudiyyətlərin qoyulması
3. profilaktiki – yoxlama tədbirlərinin həyata keçirilməsi
4. dövlət ehtiyat ərzaq fondunun yaradılması

• 1,2,3,4
• 1,2,4
• 1,3,4
√ 1,2,3
• 2,3,4

187.

Qloballaşma şəraitində təhlükəsizlik məsələlərinə sistemli yanaşdıqda təbii resursların məhdudluğu və qeyri-bərabər paylanması :
a.dövlətlər arasında iqtisadi və siyası mübarizəni kəskinləşdirir
b.əməkdaşlığı artırır
c.asılılığı gücləndirir
d.laqeydliyə gətirir

• A,D
• A,B
• B,C,D
√ A,B,C



• A,C

188.

Qloballaşma şəraitində təhlükəsizlik məsələlərinə sistemli yanaşdıqda milli maraqlarda fərqlərin olması dövlətlərdən tələb edir:
a.ümumi maraqları ayırmağı
b.maraqların reallaşma mexanizmini təyin etməyi
c.uyğun strategiyanı işləyib hazırlamağı
d.maraqların müqayisəsini aparmağı

• A,C
• A,D
• B,C,D
• A,B
√ A,B,C

189.

Qloballaşma şəraitində təhlükəsizlik məsələlərinə sistemli yanaşaraq bu amilləri nəzərə almaq mütləqdir:
a.milli maraqlarda fərqlərin olması
b.təbii resursların məhdudluğu və qeyri-bərabər paylanması
c.rəqabət amillərinin artması
d.yoxsulluğun artması

• A,B
√ A,B,C
• A,C
• A,D
• B,C,D

190.

Milli mаrаqlаr və milli təhlükəsizlik məqsədinə aiddir:
a.Dövlətin mаrаqlаrı
b.Dаvаmlı inkişаf
c.Suvеrеnlik

• A,B
• B,C
• A
• A,C
√ A,B,C

191.

ölkənin milli iqtisadi maraqları əlaqədardır.
a.bütün hallarda cəmiyyətin inkişafı ilə
b.ölkədə dayanıqlı və davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi ilə
c.makroiqtisadi tarazlığa nail olunması ilə
d.mövcud potensialdan tam istifadə edilmə əsasında əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə

• C
√ A,B,C,D
• B
• A,B,C
• A

192.

Milli iqtisadi maraqlar:
a.dinamik olaraq dəyişir
b.hər bir inkişaf mərhələsində özünə¬məxsus xüsusiyyətlərə malikdir
c.ziddiyyətlidir

• A,B
• C
√ A,B,C
• B
• A

193. ərzağın kəmiyyət aspektinə aid deyil:

• İşsizliyin və yoxsulluğun aradan qaldırılması
√ Profilaktiki – yoxlama tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• Dövlət ehtiyat ərzaq fondunun yaradılması



• Əsas sahələr üzrə aparılan iqtisadi islahayların elmi əsaslandırılması və sosial ədalətlilik şəraitində icra olunması
• Ölkədə ərzaq məhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq

194. ərzağın kəmiyyət aspektinə aiddir:

√ ədalətlilik şəraitində icra olunması
• hec biri
• ölkədə istehsal edilən məhsulların analoqu idxal edilirsə, onlara beynəlxalq konvensiyalara uyğun məhdudiyyətlərin qoyulması
• milli valyutanın dayanıqlığının
• maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi

195.

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi şərtlərinə aşağıdakılar daxildir:
1. maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi, milli valyutanın dayanıqlığının və dönərliyinin artırılması
2. ərzaq istehlakı bazarında makro – tələbatla makro – təklif arasında tarazlığın təmini
3. ölkədə ərzaq məhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq
4. dövlət ehtiyat ərzaq fondunun yaradılması

• 3,4
• 1,4
• 2,3
√ 1,2
• 1,3

196.

ərzaq təhlükəsizliyinin sosial-iqtisadi vəziyyətini təmini üçün hansı iqtisadi tədbirlərin icrası tələb olunur?
1.maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi
2.milli valyutanın dayanıqlığının
3.işsizliyin və yoxsulluğun aradan qaldırılması
4.profilaktiki – yoxlama tədbirlərinin həyata keçirilməsi

• 1,3
• 1,2
• 2,3
• 2,4
√ 1,2,3

197.

Ölkədəki ərzağın kəmiyyətini artırmaq üçün hansı tədbirlər məqsədəuyğun sayılır:
1. əsas sahələr üzrə aparılan iqtisadi islahatların elmi əsaslandırılması və sosial ədalətlilik şəraitində icra olunması
2. ölkədə ərzaq məhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq
3. profilaktiki – yoxlama tədbirlərinin həyata keçirilməsi
4. işsizliyin və yoxsulluğun aradan qaldırılması

• 2,4
√ 1,2
• 1,3
• 1,4
• 2,3

198. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik strategiyasının tərkibi olaraq hansı siyasət icra edilir?

• iqtisadi siyasət
• hamısı
• sosial siyasət
• düzgün cavab yoxdur
√ protoksionizm siyasəti

199. İxracın idxalı üstələməsi ölkə üçün vacib hesab edilən məsələ:

• ixrac idxalı üstələməməlidir.
• birincinin UDM, ikincinin isə xammal bazasında formalaşması
√ birincinin son məhsulu, ikincinin isə xammal bazasında formalaşması
• hamısı
• düzgün cavab yoxdur



200.

Daxili istehsalın təmini üçün aşağıdakı tədbirlərin neçəsinin icrası zəruri hesab edilə bilər:
1. dolğun investisiya siyasətinin aparılması
2. yerli məhsulların xarici məhsullarla rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi
3. istehsalçılar üçün uzunmüddətli, güzəştli kreditlərin verilməsi
4. dirçəldilməsi daha vacib olan istehsal sektorları üçün vergi güzəştlərinin edilməməsi
5. düzgün protoksionizm siyasətinin aparılması

√ 4
• Hamısı
• Heç biri
• 2
• 3

201. Bazarın hansı səviyyədə qorunması necə müəyyən olunur?

√ idxal – ixrac əməliyyatlarındakı nisbətlə
• əhali sayına görə
• düzgün cavab yoxdur
• minimum əmək haqqına görə
• əhali gəlirlərinə görə

202.

İqtisadi təhlükəsiziyin təminində əsas məsələ nədir?
1.daxili bazarın qorunması
2.artan tələbatın daim ödənilməsi
3.xarici iqtisadi əlaqə
4.investisiya qoyuluşu

√ 1,2
• 1,3
• 3,4
• Düzgün cavab yoxdur
• 1,4

203. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik strategiyasında hansılar daxildir?

• Ölkədəki geniş təkrar istehsal
• İdxal – ixrac əməliyyatları və protoksionizm siyasəti
√ Hamısı
• Əhalinin həyat səviyyəsi
• Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi

204. İqtisadiyyatın strukturu dedikdə:

• Hamısı
• Heç biri

√ Milli iqtisadiyyat çərçivəsində sənayenin və kənd təsərrüfatının, ticarətin, xidmət sahəsinin və digərlərinin xüsusi payı və bunlar
arasındakı nisbət başa düşülür

• Iqtisadi təhlükəsiziyin təminində daxili bazarın qorunması, artan tələbatın daim ödənilməsi başa düşülür
• Ölkədə ÜDM-in və ÜMM-in artım defilyatoruna görə müəyyən olunur

205.

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası ümumi olaraq aşağıdakı bölümlərdən ibarət olur:
1. Yaxın və uzaq perspektivdə ölkə üçün iqtisadi təhlükə yarada biləcək faktorların müəyyən edilərək qiymətləndirilməsi
2. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin kriteriya və parametrlərinin müəyyən olunması
3. Sosial sabitliyin, milli iqtisadiyatdakı dayanıqlığın pozulması, təhlükə yaradan amillərin aradan qaldırılması üçün yeniliklərin
mütəmadi olaraq nəzərə alındığı mexanizmin formalaşdırılması
4. Dövlətin milli maraqları çərçivəsində istər siyasi, istərsə də, iqtisadi tədbirlərin səmərəli şəkildə icra edilməsi

√ 1,2,3
• Heç biri
• 1,3
• 2,4
• 1,2,3,4



206. İnsan cəmiyyətinin inkişafının bütün mərhələlərində və insan fəaliyyətinin bütün sahələrində, o cümlədən milli iqtisadi təhlükəsizliyin
təmin olunmasında hərəkətverici qüvvədir:

√ Mənafe
• Taktika
• Təhlükəsizlik
• Maddi-maraq
• Milli mənafe

207. Ölkənin milli təhlükəsizlik təyin olunur:

√ Dövlət və onun orqanları tərfindən
• ASEAN tərəfindən
• NATO tərəfindən
• ATƏT tərəfindən
• Avropa birliyi tərəfindən

208. Mənafe:

√ insan cəmiyyətinin inkişafının bütün mərhələlərində o cümlədən milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında hərəkətverici qüvvədir
• Beynəlxalq səviyyədə əməl,beynəlxalq ticarət,beynəlxalq maliyyə və bank fəaliyyətinin tətbiqi üçün AR–da  yeri və rolu
• müəyyyən fəaliyyəti həyata keçirmək üçün məqsədddir
• heç biri
• respublika daxilində milli maraqların qorunub saxlanılmasını tətbiq edilməsi

209. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi dedikdə nə başa düşülür?

• İqtisadiyyatın və onun qurumlarının elə vəziyyəti başa düşülür ki, qloballaşan iqtisadiyyatda dünya ölkələrinin maraq və mənafeləri
nəzərə alınmaqla iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə imkan yaradılsın

• Doğru cavab yoxdur

√ Dövlətin  müstəqilliyinin,suverenliyinin,ərazi bütövlüyünün,konstitusiya quruluşunun, xalqın və ölkənin milli maraqlarının, insanın,
cəmiyyətin  və dövlətin hüquq və mənafelərinin daxili və xarici təhlükələrdən qorunmasının təmin edilməsidir

• Respublika daxilində milli maraqların qorunması və müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın və hakimiyyətin vəziyyəti
nəzərə alınaraq sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına əsaslanmalıdır

• Sosial yönümlü sahələrin inkişaf istiqamətini nəzərə almaqla milli mənafelərin qorunması və ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün mühüm, əsas vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin etməlidir

210. İctimai-siyasi institutlara, maddi və  mənəvi dəyərlərə  milətin münasibətinin məcmusudur və onları özündə birləşdirir

• Mənafe
• Təhlükəsizlik
• Maddi-maraq
√ Milli mənafe
• Taktika

211.

Azərbaycanın milli maraqlarının reallaşmasının müddəti nöqteyi nəzərindən onları aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
1. qısamüddətli
2. statik
3. dinamik
4. ortamüddətli
5. uzunmüddətli

√ 1,4,5
• 2,3,5
• 2,3,4
• 2,3
• 1,2,5

212. Azərbaycanın milli maraqlarının  reallaşmasının müddəti nəqədərdir?

• 10 ildən 20ilədək
• 5 il – 10il



√ uzunmüddətli,ortamüddətli, qısamüddətli
• 1ildən 3ilədək
• uzunmüddətli, qısamüddətli

213.

Milli mаrаqlаrı qorumaq və milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün dövlət:
a.elmi-texniki potensialı qorumalıdır
b.elmtutumlu sahələri yenidən qurmalıdır
c.rəqabətqabiliyyətli müəssisələri xarici təhlükələrədn müdafiə etməlidir
d.iqtisadiyyatın klasterləşdirilməsini intensivləşdirməlidir

• A,B,C
• A,D
• A,C
• B,C,D
√ A,B,C,D

214. İqtisadi təhlükəsiziyin təminində daxili bazarın qorunması, artan tələbatın daim ödənilməsi ilə xarakterizə olunur:

• İqtisadiyyatın strukturu
√ Ölkədəki geniş təkrar istehsal
• Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi
• İdxal – ixrac əməliyyatları və protoksionizm siyasəti
• Əhalinin həyat səviyyəsi

215. Ölkədəki geniş təkrar istehsal:

• Hamısı
• Heç biri

• Milli iqtisadiyyat çərçivəsində sənayenin və kənd təsərrüfatının, ticarətin, xidmət sahəsinin və digərlərinin xüsusi payı və bunlar
arasındakı nisbət başa düşülür

√ İqtisadi təhlükəsiziyin təminində daxili bazarın qorunması, artan tələbatın daim ödənilməsi başa düşülür
• Ölkədə ÜDM-in və ÜMM-in artım defilyatoruna görə müəyyən olunur

216.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi mexanizmi, iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası özündə aşağıdakı elementləri birləşdirir:
1. Dövlətin bütövlüyünü və müstəqilliyini, ölkədəki hərbi-siyai sabitliyi, vətəndaşların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsini şərtləndirən
iqtisadi inkişafa nail olmaq
2. Beynəlxalq əmək bölgüsünün səmərəli həyata keçirilməsinə nail olmaqla ölkənin dünya təsərrüfatına bərabərhüquqlu inteqrasiya
olunmasını təmin etmək
3. Daxili vəziyyəti sabitləşdirmək və normallaşdırmaq
4. Azərbaycanın yaxın qonşuları ilə, habelə müsəlman dövlətləri ilə əlaqələrini genişləndirmək

• 3,4
• 2,4
• 2,3
• 1,4
√ 1,2

217.

Dövlət – cəmiyyət üçün iqtisadi təhlükə aşağıdakı hallarda yaranır:
1. İqtisadiyyatın strukturunda sahələrarası tarazlığın mövcud olması
2. İnvestisiya siyasətinin proqnozlaşdırmaya uyğun olması
3. Hökumətin pul-kredit siyasətinin qeyri-mükəmməlliyi, bunun nəticəsi olaraq  normadan artıq inflyasiya təhlükəsinin gerçəkləşməsi
4. Pul-kredit siyasətinin qeyri-qənaətbəxşliyi nəticəsində maliyyə piramidalarının fəaliyyəti üçün geniş imkanların açılmas

√ 3,4
• 1,3
• 2,3,4
• Hamısı
• 2,4

218.

Dövlət – cəmiyyət üçün iqtisadi təhlükə aşağıdakı hallarda yaranır:
1. Ölkədəki geniş təkrar istehsalın lazımi səviyyədə olması
2. Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin aşağı enməsi, işsizlər ordusunun və yoxsulların yaranması
3. Ölkənini xarici ticarət dövriyyəsində balansın pozulması, ixrac üçün geniş imkanların yaranması
4. Yoxsulluğun və dövlət nəzarətinin zəifliyinin nəticəsi olaraq iqtisadi cinayətkarlığın ümumi tendensiyaya çevrilməsi



√ 2,4
• 1,2,3,4
• 1,2,4
• 2,3,4
• 1,3,4

219. Azərbaycan dövlətinin milli təhlükəsizlik siyasəti:

• Beynəlxalq təhlükəsizlik sistemlərinə inteqrasiya olunmaq üçün islahatların tətbiq olunma mexanizmidir
• Bütün cavablar doğrudur
• İctimai-siyasi institutlara, maddi və  mənəvi dəyərlərə  milətin münasibətinin məcmusudur və onları özündə birləşdirir
√ Dövlətin və cəmiyyətin başqa siyasi institutların məqsədəuyğun və qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirdikləri sistemdir
• Azərbaycan Respublikasının  milli təhlükəsizliyinin təminatı ilə əlaqədar fəaliyyətin həyata keçirilməsinə nəzarət sistemidir

220.

Iqtisаdi təhlükəsizliyin səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin rəsmi göstəricilərinin tərkibinə dаxildir:
1.işsizlik səviyyəsi,
2.inflyаsiyа səviyyəsi,
3.nəğd mаnаtın həcminə nisbətən xаrici vаlyutаnın həcmi,
4.dаxili istеhsаldа idxаlın xüsusi çəkisi,

• 2,3,4
√ 1,2,3,4
• 1,2,3
• 1,4,2
• 1,4

221. ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsi barədə daha ətraflı təsəvvür əldə еtmək üçün problеmin mahiyyətini dərk
еtməyə imkan vеrən bu göstərici təhlil еdilmır:

• bеynəlхalq standartlara görə müəyyən olunmuş yoхsulluğun səviyyəsi;
• illik inflyasiya;
• bеynəlхalq standartlara görə işsizlik səviyyəsi, faizlə;
• 10 faiz ən çoх gəlirləri olan əhali ilə 10 faiz gəlirləri az olan əhali arasında nisbət, dəfə;
√ əhalinin gəlirləri ilə xərclərinin nisbəti;

222. İqtisadiyyata təsir istiqaməti üzrə iqtisadi təhlükəsizlik qruplaşdırılır:

√ xarici
• keyfiiyət
• kəmiyyət
• müxtəlif xarakterli
• iqtisadi xarakterli

223. Aşağıdakılardan neçəsi Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin göstəriciləridir?

• 1
• Heç biri
• 4
√ 3
• 2

224. İqtisadi təhlükəsizliyinin qiymətləndiriləndirilməsi neçəsini özündə birləşdirir?

√ 4
• 1
• 2
• 3
• 5

225. İqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası neçə variantda olur?



• 17
• 13
√ 4
• 15
• 11

226. İqtisadi təhlükəsizliyin göstəricilərini neçə cür səciyyələndirmək olar?

√ 5
• 10
• 6
• 7
• 12

227. Bütün ümumi iqtisadi göstəricilər neçə yerə bölünür?

√ 2
• 6
• 13
• 7
• 17

228. Təhlükənin fəaliyyət dövrü və  proqnozlaşdırılması  göstəriciləriləri neçə cür olur?

• 10
• 11
• 6
√ 2
• 7

229. Xüsusi iqtisadi göstəricilər neçə cür olur?

• 11
• 6
• 10
• 7
√ 2

230. İqtisadi təhlükəsizlik obyektinin inkişaf səviyyəsinə görə göstəricilər neçə cür olur?

• 7
• 11
√ 4
• 10
• 6

231. əsas keyfiyyət əlamətlərinə görə iqtisadi təhlükəsizlik göstəricilərini neçə qrupa bölmək olar?

√ 5
• 6
• belə qruplaşma yoxdu
• 11
• 7

232. İqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri nisbi xarakter daşımasının neçə səbəbi var?

• 6
• 7
√ 2
• 13



• 15

233. Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin neçə göstəricisi  var?

• 10
√ 9
• 13
• 7
• 11

234. İqtisadi təhlükəsizliyin göstəricilərini son hədd əhəmiyyətinə görə neçə qrupa bölmək olar?

• 13
• 11
• 7
√ 4
• 10

235. İqtisadi təhlükəsizliyin  subyekti  neçə xüsusiyyəti özündə əks etdirən göstərici seçməlidir?

• 11
• 13
√ 2
• 17
• 6

236. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası neçə tip məsələlərin həlli nəzərdə tutulub?

• 10
• 6
• 1
√ 3
• 4

237. İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti qiymətləndirilərkən aşağıdakıları özündə neçə əlaməti birləşdirir?

• 10
• 7
√ 5
• 11
• 6

238. İqtisadi təhlükəsizlik sisteminin həyata keçirilməsi neçə prosesden ibarətdir:

• 11
√ 7
• 16
• 15
• 6

239. İqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin göstəriiləri  prinsiplərin neçəsilə həyata keçirilir:

• 5
√ 4
• 1
• 2
• 3

240. Milli iqtisadi təhlükəsizlik  neçəsi  həyata keçirirlir:



√ 4
• Heç biri
• 1
• 2
• 3

241. Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyini və onun mövcud vəziyyətini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı makroiqtisadi göstəricilərdən
istifadə olunmur:

• dövlət borcu;
√ pensiyaların əhalinin gəlirlərində хüsusi çəkisi
• kölgəli iqtisadiyyatın ÜDM-də хüsusi çəkisi;
• milli valyuta məzənnəsi və paritеt alıcılıq qabiliyyəti;
• idхal və iхracın saldosu;

242.

iqtisаdi təhlükəsizlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsində intеqrаl göstəricilərlə yаnаşı istifаdə olunmаlıdır
1.xüsusi göstəricilər
2.proqnoz göstəriciləri
3.planlar
4.proqramlar

• 1,2,3
• 1,2,3,4
√ 1
• 2
• 1,4

243.

ölkənin iqtisаdi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən göstəricilər aşağıdakılаrdır:
1.- bеynəlxаlq stаndаrtlаrа görə işsizlik səviyyəsi, fаizlə;
2.- illik inflyаsiyа;
3.- dövlət borcu, onun ümumi dаxili məhsulа, büdcə gəlirlərinə nisbəti, fаizlə;

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

244.

ölkənin iqtisаdi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən göstəricilər aşağıdakılаrdır:
1.- еlmi tədqiqаtlаr, təcrübi konstruktiv işləri üzrə xərclərin ümumi dаxili məhsulа nisbəti;
2.- bеynəlxаlq stаndаrtlаrа görə müəyyən olunmuş yoxsulluğun səviyyəsi;
3.- həyаtın ortа yаşаyış müddəti, il;
4.- 10 fаiz ən çox gəlirləri olаn əhаli ilə 10 fаiz gəlirləri аz olаn əhаli аrаsındа nisbət, dəfə;

• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 1,4
• 2,3,4
• 1,4,2

245.

ölkənin iqtisаdi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən göstəricilər aşağıdakılаrdır:
1.аdаmbаşınа düşən ümumi dаxili məhsul, onun dinаmikаsı. Ölkələr üzrə müqаyisəsi;
2.еmаlеdici sənаyеnin ümumi məhsuldа xüsusi çəkisi;
3.sənаyеnin ümumi məhsulundа mаşınqаyırmаnın xüsusi çəkisi;
4.- invеstisiyаlаrın ümumi dаxili məhsulа nisbəti;

• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 1,4
• 2,3,4
• 1,4,2



246.

ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən göstəricilər aşağıdakılardır:
1.bеynəlxalq standartlara görə işsizlik səviyyəsi, faizlə;
2.- illik inflyasiya;
3.- dövlət borcu, onun ümumi daxili məhsula, büdcə gəlirlərinə nisbəti, faizlə;

• 2
• 1,3
√ 1,2,3
• 1,2
• 2,3

247.

ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən göstəricilər aşağıdakılardır:
1.- еlmi tədqiqatlar, təcrübi konstruktiv işləri üzrə xərclərin ümumi daxili məhsula nisbəti;
2.- bеynəlxalq standartlara görə müəyyən olunmuş yoxsulluğun səviyyəsi;
3.- həyatın orta yaşayış müddəti, il;
4.- 10 faiz ən çox gəlirləri olan əhali ilə 10 faiz gəlirləri az olan əhali arasında nisbət, dəfə;

• 1,2,3
• 1,4
• 2,3,4
• 1,4,2
√ 1,2,3,4

248.

ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi səviyyəsini müəyyən еdən göstəricilər aşağıdakılardır:
1.adambaşına düşən ümumi daxili məhsul, onun dinamikası. Ölkələr üzrə müqayisəsi;
2.еmalеdici sənayеnin ümumi məhsulda xüsusi çəkisi;
3.sənayеnin ümumi məhsulunda maşınqayırmanın xüsusi çəkisi;
4.invеstisiyaların ümumi daxili məhsula nisbəti;

• 1,2,3
• 1,4,2
√ 1,2,3,4
• 1,4
• 2,3,4

249. İqtisadiyyata təsir istiqaməti üzrə iqtisadi təhlükəsizlik qruplaşdırılır:

• kəmiyyət
• keyfiiyət
√ daxili
• iqtisadi xarakterli
• müxtəlif xarakterli

250. Təhlükənin fəaliyyət dövrü və proqnozlaşdırılması üzrə iqtisadi təhlükəsizlik qruplaşdırılır:

• keyfiyyət
• xarici
• müxtəlif xarakterli
• iqtisadi xarakterli
√ Strateji

251. Göstəricilərin əhəmiyyət kəsbetmə dərəcəsinə görə iqtisadi təhlükəsizlik qruplaşdırılr:

√ Baza makroiqtisadi göstəriciləri
• İstehsal
• Xarici
• Daxili
• Kəmiyyət

252.

Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə hansı qanunlar daxildir?
1. Dəyər qanunu
2. əmək bölgüsünün dərinləşməsi və genişlənməi qanunu
3. Mənafelərin reallaşması və tarazlığı qanunu
4. Hər bir iqtisadi strukturu nəzərə almaqla sosial-iqtisadi inkişaf qanunu



√ Hamısı
• 3
• Heç biri
• 4
• 2

253.

Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə hansı qanunlar daxildir?
1. İqtisadi artım qanunu
2. Yığım qanunu
3. Rəqabət qanunu
4. Tələb və təklif qanunu

• 1
• Heç biri
√ Hamısı
• 3
• 4

254. İqtisadi təhlükəsizlik mahiyyət etibarilə kriteriya və göstəricilər sistemində reallaşır. Bu göstəricilər hansı aspektdə özünü əks etdirir?

√ kəmiyyət
• mübadilə
• istehsal
• sosial-iqtisadi
• keyfiyyət

255. Təhlükənin fəaliyyət dövrü və proqnozlaşdırılması üzrə göstəricilər hansılardır?

• strateji, taktiki
√ strateji, faktiki
• heç biri
• taktiki,indikativ
• faktiki, taktiki

256. İqtisadi təhlükəsizlik obyektinin inkişaf səviyyəsinə görə göstəricilər hansılardır?

• Ölkədə hər bir ailənin, vətəndaşın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsi
√ Hamısı
• Bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının makroiqtisadi səviyyəsi
• Regional və yaxud sahəvi baxımdan ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti
• Hec biri

257. İqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri necə xarakter daşıyır?

• normativ
• heç biri
√ nisbi
• mütləq
• balans

258. İqtisadi təhlükəsizliyin göstəricilərini son hədd əhəmiyyətinə görə hansıqruplara bölmək olar?

• Müvafiq Nazirliklərin təsdiq etdiyi sahələr səviyyəsində son hədd göstəriciləri
• Regionların iqtisadi təhlükəsizliyinin son hədd əhəmiyyətli göstəriciləri
• Milli mənafenin əsas cəhətlərini əks etdirən və dövlət səviyyəsində təsdiq olunan makroiqtisadi göstəricilər
√ Hamısı
•  Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təsdiq etdiyi və başlıca cəhətləri əks etdirən son hədd əhəmiyyətli göstəricilər.

259. İqtisadi təhlükəsizliyin göstəricilərini nəyə əsasən  qruplara bölmək olar?



√ son hədd əhəmiyyətinə görə
• milli iqtisadiyyatın formalaşmasına görə
• Heç biri
• inkişaf konsepsiyasına əsasən
• fəaliyyət mexanizminə görə

260. İqtisadi təhlükəsizliyin göstəricilərinin keyfiyyət və kəmiyyət tərəfləri müqayisə edilir:

√ dünya statsitika sistemi ilə
• ekstropolyasiya ilə
• ekspert metoduna əsasən qiymətləndirmə ilə
• şəbəkə sistemi ilə
• interpolyasiya ilə

261.

İqtisadi təhlükəsizlik sistemi necə həyata keçirilir?
1) Milli təhlükəsizlik konsepsiyası
2) İqtisadiyyat sferasında ölkənin milli maraqları
3) İqtisadi təhlükəsizlik tədbirləri

√ 1;2
• 1;2;3
• 1;3
• heç biri
• 2;3

262.

İqtisadi təhlükəsizlik beynəlxalq və regional aspektdə :
1.milli iqtisadi təhlükəsizliyin ölkə daxilində məsələlərinə malikdir
2.fərdi şəxslərin bir-birilə fərqləndirici xüsusiyyətlərinə malikdir
3.milli iqtisadi təhlükəsizliyin ölkə xaricindəki məsələlərə malikdir

√ 1;2
• 1;2;3
• 1;3
• heç biri
• 2;3

263.
Nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansı olmalıdır:
Dünyanın başqa ölkələri ilə müqayisədə adambaşına düşən ÜDM-in xüsusi çəkisi və onun dinamikası
........................................?

√ Sənaye istehsalında emaledici sənayenin xüsusi çəkisi
• İşsizliyin səviyyəsi
• Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın məbləği
• Büdcə kəsirlərinin ödənilməsində xarici borcların xüsusi çəkisi
• Gəlirləri yaşayış minimumundan aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisi

264. İqtisadi təhlükəsizlik obyektinin inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşdırılr:

√ Regional və yaxud sahəvi baxımdan ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti
• Faktiki
• Strateji
• Keyfiyyət
• Ümumi makroiqtisadi göstəricilər

265.

göstəricilər еlə tərtib olunmаlıdır ki, intеqrаl göstəricilərinin xüsusi göstəricilərdən:
1.аsılılıq funksiyаsını ifаdə еtmiş olsun
2.tərs mütənasib olsun
3.biri digərinə bərabər olsun

• 1,2,3
• 2,3
√ 1
• 3



• 1,2

266.

təhlükəsizlik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün vаcibdir.
1.intеqrаl göstəricinin olmаsı
2.xüsusi göstəricilər sistеminin olmаsı
3.ümumi göstəricilərin olmаsı

• 1,2,3
• 2,3
• 1
• 3
√ 1,2

267. İqtisadi təhlükəsizliyin subyekti aşağıdakı  göstəriciləri seçməlidir:

• Hamısı
√ İqtisadi təhlükəni törədə bilən göstəricinin kəmiyyət forması
• İqtisadi təhlükəni törədə bilən göstəricinin keyfiyyət forması
• İqtisadi təhlükəni törədə bilən göstəricinin kəmiyyət və keyfiyyət forması
• Doğru cavab yoxdur

268. İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirmə sisteminin əhəmiyyəti nədir?

√ Bu sistem iqtisadi vəziyyəti araşdırmaqla təhlükəsizlik kriteriyasını araşdırır və onun iqtisadi inkişafını tənzimləyir
• Bu sistem iqtisadi təhlükəsizliyin ən optimal vəziyyətini səciyyələndirir
• Bu sistem iqtisadi təhlükəsizliklə milli təhlükəsizlik arasında disproporsiyaların aradan qaldırılmasına istiqamətlənir
• Bütün cavablar doğrudur
• Ümumiyyətlə, iqtisadi təhlükəsizliyin belə bir sistemi yoxdur

269. İqtisadi təhlükəsizliyinin tədqiqat obyekti ola biər:

√ əmtəə və xidmətlərdən gələn gəlir və xərclər və digər makroiqtisadi göstəricilər sayılır
• Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə mexanizmi
• İqtisadi təhlükəsizliyin inkişaf strategiyası
• Bütün cavablar doğrudur
• Dövlətin iqtisadi sistemi sayılır

270. İqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası necə həyata keçirilir?

• Milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, ölkənin müdafiə potensialından asılı olaraq
• ölkənin müdafiə potensialından asılı olaraq , beynəlxalq səviyyələrdə səmərəli ödəmək qabiliyyəti
• Heç biri
• Hamısı
√ İqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsindən , iqtisadiyyatın strukturundan asılı olaraq

271. Dördüncü variantın mahiyyəti nədir?

• Milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, sabitliyini, dəyişikliklərə adaptasiya olma mexanizmini təmin edən amil və şərtlərin məcmusu

• Daxili, eləcə də xarici təhlükə və təsir şəraitində makroiqtisadi və siyasi sabitlik, həmçinin fərdin iqtisadi mənafelərinin təminatı
baxımından milli iqtisadiyyatın imkan və hazırlığının vəziyyəti

√ Xarici amillərin ümumiiqtisadi tarazlığa təsirini minimuma endirməklə sabit sosial-iqtisadi inkişafı təmin etmək qabiliyyəti
• Heç biri
• İqtisadiyyatın ictimai tələbatının həm milli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə səmərəli ödəmək qabiliyyəti

272. Üçüncü variantın mahiyyəti nədir?

• Milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, sabitliyini, dəyişikliklərə adaptasiya olma mexanizmini təmin edən amil və şərtlərin məcmusu

√ Daxili, eləcə də xarici təhlükə və təsir şəraitində makroiqtisadi və siyasi sabitlik, həmçinin fərdin iqtisadi mənafelərinin təminatı
baxımından milli iqtisadiyyatın imkan və hazırlığının vəziyyəti

• Xarici amillərin ümumiiqtisadi tarazlığa təsirini minimuma endirməklə sabit sosial-iqtisadi inkişafı təmin etmək qabiliyyəti
• Heç biri



• İqtisadiyyatın ictimai tələbatının həm milli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə səmərəli ödəmək qabiliyyəti

273. İkinci variantın mahiyyəti nədir?

• Milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, sabitliyini, dəyişikliklərə adaptasiya olma mexanizmini təmin edən amil və şərtlərin məcmusu

• Daxili, eləcə də xarici təhlükə və təsir şəraitində makroiqtisadi və siyasi sabitlik, həmçinin fərdin iqtisadi mənafelərinin təminatı
baxımından milli iqtisadiyyatın imkan və hazırlığının vəziyyəti

• Xarici amillərin ümumiiqtisadi tarazlığa təsirini minimuma endirməklə sabit sosial-iqtisadi inkişafı təmin etmək qabiliyyəti
• Heç biri
√ İqtisadiyyatın ictimai tələbatının həm milli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə səmərəli ödəmək qabiliyyəti

274. Birinci variantın mahiyyəti nədir?

√ Milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, sabitliyini, dəyişikliklərə adaptasiya olma mexanizmini təmin edən amil və şərtlərin məcmusu

• Daxili, eləcə də xarici təhlükə və təsir şəraitində makroiqtisadi və siyasi sabitlik, həmçinin fərdin iqtisadi mənafelərinin təminatı
baxımından milli iqtisadiyyatın imkan və hazırlığının vəziyyəti

• Xarici amillərin ümumiiqtisadi tarazlığa təsirini minimuma endirməklə sabit sosial-iqtisadi inkişafı təmin etmək qabiliyyəti
• Heç biri
• İqtisadiyyatın ictimai tələbatının həm milli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə səmərəli ödəmək qabiliyyəti

275.

Bazar subyektinin xarici iqtisadi əməliyyatlarda gördüyü məqsədlər hansılardır?
1.idxalatda məqsədlər
2.ixracatda məqsədlər
3.daxili məqsədlər
4.xarici məqsədlər

• 1;3
• 2;3
• 2;4
√ 1;2
• 1;4

276.

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasına əsasən aşağıdakı        problemlərin aradan qaldırılmasına şərait
yaradılmalıdır:
1. Ölkənin keyfiyyətcə iqtisadi vəziyyətini müəyyən etmək
2. Mövcud vəziyyəti təhlil etməklə cəmiyyətin inkişafını nəzərə almaq
3. iqtisadi sistemi yaratmaq və xalq təsərrüfatı sahələrinin inkişafını tənzimləmək
4. ölkədə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olunsun
5. cəmiyyətin və dövlətin sosial-iqtisadi və hərbi-siyasi birliyini təmin etmək

• 3.4.5
• 1.4.5
• Heç biri
√ Hamısı
• 1.2.3

277. İqtisadi təhlükəsizliyi öyrənən subyekt aşağıdakı xüsusiyyətləri özündə əks etdirən göstəriciləri seçməlidir:

√ İqtisadi təhlükənin qabaqcadan hiss edilməsi
• Doğru cavab yoxdur
• İqtisadi təhlükəni törədə bilən göstəricinin stoxastik və ehtimallı forması
• İqtisadi təhlükəni törədə bilən göstəricinin qeri-rasional forması
• Hamısı

278.

çoxlu sаydа göstəricilər müəyyən еtmək mümkün olаr ki, onlаrındа hər biri təhlükəqorxusunun intеnsivliyinin və  mаhiyyətinin riyаzi
gözləməsi kimi ifаdə olunа bilər. Onda bu göstəricilərin dаhа məqsədyönlü təhlili üçün onu:

1.kаtеqoriyаlаr üzrə qruplаşdırmаq lаzımdır.
2.sabit təyin etmək lazımdır
3.nəzərə almamaq lazımdır

• 1,2
• 2
√ 1



• 1,2,3
• 1,3

279.

intеqrаl göstərici ümumi xаrаktеrli informаsiyа vеrir:
1.ölkə dünyа iqtisаdi sistеmindən nə dərəcədə аsılıdır
2.iqtisаdi təhlükəsizlik mövqеyindən ölkənin vəziyyəti kаfidir
3.iqtisаdi təhlükəsizlik mövqеyindən ölkənin vəziyyəti аğırdır
4.iqtisаdi təhlükəsizlik mövqеyindən ölkənin vəziyyəti böhrаnlı və yа fəlаkətli vəziyyətdir

• 1,2,3
• 2,3,4
• 1,2
√ 1,2,3,4
• 1,4,2

280.

qlobаl hаllаr üçün:
1.intеqrаl göstəricilərin köməyilə qiymətləndirmə əsаs olаcаq
2.xüsusi göstəricilər konkrеt təhlükəyə qаrşı əks tədbirlərin görülməsi üçün xidmət еdəcək
3.istifadə olunmayacaq

• 3
√ 1,2
• 2,3
• 1
• 1,2,3

281.

Qiymətləndirmənin еlə informаtiv sistеmi tərtib еdilməlidir ki:
1.ölkədə nаil olunmuş göstəricilərin digər ölkə göstəriciləri ilə müqаyisə еtməyə imkаn vеrsin
2.iqtisаdi təhlükəsizliyin mаhiyyətini səciyyələndirmiş olsun
3.iqtisаdi təhlükəsizliyin intеnsivliyini səciyyələndirmiş olsun

√ 1,2,3
• 2,3
• 1
• 3
• 1,2

282.

Milli iqtisаdiyyаtın dünyа iqtisаdi sistеmindən аsılılıq dərəcəsinin həddinin qiymətləndirilməsi mürəkkəbdir.
1.yüksək qеyri müəyyən təsir səviyyəsinə mаlik olаn və çoxlu sаydа ziddiyyətli аmillərin еyni vаxtdа fəаliyyət göstərməsi ilə əlаqədаr
olаrаq
2.informаtiv sistеmin olmaması ilə əlаqədаr olаrаq
3.xüsusi göstəricilər sistеminin olmаması ilə əlаqədаr olаrаq

• 1,2,3
• 2,3
√ 1
• 3
• 1,2

283.

İqtisadi təhlükəsizlik obyektinin inkişaf səviyyəsinə görə iqtisadi təhlükəsizlik qruplaşdırılr:
1) hər bir  vətəndaşın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsi
2) hüquqi şəxsin təhlükəsizlik səviyyəsi
3) Xarici amillərin iqtisadi artıma şərait yaratmasına  və sosial-iqtisadi inkişaf mövqeyindən konkret nəticələrin əldə edilməsinə
çalışmaq
4) Regional və yaxud sahəvi baxımdan ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti
5) Həm iqtisadi, həm də siyasi əsaslarla dövlət müstəqilliyinə nail olmaq

• 1,3,4
• 2,4,5
• 3,4,5
• 1,4,5
√ 1,2,4



284.

İqtisadi təhlükəsizliyin keyfiyyət əlamətlərinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Göstəricinin əhəmiyyət kəsb etmə dərəcəsi
2. Təhlükənin iqtisadiyyata təsirinin istiqaməti
3. Təhlükənin xarakteri, miqyası və onların zərər vermə dərəcəsi

√ 1,2,3
• 1,3
• 2,3
• Heç biri
• 1,2

285.

İqtisadi təhlükəsizliyin keyfiyyət əlamətlərinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. İqtisadi təhlükəsizlik obyektinin səviyyəsi
2. İqtisadi təhlükəsizlik subyektinin səviyyəsi
3. Təhlükənin təsir dövrü və onun proqnozlaşdırılması
4. Təhlükənin iqtisadiyyata təsirinin azaldılması

√ 1,3
• 2,3
• 3,4
• 2,4
• 1,2

286. Komplеks qorxunun mеydаnа gəlməsinin riyаzi gözləməsi isə bеlə müəyyən еdilir:

√

•

•

•

•

287.



• 1,2,3
• 2,3,4
√ 1,2
• 1,2,3,4
• 1,4,2

288. bu göstərici Milli iqtisаdiyyаtın qаlаn dünyаdаn nə dərəcədə аsılı olduğunu müəyyən еtməyə imkаn vеrir.

√

•

•

•

•

289. İqtisadi təhlükəsizlik obyektinin inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşdırılr:

√ Bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının makroiqtisadi səviyyəsi
• Faktiki
• Strateji
• Keyfiyyət
• Ümumi makroiqtisadi göstəricilər



290. İqtisadi təhlükəsizlik göstəricilərinin nisbi xarakter daşımasının səbəbi nədir?

√ Hər bir dövlətin tarixən keçdiyi inkişaf yolu, iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq iqtisadi təhlükəsizlik göstəricilərində yer
dəyişmələri ola bilər

• “Gizli” iqtisadiyyatın olması
• Azərbaycan Respublikası müharibə şəraitində olduğu üçün hərbi xərclərin artması
• Bütün cavablar doğrudur
• Makroiqtisadi məkanın meyli

291. İqtisadi təhlükəsizlik göstəricilərinin nisbi xarakter daşımasının səbəbi nədir?

√ İqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri həddindən artıq çoxdur, onun hamısını nəzərə almaq mümkün deyil
• “Gizli” iqtisadiyyatın olması
• Azərbaycan Respublikası müharibə şəraitində olduğu üçün hərbi xərclərin artması
• Bütün cavablar doğrudur
• Makroiqtisadi məkanın meyli

292. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansı olmalıdır:
 İşsizliyin səviyyəsi              .........................?

• Dünyanın başqa ölkələri ilə müqayisədə adambaşına düşən ÜDM-in xüsusi çəkisi və onun dinamikası
√ Gəlirləri ən yüksək olan 10% əhali qrupu ilə gəlirləri ən aşağı olan 10% əhali qrupu arasında olan fərq
• Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın xüsusi çəkisi
• İdxalın məbləği və onun ÜDM-yə olan nisbəti faizlə
• Əhalinin ömür müddəti

293.
Nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansı olmalıdır:
 Gəlirləri yaşayış minimumundan aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisi
            ........................?

• Dünyanın başqa ölkələri ilə müqayisədə adambaşına düşən ÜDM-in xüsusi çəkisi və onun dinamikası
• İdxalın məbləği və onun ÜDM-yə olan nisbəti faizlə
• Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın xüsusi çəkisi
• Gəlirləri ən yüksək olan 10% əhali qrupu ilə gəlirləri ən aşağı olan 10% əhali qrupu arasında olan fərq
√ Əhalinin ömür müddəti

294. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansı olmalıdır:
Sənaye istehsalında emaledici sənayenin xüsusi çəkisi            ........................?

• Əhalinin ömür müddəti
• Gəlirləri ən yüksək olan 10% əhali qrupu ilə gəlirləri ən aşağı olan 10% əhali qrupu arasında olan fərq
• İdxalın məbləği və onun ÜDM-yə olan nisbəti faizlə
• Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın xüsusi çəkisi
√ Dünyanın başqa ölkələri ilə müqayisədə adambaşına düşən ÜDM-in xüsusi çəkisi və onun dinamikası

295. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansı olmalıdır:
 İdxalın məbləği və onun ÜDM-yə olan nisbəti faizlə          .......................................?

√ Büdcə kəsirlərinin ödənilməsində xarici borcların xüsusi çəkisi
• İşsizliyin səviyyəsi
• Sənaye istehsalında emaledici sənayenin xüsusi çəkisi
• Gəlirləri yaşayış minimumundan aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisi
• Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın məbləği

296.
Nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansı olmalıdır:
 Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın xüsusi çəkisi
 .......................................?

• İşsizliyin səviyyəsi
• Sənaye istehsalında emaledici sənayenin xüsusi çəkisi
• Gəlirləri yaşayış minimumundan aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisi
• Büdcə kəsirlərinin ödənilməsində xarici borcların xüsusi çəkisi



√ Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın məbləği

297. Bazar subyektinin ixracatda gördüyü məqsədi nədir:

• Daxili bazarda yeni seqmentlərə çıxmaqla, istehsalın genişləndirilməsinə nail olmaqla mənfəətin maksimum əldə edilməsi
• İstehsalın modernləşdirilməsi
√ Valyuta resurslarının artırılması
• Daxili istehlak bazarında malların çeşid-keyfiyyət strukturunun zənginləşdirilməsi
• Malın daha səmərəli xarici analoqlarından istifadə nəticəsində vəsaitlərə qənaət olunması

298. Bazar subyektinin ixracatda  məqsəi nədir:

√ İstehsalın miqyasının genişləndirilməsi nəticəsində inhisar üstünlüyünün əldə edilməsi
• İstehsalın modernləşdirilməsi
• Daxili istehlak bazarında malların çeşid-keyfiyyət strukturunun zənginləşdirilməsi
• Daxili bazarda yeni seqmentlərə çıxmaqla, istehsalın genişləndirilməsinə nail olmaqla mənfəətin maksimum əldə edilməsi
• Malın daha səmərəli xarici analoqlarından istifadə nəticəsində vəsaitlərə qənaət olunması

299. Bazar subyektinin ixracatda məqsəi nədir:

• Daxili bazarda yeni seqmentlərə çıxmaqla, istehsalın genişləndirilməsinə nail olmaqla mənfəətin maksimum əldə edilməsi
• Daxili istehlak bazarında malların çeşid-keyfiyyət strukturunun zənginləşdirilməsi
√ Beynəlxalq rəqabətə qoşulmaqla istehsalın dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması
• İstehsalın modernləşdirilməsi
• Malın daha səmərəli xarici analoqlarından istifadə nəticəsində vəsaitlərə qənaət olunması

300. Bazar subyektinin ixracatda  məqsədi nədir

√ Xarici bazarlara çıxmaq imkanı qazanmaqla istehsalın genişləndirilməsi nəticəsində mənfəətin artımı
• İstehsalın modernləşdirilməsi
• Malın daha səmərəli xarici analoqlarından istifadə nəticəsində vəsaitlərə qənaət olunması
• Daxili bazarda yeni seqmentlərə çıxmaqla, istehsalın genişləndirilməsinə nail olmaqla mənfəətin maksimum əldə edilməsi
• Daxili istehlak bazarında malların çeşid-keyfiyyət strukturunun zənginləşdirilməsi

301. Bazar subyektinin idxalatda  məqsədi nədir:

√ İstehsalın modernləşdirilməsi
• Valyuta resurslarının artırılması
• Beynəlxalq rəqabətə qoşulmaqla istehsalın dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması
• Xarici bazarlara çıxmaq imkanı qazanmaqla istehsalın genişləndirilməsi nəticəsində mənfəətin artımı
• İstehsalın miqyasının genişləndirilməsi nəticəsində inhisar üstünlüyünün əldə edilməsi

302. İqtisadi təhlükəsizlik obyektinin inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşdırılr:

√ Makroiqtisadiyyatın səviyyəsi, yəni, firmaların, müəssisələrin, təşkilatların, səhmdar cəmiyyətlərinin, bankların və.s inkişaf səviyyəsi
• Ümumi makroiqtisadi göstəricilər
• Keyfiyyət
• Strateji
• Faktiki

303.
Nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansı olmalıdır:
 Gəlirləri ən yüksək olan 10% əhali qrupu ilə gəlirləri ən aşağı olan 10% əhali qrupu arasında olan fərq
.......................................?

√ İşsizliyin səviyyəsi
• Büdcə kəsirlərinin ödənilməsində xarici borcların xüsusi çəkisi
• Sənaye istehsalında emaledici sənayenin xüsusi çəkisi
• Gəlirləri yaşayış minimumundan aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisi
• Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın məbləği



304. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansı olmalıdır:
 əhalinin ömür müddəti                  ........................................?

√ Gəlirləri yaşayış minimumundan aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisi
• Büdcə kəsirlərinin ödənilməsində xarici borcların xüsusi çəkisi
• Daxili istehsalda, o cümlədən ərzaq istehlakında idxalın məbləği
• Sənaye istehsalında emaledici sənayenin xüsusi çəkisi
• İşsizliyin səviyyəsi

305. İqtisadi təhlükəsizliyin risk kateqoriyası hansı göstəricilərlə  əlaqədardır:

√ makroiqtisadi göstəricilərlə
• kəmiyyət göstəricilərilə
• xüsusi göstəricilərlə
• sahə göstəricilərilə
• mikroiqtisadi göstəricilərlə

306. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası:

√ Dövlətin təhlükəsizlik sistemi vasitəsilə həyata keçirilir
• Normativ hüquqi aktlarla həyata keçirilir
• Qanunlarla həyata keçirilir
• Doğru cavab yoxdur
• Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş qərarlarla həyata keçirilir

307. Dövlətin strategiyasının həyata keçirilməsi iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində neçə tələblər qoyur?

• 10
• 15
√ 3
• 1
• 7

308. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dövlətin fəaliyyəti neçə ünsürləri var?

• 10
• 7
√ 3
• 1
• 17

309. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin neçə göstəriciləri var?

• 9
• 13
√ 5
• 1
• 10

310. İqtisadi sahədə iqtisadi təhlükəsizliyə təsir göstərən necə hadisələr var?

√ 4
• 10
• 7
• 1
• 9

311. İqtisadi təhlükəsizlik strategiyasında risk konsepsiyasının necə ünsürü var?

• 1



• 8
• 10
• 7
√ 2

312. Dövlətin strategiyasının həyata keçirilməsi iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində hansı tələbləri qoyur?

• Prezident aparatının funksiyasına dəqiq hədd qoyulması
• Hec biri
• Dövlətin tənzimləyici funksiyasına uyğun informasiya təminatı
√ Hamısı
• Mərkəzi vəzifələrinin müəyyən edilməsi

313. İqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri hansılardır?

• Minimum və orta əməkhaqqının nisbəti
• İşsizliyin səviyyəsi
√ Hamısı
• Hər yüz min əhaliyə görə cinayətkarların sayı
• Yoxsulluq həddində yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi

314. İqtisadi təhlükəsizliyə təsir göstərən iqtisadi hadisələr hansılardır?

• Ümumi Daxili Məhsulun baza göstəricisinə nisbətən aşağı düşməsi
• İxrac olunan məhsulların içərisində yüksək texnologiyaya əsaslanan məhsulların xüsusi çəkisi
√ Hamısı
• Ümumi Daxili Məhsulun neçə faizinin elmin inkişafına yönəldilməsi
• Faizlə ölkənin xaricdən gətirilən ərzaq məhsullarından asılılıq səviyyəsi

315. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi əsasən hansı metodu ilə qiymətləndirilir:

• ekstropolyasiya
• delfa
√ ekspert
• bütün cavablar düzdür
• normativ

316. Ümümi metoda aid deyil:

• Ssenarilərin emal edilməsi metodu
• Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
√ Ekstropolyasiya metodu
• Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Ən münasib metod

317. İqtisadi təhlükəsizlik amillərinə daxildir:

• Milli
√ Hamısı
• hərbi
• sosial
• İqtisadi

318. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi aşağıdakı metod ilə qiymətləndirilir:

• interpolyasiya metodu ilə
• ekstropolyasiya metodu ilə
√ ekspert metodu ilə
• ən kiçik kvadratlar metodu ilə
• intuitiv metod ilə



319. Risk konsepsiyası iqtisadi təhlükəsizliyin aşağıdakı ünsürünü özündə birləşdirir:

• Daha yüksək ehtimalla risk etmək
• Hamısı
√ Riskin qiymətləndirilməsi
• Risk səviyyəsinin minimuma endirilməsi
• Riskin təmin olunması

320. Hər bir dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi qiymətləndirilərkən neçəsi nəzərə alınmalıdır:

• 4
• 2
• 1
• 3
√ 5

321.

. Aşağıdakı göstəricilərdən hansı iqtisadi təhlükəsizliyə aiddir:
1. Minimum və orta əmək haqqının nisbəti
2. Yoxsulluq həddində yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi
3. İşsizliyin səviyyəsi
4. Hər yüz min əhaliyə görə cinayətkarların sayı
5. Doğulanlarla ölənlərin sayının bir-birinə nisbəti

• 1,3,4,5
• 1,4,5
• 1,2,3,4
√ Hamısı
• 2,3,4,5

322.

Siyasi sabitlik göstəriciləri aşağıdakılardan asılıdır:
1. əhalinin dövlət orqanlarına inanma səviyyəsindən
2. İqtidarın hakimiyyətə qanuni yolla gəlməsindən
3. Ölkədə baş verən siyasi situasiyaların düzgün qiymətləndirilməsindən

√ 1,2
• 2,3
• Hamısı
• Heç biri
• 1,3

323.

Ekspert metoduna aid olan göstəriciləri seçin:
1. ölkənin etibarlılığının inteqral göstəricisi
2. ölkə səviyyəli risk
3. xüsusi ekspert göstəriciləri
4. ekspert metodunun formalaşdırılmış qradiyentləri

√ 1,2
• 1,4
• 3,4
• 2,4
• 1,3

324. Aşağıdakılardan hansı göstərici ekspert metoduna aiddir:

√ ölkə səviyyəli risk
• xüsusi ekspert göstəriciləri
• ekspert metodunun formalaşdırılmış qradiyentləri
• riskin qabaqlanmasının fiziki yeridilişinə səbəb olan iqtisadi göstəricilər
• baza göstəriciləri



325.

Ekspert metodu ilə qiymətləndirilir:
1.ölkənin etibarlılığının inteqral göstəricisi
2.ölkə səviyyəli risk
3.beynəlxalq səviyyəli risk

√ 1,2
• bütün cavablar
• 1,2,3
• hec biri
• 1,3

326.

Ümumi metodlara aiddir:
1.ssenarilərin emal edilməsi metodu
2.normativ metod
3.ən münasib metod
4.qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu

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

327.

İqtisadi təhlükəsizliyin metodları hansılardır?
1.ümumi metodlar
2.sınaqdan çıxmış metodlar
3.expert qiymətləndirmə metodu
4.ekstropolyasiya metodu

√ 3,2,1
• 1,2
• hec biri
• 2,3
• 3,4

328. Aşağıdakılardan hansı göstərici ekspert metoduna aiddir

√ ölkənin etibarlılığının inteqral göstəricisi
• xüsusi ekspert göstəriciləri
• ekspert metodunun formalaşdırılmış qradiyentləri
• riskin qabaqlanmasının fiziki yeridilişinə səbəb olan iqtisadi göstəricilər
• baza göstəriciləri

329.

İqtisаdi bum, pik tsikli xarakterizə olunur:
a.iqtisаdi аrtımın tеmplərinin аrtmаsı
b.istеhsаlın gеnişlənməsi
c.invеstisiyаlаrın, səhmlərin və digər qiymətləri kаğızlаrın kurslаrının аzаlmаsı
d.fаiz dərəcəsinin, qiymətlərin,əmək hаqqının, mənfəətin аrtmаsı
e.işsizliyin kəskin аzаlmаsı ilə

• A,B
• A
√ A,B,D,E
• A,C
• B,C,E

330.

Ekspаnsiyа tsikli xarakterizə olunur:
a.əsаs kаpitаlın kütləvi təzələnməsi
b.işsizliyin аrtmаsı
c.əmək hаqqının, qiymətlərin, fаiz dərəcəsinin, istеhlаk mаllаrınа tələbin аrtmаsı ilə

• A,B
• A
• A,B,C
√ A,C



• B

331. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin səviyyəsi:

√ Bal sistemi ilə qiymətləndirilir
• Qiymətləndirilmir
• Konkret statistik rəqəmlərlə qiymətləndirilir
• Doğru cavab yoxdur
• Faizlə qiymətləndirilir

332. İctimai əmək məhsuldarlığı hər il neçə faiz artdıqda, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi təmin oluna bilər:

√ 5%
• 5,5%
• 4%
• 8%
• 6%

333. Bu metod qeyri-səlis, qeyri-mükəmməl, bəzi hallarda ziddiyyətli biliklər verir:

• Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu
• Nəzəri-oyun metodu
√ Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
• Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Optimal, ən münasib metod

334. Bu metod müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır:

• Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu
• Nəzəri-oyun metodu
√ Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
• Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Optimal, ən münasib metod

335. Bu metodun mahiyyəti: Konfliktlərə sintez şəkildə, bir-birinə təsiri və asılı olması şəklində baxmaqdır:

√ Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu
• Nəzəri-oyun metodu
• Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
• Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Optimal, ən münasib metod

336. Bu metoddan ikitərəfli və çoxtərəfli konflikt situasiyalar zamanı istifadə olunur:

• Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu
√ Nəzəri-oyun metodu
• Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
• Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Optimal, ən münasib metod

337. Bu metod : Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin real kriteriyalarını məhdudlaşdırır

• Nəzəri-oyun metodu
√ Optimal, ən münasib metod
• Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu
• Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu

338. Bu metoddan təsviri təhlildən təhlükəsizliyin kriteriyasını müəyyən edir:



• Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu
• Nəzəri-oyun metodu
• Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
• Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
√ Optimal, ən münasib metod

339. Optimallaşdırma metodundan əsasən istifadə edilir:

√ Bu metoddan təsviri təhlildən təhlükəsizliyin kriteriyasını müəyyən etmək üçün istifadə edilir
• Ən mürəkkəb problemləri həll zamanı istifadə edilir , ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən
• Nəticələr konkretləşdirilərkən istifadə edilir  ,konfliktlərə sintez şəkildə, bir-birinə təsir
• İkitərəfli və çoxtərəfli konflikt situasiyalar zamanı istifadə olunur
• İlkin proqnozlar tərtib olunan zaman istifadə edilir

340.

Stаqnаsiyа tsikli xarakterizə olunur:
a.əmək hаqqqının səviyyəsinin аşаğı olmаsı
b.kütləvi işsizlik
c.ssudа fаizinin yuxarı olmаsı
d.əmtəə еhtiyаtlаrının аzаlmаsı
e.qiymətlərin аşаğı səviyyədə dаyаnmаsı
f.istеhsаlın nə аrtmаmаsı, nə də аzаlmаmаsı ilə

• A,B
• A,F
• A,B,C,D,E
√ A,B ,D,E,F
• B,D

341.

Enmə və rеsеssiyа tsikli xarakterizə olunur:
a.istеhsаlın həcminin, gəlirlərin səviyyəsinin, məşğulluğun, invеstisiyаlаrın kəskin аzаlmаsı
b.işsizliyin аzаlmаsı
c.istеhsаl güclərinin tаm yüklənməməsi
d.kütləvi müflisləşmə
e.əsаs kаpitаlın qiymətdən düşməsi ilə

• A,B
• A
• A,B,C,D,E
√ A,C,D,E
• B,D

342.

dövlətin həyаtа kеçirdiyi iqtisаdi siyаsətdə öz əksini tаpır.
a.iqtisаdi аrtımın fаzаlаrının dəyişməsi
b.işgüzаrlıq və sаhibkаrlıq fəаliyyətindəki аktivliyin dəyişikliyi
c.əmtəə və xidmətlərin tələb və təklifinin vəziyyəti

√ A,B
• A
• A,B,C
• C
• B

343.

Müqayisəli təhlili metodu tətbiq hansı aspektdən ibarətdir?
1.İqtisadi islahatlara başlanılan baza ilindən hesabat ilinədək olan dövrə kimi dinamikanın müqayisəli təhlili
2.Analoji iqtisadi islahatları aparan ölkələrin əldə etdikləri nəticələrlə müqayisə olunan ölkənin əldə etdiyi nəticələrin müqayisəli təhlili
3. Yoxsulluq həddində yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi

√ 1,2
• 2,3
• hamısı
• 1,2,3
• 1,3



344.
İqtisadi təhlükəsizliyin mühüm problemlərindən biri: 1.maqroiqtisadi səviyyədə əsas göstəricilərin müəyyən edilməsidir
2.sosial sahələrin əsas istiqamətlərin müəyyən edilməsi
3.maqroiqtisadi səviyyədə  kateqoriyaların müəyyən edilməsidir

• 1,2
• bütün cavablar düzdü
• 1,2,3
• 2,3
√ 1,3

345. Etibarlılığın qiymətləndirilməsi konsepsiyası

• ekspert xarakter daşıyır
√ ekspert və ehtimallı xarakter daşıyır
• sosial-iqtisadi situasiyanı əvvəlcədən qabaqlamağa imkan verir
• konkretlilik xarakteri daşıyır
• ehtimallı xarakter daşıyır

346. Ekspert, ehtimal, mümkünlük xarakteri daşıyır:

√ Riskin qiymətləndirilməsi
• Riskin təmin olunması
• Risk səviyyəsinin minimuma endirilməsi
• Daha yüksək ehtimalla risk etmək
• Riskin idarə edilməsi

347. Sosial-iqtisadi situasiyanı qabaqlamaq deməkdir:

• Riskin qiymətləndirilməsi
• Riskin təmin olunması
• Risk səviyyəsinin minimuma endirilməsi
• Daha yüksək ehtimalla risk etmək
√ Riskin idarə edilməsi

348.

İqtisadi təhlükəsizlik strategiyasında risk konsepsiyası iqtisadi təhlükəsizliyin aşağıdakı ünsürünü özündə birləşdirir:
1. Riskin qiymətləndirilməsi
2. Riskin idarə edilməsi
3. Riskin təmin olunması
4. Risk səviyyəsinin minimuma endirilməsi

√ 1,2
• 1,4
• 2,3
• 2,4
• 1,3

349. Risk kateqoriyasından istifadənin iqtisadi təhlükəsizlik üçün əhəmiyyəti ola bilər:

√ İqtisadi təhlükəsizliyin idarə edilməsinin səmərələliyini yüksəldir
• Hamısı
• İqtisadi təhlükəsizlidə keyfiyyət yönümündən inkişafa nail olunur
• Heç bir əhəmiyyəti yoxdur
• İqtisadi təhlükəsizliyin idarə edilməsinin səmərələliyini aşağı salır

350. Bu metodun mahiyyəti bir qayda olaraq ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur:

• Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu
• Nəzəri-oyun metodu
• Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
√ Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Optimal, ən münasib metod



351.

Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodunun əhəmiyyəti ola bilər:
1. İlkin proqnozlar dəqiqləşdirilir
2. Nəticələr konkretləşdirilir
3.Hamisı
4. Ssenarilərin yeni variantları yaranır, axtarılıb tapılır
5.Hec biri

√ 1,2,4
• 3 ,4,5
• 2,3,4
• 2,4,5
• 1,2,5

352. İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsinin ümumi metodudur:

√ Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Hamısı
• Reqressiya təhlili metodu
• Funksional təhlil metodu
• Disproporsiyaların aradan qaldırılması metodu

353. İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsinin ümumi metodudur:

√ Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
• İqtisadi analiz metodu
• Reqressiya təhlili metodu
• Funksional təhlil metodu
• Disproporsiyaların aradan qaldırılması metodu

354. İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsinin ümumi metodudur:

√ Nəzəri-oyun metodu
• İqtisadi analiz metodu
• Reqressiya təhlili metodu
• Funksional təhlil metodu
• Disproporsiyaların aradan qaldırılması metodu

355. İqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində tənzimedici fəaliyyət öz əksini tapmışdır:

• Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi siyasətə uyğun qəbul edilimiş aktlarda
• “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” na dair dövlət proqramının ikinci hissəsində (2009-2013)
• Doğru cavab yoxdur
√ Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında verdiyi proqnoz və proqramlarda
•  “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” na dair dövlət proqramının birinci hissəsində (2004-2008)

356. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində dövlətin strategiyasının  aşağıdakı həyata keçirilir:

√ Prezident aparatının, Azərbaycanın icra orqanlarının funksiyasına dəqiq hədd qoyulması
• Əhalinin və iqtisadiyyatın obyektiv və hərtərəfli monitorinqi üçün informasiya mərkəzi yaratmağı
• Ölkədə elmin,təhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmağı
• Daxili və xarici təhlükəni proqnozlaşdırmaq və onu birtərəfləşdirək üçün strategiyalar hazırlamaq
• Kompleks və uzunmüddətli tədbirlər sisteminin işləyib hazırlamağı

357. Bu amil təkcə daxili və xarici təhlükəni zərərsizləşdirməməli, eyni zamanda təhlükəli hadisələrin törənə biləcəyini və  nəticələrini
qabaqcadan xəbər verməlidir: cətin

• Əhalinin və iqtisadiyyatın obyektiv və hərtərəfli monitorinqi üçün informasiya mərkəzi yaratmaq problemi
√ Kompleks və uzunmüddətli tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması problemi
• Ölkədə elmin,təhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq problemi
• Doğru cavab yoxdur



• İqtisadi təhlükəsizlik sahəsində kompleks dövlət tədbirlərinin reallaşma işinin təşkil edilməsi problemi

358. Bu problemi həll etmədən ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daxili və xarici təhlükəni proqnozlaşdırmaq olmaz

√ Əhalinin və iqtisadiyyatın obyektiv və hərtərəfli monitorinqi üçün informasiya mərkəzi yaratmaq problemi
• Kompleks və uzunmüddətli tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması problemi
• Ölkədə elmin,təhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq problemi
• Doğru cavab yoxdur
• İqtisadi təhlükəsizlik sahəsində kompleks dövlət tədbirlərinin reallaşma işinin təşkil edilməsi problemi

359.

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dövlətin fəaliyyəti aşağıdakıları özündə cəmləşdirməlidir: 1. əhalinin və
iqtisadiyyatın obyektiv və hərtərəfli monitorinqi üçün informasiya mərkəzi yaratmaq
2. İqtisadi təhlükəsizlik sahəsində kompleks dövlət tədbirlərinin reallaşma işinin təşkil edilməsi
3. Kompleks və uzunmüddətli tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması
4. Ölkədə elmin,təhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq

• 1,3
√ 1,2,3
• 1,2,4
• 2,3,4
• 2,3

360. İqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dövlətin fəaliyyəti aşağıdakıları  özündə cəmləşdirməlidir

√ Kompleks və uzunmüddətli tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması
• Ölkənin regionları arasında disproporsiyaları aradan qaldıtmaq
• Ölkədə elmin,təhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq
• Bütün cavablar doğrudur
• Daxili və xarici təhlükəni proqnozlaşdırmaq və onu birtərəfləşdirmək

361. İqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dövlətin fəaliyyəti aşağıdakıları özündə cəmləşdirməlidir

√ Əhalinin və iqtisadiyyatın obyektiv və hərtərəfli monitorinqi üçün informasiya mərkəzi yaratmaq
• Ölkənin regionları arasında disproporsiyaları aradan qaldıtmaq
• Ölkədə elmin,təhsilin inkişafı üçün investisiyalar ayırmaq
• Bütün cavablar doğrudur
• Daxili və xarici təhlükəni proqnozlaşdırmaq və onu birtərəfləşdirmək

362. Kəmiyyətcə qiymətləndirmə metodu zamanı

√ Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini qiymətləndirmək məqsədilə ekspertlər qrupu yaradılır
• Ən mürəkkəb problemləri həll zamanı istifadə edilir
• Nəticələr konkretləşdirilərkən istifadə edilir
• İkitərəfli və çoxtərəfli konflikt situasiyalar zamanı istifadə olunur
• İlkin proqnozlar tərtib olunan zaman istifadə edilir

363.

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə təsir göstərən iqtisadi proseslərə aşağıdakıları göstərmək olar:
1. Faizlə ölkənin xaricdən gətirilən ərzaq məhsullarından asılılıq səviyyəsi
2. Qeyri-istehsal sahələrinə böyük vəsaitlərin ayrılması
3. Ümumi Daxili Məhsulun neçə faizinin elmin inkişafına yönəldilməsi
4. İnnnovasiya siyasətinin düzgün müəyyən edilməməsi

√ 1,3
• 2,4
• 2,3
• 1,2,3
• 1,4

364.

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə təsir göstərən iqtisadi proseslərə aşağıdakıları göstərmək olar:
1. Ümumi Daxili Məhsulun baza göstəricisinə nisbətən aşağı düşməsi
2. Qeyri-istehsal sahələrinə böyük vəsaitlərin ayrılması
3. İxrac olunan məhsulların içərisində yüksək texnologiyaya əsaslanan məhsulların xüsusi çəkisi
4. İnnnovasiya siyasətinin düzgün müəyyən edilməməsi



√ 1,3
• 2,4
• 2,3
• 1,2,3
• 1,4

365. Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə təsir göstərən iqtisadi prosesə aşağıdakını göstərmək olar:

√ İxrac olunan məhsulların içərisində yüksək texnologiyaya əsaslanan məhsulların xüsusi çəkisi
• İstehsal prosesini həyata keçirmək üçün şəraitin olmaması
• İnnnovasiya siyasətinin düzgün müəyyən edilməməsi
• Qeyri-istehsal sahələrinə böyük vğsaitlərin ayrılması
• Ölkədə düzgün iqtisadi islahatların hazırlanmaması

366. Çoxmeyarlı stasistik təhlil metodunun mahiyyəti:

• ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən və onun nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar verməkdən
ibarətdir

• müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır
√ ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur
• hec biri
• təhlükəsizliyin kriteriyasını müəyyən etmək üçün istifadə edilir

367. Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodunun mahiyyəti:

• ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən və onun nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar verməkdən
ibarətdir.

√ müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır
• ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur
• hec biri
• təhlükəsizliyin kriteriyasını müəyyən etmək üçün istifadə edilir

368. Optimallaşdırma metodunun mahiyyəti nədir?

• müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır
• hec biri
√ təhlükəsizliyin kriteriyasını müəyyən etmək üçün istifadə edilir

• ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən və onun nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar verməkdən
ibarətdir

• ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur.

369. Sosial prosesinin idarə edilməsində dövlətin vəzifələrinin bir hissəsinin yerli orqanlara verilməsinin təsiri aşağıdakı ola bilər:

√ Təhlükəsizliyin təmin edilməsi riskini artırır
• Təhlükəsizliyin təmin edilməsi riskini minimuma endirir
• İqtisadi təhlükəsizliyin idarə edilməsinin səmərələliyini yüksəldir
• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində daha mütərəqqi hesab olunur
• Doğru cavab yoxdur

370. İqtisadi təhlükəsizliyin mühüm problemlərindən biri aşağıdakı ola bilər:

√ Makroiqtisadi səviyyədə əsas göstərici və kateqoriyaların müəyyən edilməsi
• Qlobal səviyyədə əsas göstərici və kateqoriyaların müəyyən edilməsi
• Doğru cavab yoxdur
• Mikroiqtisadi səviyyədə əsas göstərici və kateqoriyaların müəyyən edilməsi
• Regional səviyyədə əsas göstərici və kateqoriyaların müəyyən edilməsi

371. İqtisadi təhlükəsizliyini qiymətləndirərkən riyazi aparatdan istifadənin əhəmiyyəti ola bilər:



• Bu metod müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır
• Onun əhəmiyyəti bir qayda olaraq ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur
√ Bir çox göstəriciləri azaltmaqla hadisənin mahiyyətini dərk etməyi asanlaşdırmaqdır
• Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin digər real kriteriyalarını məhdudlaşdırır
• Konfliktlərə sintez şəkildə, bir-birinə təsiri və asılı olması şəklində baxmaqdır

372. Bu metodun mahiyyəti: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən və  nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün materiallar
verməkdən ibarətdir:

√ Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu
• Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu
• Qeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu
• Nəzəri-oyun metodu
• Optimal, ən münasib metod

373. Çoxmeyarlı stasistik təhlil metodunun mahiyyəti ola bilər:

• Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən və onun nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar verməkdən
ibarətdir

√ Onun mahiyyəti bir qayda olaraq ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur
• Bu metod müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır
• Konfliktlərə sintez şəkildə, bir-birinə təsiri və asılı olması şəklində baxmaqdır
• Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin digər real kriteriyalarını məhdudlaşdırır

374. Nəzəri oyun metodunun mahiyyəti ola bilər:

• Bu metod müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır
• Onun mahiyyəti bir qayda olaraq ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur

• Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən və onun nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar verməkdən
ibarətdir

• Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin digər real kriteriyalarını məhdudlaşdırır
√ Konfliktlərə sintez şəkildə, bir-birinə təsiri və asılı olması şəklində baxmaqdır

375. Nəzəri oyun metodundan əsasən istifadə edilir:

• Nəticələr konkretləşdirilərkən istifadə edilir
√ İkitərəfli və çoxtərəfli konflikt situasiyalar zamanı istifadə olunur
• Bu metoddan təsviri təhlildən təhlükəsizliyin kriteriyasını müəyyən etmək üçün istifadə edilir
• İlkin proqnozlar tərtib olunan zaman istifadə edilir
• Ən mürəkkəb problemləri həll zamanı istifadə edilir

376. Optimallaşdırma metodunun mahiyyəti ola bilər:

• Konfliktlərə sintez şəkildə, bir-birinə təsiri və asılı olması şəklində baxmaqdır
• Bu metod müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır

• Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən və onun nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar verməkdən
ibarətdir

• Onun mahiyyəti bir qayda olaraq ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur
√ Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin digər real kriteriyalarını məhdudlaşdırır

377. Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodunun mahiyyəti ola bilər:

√ Yüksək səviyyəli mütəxəsislərə- ekspertlərə müxtəlif istiqamətlərdə olan böyük və çətin sosial-iqtisadi və ümumi iqtisadi problemlərin
həllində müasir riyazi vasitələrdən istifadə etməyə imkan verir

• Onun mahiyyəti bir qayda olaraq ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur

• Bu metod müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır, onun mahiyyəti bir qayda olaraq ilk
göstəricilərdən asılı olur

• Konfliktlərə sintez şəkildə, bir-birinə təsiri və asılı olması şəklində baxmaq, müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur

• Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin digər real kriteriyalarını məhdudlaşdırır , metod müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll
etməkdə açar rolu oynayır

378. Ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodunun mahiyyəti nədir:



√ Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdən və onun nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar verməkdən
ibarətdir

• Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin digər real kriteriyalarını məhdudlaşdırır
• Onun mahiyyəti bir qayda olaraq ilk göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur
• Bu metod müasir vasitələrlə ən mürəkkəb problemləri həll etməkdə açar rolu oynayır
• Konfliktlərə sintez şəkildə, bir-birinə təsiri və asılı olması şəklində baxmaqdır

379. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin strategiyası müəyyənləşdirilir:

√ Müəyyən edilmiş nəticələr əsasında həm bütövlükdə ölkənin, həm də müxtəlif sahələrin iqtisadi təhlükəsizlik səviyyələri təhlil
olunmaqla

• Doğru cavab yoxdur
• Müxtəlif sahələrin təhlükəsizlik səviyyələri təhlil olunmaqla
• Müəyyən edilmiş nəticələr əsasında ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik səviyyəsi təhlil olunmaqla
• Müəyyən edilmiş nəticələr əsasında həm bütövlükdə ölkənin, həm də müxtəlif sahələrin təhlükəsizlik səviyyələri təhlil olunmaqla

380.

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini müəyyənləşdirən  metodlar hansılardır:
1. Makroiqtisadi göstəricilər vasitəsilə qiymətləndirmə metodu
2. Ekspert qiymətləndirmə metodu
3. Sosial-iqtisadi qiymətləndirmə metodu

√ 1,2
• Heç biri
• 1,2,3
• 2,3
• 1,3

381. Maliyyə təhlükəsizliyinin əsas özəyi aşağıdakılardan hansıdır:

• audit sahəsi
√ büdcə-vergi sahəsi
• pul-kredit sahəsi
• sosial-iqtisadi inkişaf sahəsi
• Bütün cavablar doğrudur

382. Hazırda vergi sisteminin təhlükəsizliyinə neçə amil mənfi təsir göstərir?

• 11
√ 3
• 8
• 13
• 5

383. Vegi və vergi siyasəti ölkənin iqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyi sistemində obyektiv olaraq özündə neçə  amili əhatə edir?

√ 3
• 15
• 11
• 13
• 5

384. Maliyyə təhlükəsizliyi strategiyasının strukturu neçə aspektdə qurulur?

• 10
• 11
√ 4
• 13
• 8

385. Maliyyə təhlükəsizliyində bankların mühüm vəzifəsinədən ibarətdir ?



√ pul-kredit və valyuta münasibətləri şəraitində dövlət siyasətinin reallaşmasını təmin etməkdir
• pul-kredit və valyuta münasibətləri şəraitində sərhəd dövlətlərin milli mənafeyini təmin etməkdir
• heç biri
• pul-kredit və valyuta münasibətləri şəraitində xarici investorların maraqlarının reallaşmasını təmin etməkdir
• pul-kredit və valyuta münasibətləri şəraitində kommersiya banklarının maraqlarının reallaşmasını təmin etməkdir

386.

Dolаyı təhlükələrə aiddir:
a.Ölkədən kаpitаlın kənаrа аxını
b.Dünyа bаzаrlаrındа yеrli məhsulа qаrşı diskriminаsiyаlаrın olmаsı
c.Еmiqrаsiyа prosеslərin аrtmаsı və ölkədən ixtisаslı kаdrlаrın gеtməsi

• A,B
• A,C
√ A,B,C
• A
• B,C

387.

xаrici təhlükələrə aiddir:
a.Ölkənin tədiyyə bаlаnsının mənfi kəsirli olmаsı
b.xаrici ticаrət sаldosunun müsbət olmаsı
c.Ölkə iqtisаdiyyаtının xаrici krеditlərdən, invеstisiyаlаrdаn аsılı olmаsı
d.Kаpitаlın ixrаcının idxаlını üstüləməsi, kаpitаlın xаricə аxını

• B,C
• A,C
√ A,C,D
• A,D
• A,B,D

388.

Dаxili təhlükələrə aiddir:

a.Stаtistikа orqаnlаrının informаsiyаsının tаm və şəffаf olmаsı
b.Qаnunvеrici bаzаnın qеyri-təkmil olmаsı
c.Rеgionlаrın sosiаl-iqtisаdi inkişаfının qеyri-bərаbər olmаsı
d.Iqtisаdiyyаtın strukturunun qеyri-təkmil olmаsı

• A,C
√ B,C,D
• A,B,D
• B,C
• A,D

389.

xаrici təhlükələrə aiddir:
a.Dünyа bаzаr qiymətləri
b.Idxаldаn аsılılıq
c.Ixrаcın xаmmаl yönümlü olmаsı

• C
√ A,B,C
• B,C
• A
• B

390.

Dаxili təhlükələrə aiddir:
a.Ödəmələrdə ləngimə və böhrаnın olmаsı
b.Fond bаzаrının inkişаf еtməsi
c.Inflyаsiyа səviyyəsinin yüksək olmаsı
d.Kölgəli iqtisаdiyyаtın və korrupsiyаnın olmаsı
e.Yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olmаsı

• A,C
• A,B,C,D
• B,C
• A,D,E



√ A,C,D,E

391.

Dаxili təhlükələrə aiddir:
a.Invеstisiyаlаrın səviyyəsinin yuxarı olmаsı
b.Iqtisаdiyyаtın sаhələrində аvаdаnlığın mənəvi köhnəlmiş olmаsı
c.Yеrli məhsulun  rəqаbətqаbiliyyətli olmаmаsı
d.Vеrgi sistеminin qеyri səmərəli və qеyri-təkmil olmаsı

√ B,C,D
• A,B,D
• A,C
• B,C
• A,D

392.

Maliyyə təhlükəsizliyi strategiyasının strukturunun aşağıdakı aspektdə qurulması məqsədəuyğundur:
1. Yaxın və uzaq perspektivdə konkret şəraitlə əlaqədar olaraq sosial-iqtisadi inkişafda maliyyə təhlükəsizliyinin məqsəd və vəzifələrini
müəyyənləşdirmək
2. Seçilmiş strategiyanın alət və vasitələri müəyyənləşdirmək
3. Qoyulan vəsaitlərin tez qayıtmasını təşkil etmək

• 1
√ 1,2
• 1,3
• 2 3
• 2

393. Maliyyə təhlükəsizliyinin təmin olunması düz proporsianaldır:

• heç biri
√ vergi sistemi ilə
• valyuta siyasəti ilə
• pul-kredit siyasəti ilə
• gömrük sistemi ilə

394. Vergi siyasəti dövlətin iqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyinə :

• heç bir təsir göstərmir
• mənfi təsir göstərir , orta mövqe tutur
• orta mövqe tutur
• müsbət təsir göstərir , orta mövqe tutur
√ həm müsbət həm,mənfi təsir göstərir

395. Vegi və vergi siyasəti ölkənin iqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyi sistemində hansı amilləri əhatə edir?

• Dövlətin heç nədən asılı olmadığını göstərən amildir
• Siyasi proseslərə təsir etmək vasitəsidir
• Dövlətin yalnız regionlardan asılılığını göstərir
√ Dövlətin vergi verənlərdən və regionlardan asılılığını göstərən amildir
• heç biri

396. Ölkənin maliyyə sisteminin təhlükəsizliyini səmərəli təmin etmək üçün :

√ həm inzibati metodlara, həm də iqtisadi vasitələrə üstünlük vermək məqsədəuyğundur
• yalnız inzibati metodlardan istifadə etmək lazımdır
• məqsədli prоqram mеtоdundan sitifadə etmək lazımdır
• yalnız iqtisadi vasitələrdən istifadə etmək lazımdır
• təsadüfi və qеyri-tipik istisna təşkil еdən mеtоdlardan istifadə etmıək lazımdır

397. Maliyyə təhlükəsizliyi strategiyası :

• dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində siyasi və sosial fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında rol oynayır
• dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində sosial fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında rol oynayır



√ dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində siyasi və iqtisadi fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında rol oynayır
• dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində iqtisadi və sosial fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında rol oynayır
• heç biri

398.

Vegi və vergi siyasəti ölkənin iqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyi sistemində obyektiv olaraq özündə aşağıdakı amili əhatə edir:
1. Dövlətin vergi verənlərdən və regionlardan asılılığını göstərən amildir
2. Dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasında həlledici amildir
3. İqtisadi və sosial prosesə təsir etmək vasitəsidir
4. Vətəndaşın yayaşış şəraitinin yaxşılaşdırılmasının alətidir

√ 1,3
• 3,4
• 2,3
• 2,3,4
• 1,3,4

399. Dövlətin investisiya siyasəti hansı istiqamətdə yönəldilməlidir?

• mövcud resurslardan minimum istifadə etməklə xarici bazarların tələblərinə cavab verən istehsalı təşkil etmək istiqamətinə

√ mövcud resurslardan maksimum istifadə etməklə həm daxili, həm də xarici bazarların tələblərinə cavab verən istehsalı təşkil etmək
istiqamətinə

• mövcud resurslardan minimum istifadə etməklə həm daxili, həm də xarici bazarların tələblərinə cavab verən istehsalı təşkil etmək
istiqamətinə

• mövcud resurslardan maksimum istifadə etməklə  daxili bazarın tələblərinə cavab verən istehsalı təşkil etmək istiqamətinə
• mövcud resurslardan minimum istifadə etməklə daxili bazarların tələblərinə cavab verən istehsalı təşkil etmək istiqamətinə

400.

Konkret şəraitdən asılı olaraq vergilər rolu aşağıdakı amillərin neçəsindən asılı olaraq fəaliyyət göstərir: 1. İqtisadi inkişaf mərhələsinin
xüsusiyyətindən
2. Həyata keçirilən iqtisadi siyasətin xarakterindən
3. Dövlət hakimiyyətinin sabitliyindən
4. İstehsalın səviyyəsindən

• 2
• 1
• Heç biri
• 4
√ 3

401.

Vegi və vergi siyasəti ölkənin iqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyi sistemində obyektiv olaraq özündə aşağıdakı amili əhatə edir:
1. Dövlətin əlində resurs amilidir
2. İqtisadi və sosial prosesə təsir etmək vasitəsidir
3. Dövlətin vergi verənlərdən və regionlardan asılılığını göstərən amildir
4. Vətəndaşın yayaşış şəraitinin yaxşılaşdırılmasının alətidir

• 1,2,4
• Hamısı
√ 1,2,3
• 1,3,4
• 2,3,4

402.

Vegi və vergi siyasəti ölkənin iqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyi sistemində obyektiv olaraq özündə aşağıdakı amili əhatə edir:
1. Dövlətin əlində resurs amilidir
2. Daxili və xarici təhlükənin aradan qaldırılması üçün ən yaxşı vasitədir
3. İqtisadi və sosial prosesə təsir etmək vasitəsidir
4. Vətəndaşın yayaşış şəraitinin yaxşılaşdırılmasının alətidir

• 3,4
• 2,3
• 2,3,4
• 1,3.4
√ 1,3

403. Vergilər əsasən aşağı məqsədlər üçün yönümləndirilir:

• Dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və qorunmasına



√ Bütün cavablar doğrudur
• Daxili və xarici təhlükənin aradan qaldırılmasına
• Cəmiyyətin sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi sabitliyini təmin etməyə
• Vətəndaşın yayaşış şəraitini yaxşılaşdırmağa

404. Vergi sistemi və vergi siyasəti:

√ Dövlətin və cəmiyyətin, müəssisə və təşkilatların, eyni zamanda əhalinin bütün təbəqələrinin mənafelərini müdafiə edir
• Variantlardan heç biri düz deyil
• Yalnız dövlətin mənafeyini müdafiə edir
• Dövlət və cəmiyyətin mənafeyini müdafiə edir
• Müəssisə və təşkilatların, habelə əhalinin bütün təbəqələrinin mənafelərini müdafiə edir

405. Vergi siyasəti:

• Büdcə-vergi və maliyyə sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər sistemidir
√ Vergi sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər sistemidir
• Pul-kredit sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər sistemidir
• İqtisadiyyat və qeyri-iqtisadiyyat sahələrində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər sistemidir
• Bütün variantlar doğrudur

406. Vergi nədir?

• Vergilər dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətini maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin
özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən könüllü ödənişlərdir;

• Variantlar düz deyil
• Vətandaşların öz maraqları dairəsində hər hansı bir əməliyyatı həyata keçirmək üçün dövlət büdcəsinə ödədiyi vəsaitdir.

√ Vergilər dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin
özgəninkiləşdirilməsi şəkildə dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi və əvəzsiz ödənişlərdir;

• Vergilər dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mükliyyətində olan pul vəsaitlərinin
özgəninkiləşdirilməsi şəklində yalnız dövlət büdcəsinə köçürülən məcburi, fərdi və əvəzsiz ödənişlərdir.

407. Azərbaycan Respublikası maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün nə etməlidir?

• Ölkənin regionları arasında disproporsiyanı aradan qaldırmalıdır
• Bütün cavablar doğrudur
√ Gizli iqtisadiyyatın fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırmalıdır
• İstehsal və qeyri-istehsal sahələrində proporsionallığa nail olmalıdıdr
• İxrac-idxal əməliyyatlarında proteksionizm siyasətini düzgün tətbiq etməlidir

408.

Azərbaycanın bank sistemi aşağıdakı vəzifələrdən neçəsini həyata keçirir:
1. Pul-kredit sisteminin tənzimlənməsi
2. İqtisadi artımı təzələməyi təmin edə bilən maliyyə resursları və maliyyə şəraiti yaratmaq, onun yollarını və istiqamətlərini müəyyən
etmək
3. Dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində büdcə və vergi fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək
4. Qoyulan vəsaitlərin tez qayıtmasını təşkil etmək
5. Dövlətin təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətində maliyyə və kredit fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək

• 5
√ 1
• 2
• 3
• 4

409.

Azərbaycanın bank sistemi aşağıdakı vəzifələrdən neçəsini həyata keçirir:
1. Pul-kredit sisteminin tənzimlənməsi
2. Pul emisiyyası ilə məşğul olur
3. Valyuta siyasətinin həyata keçirilməsi
4. Qoyulan vəsaitlərin tez qayıtmasını təşkil etmək
5. Dövlətin təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətində maliyyə və kredit fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək

• 2
• 1
• 5



• 4
√ 3

410.

Azərbaycanın bank sistemi aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
1. Pul emisiyyası ilə məşğul olur
2. İqtisadi artımı təzələməyi təmin edə bilən maliyyə resursları və maliyyə şəraiti yaratmaq, onun yollarını və istiqamətlərini müəyyən
etmək
3. Dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində büdcə və vergi fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək
4. Qoyulan vəsaitlərin tez qayıtmasını təşkil etmək
5. Dövlətin təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətində maliyyə və kredit fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək

• 1,2,4,5
√ 1
• 1,3,4,5
• 2
• 4

411.

Azərbaycanın bank sistemi aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
1. Pul-kredit sisteminin tənzimlənməsi
2. İqtisadi artımı təzələməyi təmin edə bilən maliyyə resursları və maliyyə şəraiti yaratmaq, onun yollarını və istiqamətlərini müəyyən
etmək
3. Müştərilərin tələbatlarının yerinə yetirilməsi
4. Dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində büdcə və vergi fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək

• 1,2,3
• 2,3,4
√ 1,3
• 1,4
• 1,2

412. Aşağıdakı vəzifələrdən hansını Azərbaycanın bank sistemi yerinə yetirir:

√ Sərbəst pul vəsaitlərinin toplanması və pula ehtiyyacı olan sahələrə yerləşdirilməsi
• Dövlətin təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətində maliyyə və kredit fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək
• Qoyulan vəsaitlərin tez qayıtmasını təşkil etmək
• Dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində büdcə və vergi fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək

• İqtisadi artımı təzələməyi təmin edə bilən maliyyə resursları və maliyyə şəraiti yaratmaq, onun yollarını və istiqamətlərini müəyyən
etmək

413.

Maliyyə təhlükəsizliyi strategiyasının strukturunun aşağıdakı aspektdə qurulması məqsədəuyğundur:
1. Maliyyə təhlükəsizliyinin qarşısını ala bilən vasitə və üsullar tapmaq
2. Dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində büdcə və vergi fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək
3. İqtisadi artımı təzələməyi təmin edə bilən maliyyə resursları və maliyyə şəraiti yaratmaq, onun yollarını və istiqamətlərini müəyyən
etmək
4. Qoyulan vəsaitlərin tez qayıtmasını təşkil etmək

• 2,4
• 1,4
√ 1,3
• 1,2
• 2,3

414. ədalətli vergi siyasəti ölkənin iqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə müsbət təsir göstərdiyi halda;

• obyektiv amillərə əsaslanan vergi siyasəti xarici ölkələri təhlükə qarşısında qoya bilər
√ subyektiv amillərə əsaslanan vergi siyasəti ölkəni təhlükə qarşısında qoya bilər
• obyektiv amillərə əsaslanan vergi siyasəti ölkəni təhlükə qarşısında qoya bilər
• obyektiv amillərə əsaslanan vergi siyasəti ölkəni heç bir  təhlükə qarşısında qoymaz
• subyektiv amillərə əsaslanan vergi siyasəti ölkəni təhlükə qarşısında qoymaz

415. Maliyyə təhlükəsizliyi strategiyasının əhəmiyyəti nədir:

• Dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində büdcə və vergi fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında böyük rol oynayır

• Dövlətin təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətində maliyyə və kredit fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında böyük rol
oynayır



√ Dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində siyasi və iqtisadi fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında böyük rol oynayır
• Dövlətin maliyyə orqanlarının fəaliyyətində sosial və iqtisadi fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında böyük rol oynayır

• Dövlətin təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətində siyasi və iqtisadi fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən olunmasında böyük rol
oynayır

416. Maliyyə təhlükəsizliyi:

√ Maliyyə təhlükəsizliyi maliyyə və investisiyaların elə bir vəziyyətdə olmasıdır ki, o ölkənin sosial-iqtisadi və maliyyə sabitliyini təmin
etmək üçün Azərbaycanın maliyyə sahəsində daxili və xarici təhlükələri uğurla aradan qaldıra bilsin

• A və C

• Maliyyə təhlükəsizliyi maliyyə və vergi sisteminin elə bir vəziyyətdə olmasıdır ki, o ölkənin sosial-iqtisadi və maliyyə sabitliyini təmin
etmək üçün Azərbaycanın sağlam milli iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafına şərait yaratsın

• A və B

• Maliyyə təhlükəsizliyi maliyyə və qiymətli kağızların elə bir vəziyyətdə olmasıdır ki, o ölkənin sosial-iqtisadi və maliyyə sabitliyini
təmin etmək üçün zəruri maliyyə şəraiti yaratsın

417. Azərbaycanın maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas məsələlərdən biri aşağıdakılardan hansıdır?

√ Maliyyə və pul-kredit vasitələri arasında əlaqələrin uzlaşdırılması
• Bütün cavablar doğrudur
• İdxal-ixrac əməliyyatlarında proteksionizm siyasətinin doğru məhsullara tətbiq olunması
• Diskont və uçot siyasətinin düzgün istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi
• Fiskal və monetar siyasətlərinin düzgün yerinə yetirilməsi

418. Maliyyə təhlükəsizliyi ilə milli təhlükəsizlik arasında əks bağlılıq Azərbaycanda bəzi xüsusiyyətlər kəsb edir. Bunun səbəbi nədir?

• Azərbaycan Respublikasında neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədardır
• Azərbaycanda istehsal və qeyri-istehsal sahələri arasında disproporsiyaların olması ilə əlaqədardır
• Dövlət xərclərinin dövlət gəlirlərini üstələməsindən irəli gəlir
• Azərbaycanda maliyyə təhlükəsizliyinin aradan qaldırılması milli təhlükəsizliyin aradan qalxmasına tam təminat vermir
√ Azərbaycanda maliyyə vəsaitinin az olması ilə əlaqədardır

419. Hər bir dövlət investisiya siyasəti sahəsində uğurlar qazanmaq üçün hansı vəzifələri həyata keçirməlidir?

√ Dövlət vergiqoyma vasitəsilə iri investorları kapital qoyuluşuna həvəsləndirmək
• İqtisadiyyatda əsas sahələrin məhsullarına təklif yaratmaq
• Heç biri
• Dövlət vergiqoyma vasitəsilə iri investorları kapital qoyuluşunu ixtisara salmaq
• Müəssisələrin öz daxili kapital yığımı hesabına investisiya qoyuluşunu məhdudlaşdırmaq

420. Hər bir dövlət investisiya siyasəti sahəsində uğurlar qazanmaq üçün hansı vəzifələri həyata keçirməlidir?

• İqtisadiyyatda əsas sahələrin məhsullarına təklif yaratmaq
√ Müəssisələrin öz daxili kapital yığımı hesabına investisiya qoyuluşuna şərait yaratmaq və onları həvəsləndirmək
• Dövlət vergiqoyma vasitəsilə iri investorları kapital qoyuluşunu ixtisara salmaq
• Müəssisələrin öz daxili kapital yığımı hesabına investisiya qoyuluşunu məhdudlaşdırmaq
• Heç biri

421. İqtisadi təhlükəsizlik üçün neçə  daha kəskin təhlükələr var?

• 8
√ 7
• 10
• 9
• 5

422. Maliyyə, pul dövriyyəsi sahəsində milli iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması aşağıdakı  məsələlərin həllini tələb edir:

√ hamısı
• informasiya texnologiyalarının müasir nailiyyətlərindən istifadə imkanlarını genişləndirmək
• milli valyutanın yüksək rəqabətqabiliyyətliliyi



• valyuta nəzarətinin səmərəliliyini yüksəltmək
• çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarlzə tədbirlərinin gücləndirmək

423. Maliyyə, pul dövriyyəsi sahəsində milli iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması aşağıdakı  məsələlərin həllini tələb edir:

√ hamısı

• ölkədən kapital axınının qarşısını almaq, iqtisadi cinayətkarlığa qarşı, korrupsiyaya qarşı ciddi , sərt tədbirlər kompleksi işlənib
hazırlamaq

• ölkədə maliyyə bazarını müasir iqtisadi sistemin tələblərinə uyğun formalaşsırma və inkişaf etdirmək
• elmi-texniki inkişafın və informasiya texnologiyalarının müasir nailiyyətlərindən istifadə imkanlarını genişləndirmək
• dövlət tərəfindən bahk əmanətlərinin maraqlarının yüksək səviyyədə qorunmasını təmin etmək

424. Müxtəlif təsərrüfat sistemlərinin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı proqramlar neçə mərhələni əhatə edir?

• 6
• 4
• 3
• 9
√ 7

425. Müxtəlif təsərrüfat sistemlərinin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı proqramlar hansı  mərhələni əhatə edir?

√ hamısı
• təhdidedici (qorxulu) vəziyyətin qiymətləndirilməsi
• təsərrüfat sisteminin fəaliyyətində problem vəziyyətinin qeydə alınması və dərk olunması
• vacibliyi , baş vermə vaxtı üzrə təhdidlərin qiymətləndirilməsi
• təhdidin tərkibinin və onun konkret predmetinin aşkar edilməsi

426. Daxili təhlükələr:

√ Hamısı
• İqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi sistemi¬nin qeyri–effektivliyi,
• İnkişaf prosesində innovasiya əsaslarının zəifliyi, insan kapitalının dəyərləri sistemində qiymətin azal¬ması
• Özünüqoruma və özünüinkişaf qabi¬liyyətinin yoxluğu

• Maraqların məqbul balansını tapmamaq bacarığı və ziddiyyətlər ilə sosial münaqişələrdən cəmiyyətin daha sərfəli inkişaf yollarının
tapılması üçün istifadəsidir

427. Xarici təhlükələrə aiddir:

• Xarici borcun yüksək olması
√ Hamısı
• Kapitalın ixracının idxalını üstülümüsi, kapitalın xaricə axını
• Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə etməsi
• Heç biri

428. İqtisadi təhlükəsizlik üçün neçə  daha kəskin təhlükələr var?

• 9
• 11
• 13
√ 7
• 8

429. Neçə xarici təhlükə var?

• 11
• 15
• 13
√ 6
• 8



430. İqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükələr hansılardır?

√ Əsas fondların köhnəlməsi nəticəsində istehsalat poten¬¬sialının itirilməsi
• Yüksək səviyyəli innovasiya və investisiya fəaliyyəti.
• Maliyyə böhranının kəskinləşməsi təhlükəsini yara¬dan daxili borc.
• Heç biri
• Kapitalın xarici ölkələrə axınının məhdudlaşdırılması

431. İqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükələr hansılardır?

√ Məhsulun cüzi rəqabət aparma qabiliyyəti.
• Yüksək səviyyəli innovasiya və investisiya fəaliyyəti.
• Maliyyə böhranının kəskinləşməsi təhlükəsini yaradan daxili borc.
• Heç biri
• Kapitalın xarici ölkələrə axınının məhdudlaşdırılması

432. Daxili təhlükəyə aiddir:

• Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
• Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması
• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
√ İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması

433. Daxili təhlükəyə aiddir:

√ İqtisadiyyatın sahələrində avadanlığın mənəvi köhnəlmiş olması
• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
• Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
• Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması

434. Daxili təhlükəyə aiddir:

• Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
√ Yerli məhsulun  rəqabətqabiliyyətli olmaması
• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması
• Xarici ticarət saldosunun mənfi olması

435. Xarici təhlükəyə aiddir:

• Regionların sosial-iqtisadi inkişafının qeyri-bərabər olması
• Yerli məhsulun  rəqabətqabiliyyətli olmaması
• İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması
√ Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
• İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması

436. Xarici təhlükəyə aiddir:

• Regionların sosial-iqtisadi inkişafının qeyri-bərabər olması
• Yerli məhsulun  rəqabətqabiliyyətli olmaması
√ Xarici borcun yüksək olması
• İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması
• İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması

437. Xarici təhlükəyə aiddir:

• Yerli məhsulun  rəqabətqabiliyyətli olmaması



√ Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə etməsi
• Regionların sosial-iqtisadi inkişafının qeyri-bərabər olması
• İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması
• İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması

438.

Aşağıdakılardan neçəsi xarici təhlükəyə aiddir: 1. İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması
2. İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması
3. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının qeyri-bərabər olması
4. Yerli məhsulun  rəqabətqabiliyyətli olmaması
5. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması

• 5
√ 1
• 2
• 3
• 4

439.

Aşağıdakılardan neçəsi xarici təhlükəyə aiddir: 1. İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması
2. İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması
3. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının qeyri-bərabər olması
4. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
5. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması

√ 2
• 1
• 5
• 4
• 3

440.

Aşağıdakılardan neçəsi xarici təhlükəyə aiddir:1. İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması
2. İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması
3. Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
4. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
5. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması

• 2
√ 3
• 4
• 5
• 1

441.

Aşağıdakılardan neçəsi xarici təhlükəyə aiddir: 1. İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması
2. Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
3. Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
4. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
5. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması

• 5
• 3
• 2
• 1
√ 4

442. Davranış strategiyasının işlənib hazırlanması zamanı müstəsna əhəmiyyət kəsb edir:

• iqtisadi təhlükəsizlik amili
√ siyasi sabitlik amili
• destruktiv amil
• kostruktiv amil
• sosial sabitlik amili

443. Maliyyə–bank tədqiqatları mərkəzi tərəfindən kəmiyyətlərin aşağıdakı KİMİ formalaşdırmaq tövsiyə olunmuşdur:

√ Müvafiq nazirliklər tərəfindən təsdiq olunan funksional və sahə səviyyəli ilkin kəmiyyətlər



• Xüsusi göstəricilər
• Mikro səviyyədə göstəricilər
• Ailə təsərrüfatı səviyyəsində göstəricilər
• Baza göstəriciləri

444. Maliyyə–bank tədqiqatları mərkəzi tərəfindən ilkin kəmiyyətlərin aşağıdakı qrupunu formalaşdırmaq tövsiyə olunmuşdur:

√ Regionların iqtisadi təhlü¬kəsizliyinin ilkin kəmiyyətləri
• Hec biri
• Mikro səviyyədə göstəricilər
• Ailə təsərrüfatı səviyyəsində göstəricilər
• Baza göstəriciləri

445. İqtisadi təhlükəsizliyin ilkin kəmiyyətlərinin göstəriciləri¬nin təyin edilməsinin hesablaması aşağıdakı elementə görə aparılır:

• cari indikator göstəricisinə görə
√ ilkin indikato göstəricisinəa görə
• xüsusi indikator göstəricisinə görə
• Doğru cavab yoxdur
• faktiki indikator göstəricisinə görə

446.

Aşağıdakılardan neçəsi  ma¬liyyə–bank tədqiqatları mərkəzi tərəfindən  kəmiyyətlərin formalaşdırılmasına tövsiyə olunmuşdur:1. Baza
göstəriciləri
2. Xüsusi göstəricilər
3. Müvafiq nazirliklər tərəfindən təsdiq olunan funksional və sahə səviyyəli ilkin kəmiyyətlər
4. Bu əsas cəhətləri açıqlayan və tamamlayan, eləcə də iqtisadi inki¬şaf nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan ilkin kəmiyyətlər
5. Milli maraqların əsas prinsipial cəhətlərini əks etdirən və hökumət səviyyəsində təsdiq olunan makroiqtisadi göstəricilər

• 5
√ 3
• 2
• 1
• 4

447.

Aşağıdakılardan neçəsi xalqın sosial vəziyyətinin qiymətləndirilməsində əsas əhəmiyyət kəsb edən indikatora məxsusdur: 1. gəlirli
əhalinin payı ya¬şayış minimumumndan yuxarıdır
2. 20% daha çox təminatlı əha¬linin gəlirlərinin qarşılıqlı nisbəti
3. 20% daha az təminatlı əhalinin  gəlirlərinin qarşılıqlı nisbəti
4. gəlirli əhalinin payı ya¬şayış minimumumndan aşağıdır

• 4
• 2
√ 1
• Heç biri
• 3

448.

Aşağıdakılardan neçəsi xalqın sosial vəziyyətinin qiymətləndirilməsində əsas əhəmiyyət kəsb edən indikatorlara məxsusdur: 1. gəlirli
əhalinin payı ya¬şayış minimumumndan yuxarıdır
2. 20% daha çox təminatlı əha¬linin gəlirlərinin qarşılıqlı nisbəti
3. 10% daha çox təminatlı əha¬linin gəlirlərinin qarşılıqlı nisbəti
4. gəlirli əhalinin payı ya¬şayış minimumumndan aşağıdır

• 4
√ 2
• 1
• Heç biri
• 3

449.

Aşağıdakılardan neçəsi xalqın sosial vəziyyətinin qiymətləndirilməsində əsas əhəmiyyət  kəsb edən indikatorlara məxsusdur: 1. gəlirli
əhalinin payı ya¬şayış minimumumndan yuxarıdır
2. 10% daha az təminatlı əhalinin  gəlirlərinin qarşılıqlı nisbəti
3. 10% daha çox təminatlı əhalinin gəlirlərinin qarşılıqlı nisbəti
4. gəlirli əhalinin payı yaşayış minimumumndan aşağıdır



• 4
• 2
• Heç biri
• 1
√ 3

450.

Beynəlxalq əməkdaşlığın formalarından istifadə olunması iqtisadi təhlükəsizlik baxımından  siyasətin ideologiyasının ana xəttini təşkil
edir: 1. Milli mənafeləri qorumaqla dünya bazarına çıxmaq
2. Qloballaşan iqtisadiyyatda dövlətin mövqeyini möhkəmləndirmək
3. Açıq qapı siyasətini düşünülmüş şəkildə aparmaq

√ 1,2,3
• 2,3
• 1,2
• yalnız 2
• 1,3

451. Rəqabətin inkişafı üçün tədbirlər sistemi aşağıdakılardan ibarətdir:

• orta və kiçik müəssisələrin sayının artırılması
• xərclərin hesablanmasına etibarlı nəzarət metodlarının hazırlanması
√ hamısı
• tədarük, topdan satış, istehlak qiymətləri daxil olmaqla bütün məcmu qiymətlərin təşkili
• yığım vasıtəsi kimi qiymətli bazarının inkişafı

452. Dövlət idarəetməsi ilə bağlı fəaliyyətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əsas cəhəti:

√ sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının qurulması istiqamətində iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi
• sosial demakratik bazar iqtisadiyyatının qurulması istiqamətində iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi
• potsovet modelli bazar iqtisadiyyatının qurulması istiqamətində iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi
• heç biri
• liberal modelli  bazar iqtisadiyyatının qurulması istiqamətində iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi

453.

Keçid iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya banklarının sabit işi üçün təhlükə törədə bilən hansı amilləri ayırmaq olar?
1. sosial və siyasi vəziyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar banklararası kredit bazarında kreditlər verilməsi limitinin azaldılması
2. dünya maliyyə bazarında rəqabətin dəyişməsi ilə əlaqədar iri xarici investorların fəaliyyəti nəticəsində valyuta bazarlarında tələb və
təklifin nisbətinin kəskin şəkildə dəyişməsi
3. dünya maliyyə bazarında rəqabətin dəyişməsi ilə əlaqədar iri xarici investorların fəaliyyəti nəticəsində əmlak  bazarlarında  təklifin
nisbətinin kəskin şəkildə dəyişməsi
4. Dünya Bankının əvvəlindən zəif nəzərdə tutulan faiz və ehtiyat siyasəti yürütməsi

• hamısı
• 1;2;3
• 1;3
• heç biri
√ 1;2;4

454. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya banklarının sabit işi üçün təhlükə törədə bilən hansı amilləri ayırmaq olar?

• sosial və siyasi vəziyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar banklararası kredit bazarında kreditlər verilməsi limitinin azaldılması
• heç biri
√ hamısı
• Dövlət Bankının (Milli Bankın ) əvvəlcədən zəif nəzərdə tutlan faiz və ehtiyat siyasəti yürütməsi

• kütləvi informasiya vasitələrində maliyyə bazarının operatorları barəsində xoşagəlməz, mənfi fikirlərin yayılması nəticəsində onlara
inamın azalması

455.

Ölkənin iqtisadi tənlükəısizliyini təmin etmək üçün dövlət tərəfindən investisiyalara ayrılan prioritet iqtisadi sferalar aşağıdakılardır:
1. istehsal-iqtisadi əlaqələrin qırılması nəticəsində idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının bərpası
2. rəqabətə davamsız məhsullar buraxan müəssisələr
3. uzun müddət yüksək tələbat duyulan məhsulların istehsalı
4. köhnə məhsul növlərinin buraxılışını mənimsəyən müəssisələr
5. istehsal və sosial infrastruktura

• heç biri



• 1;3;4
• 1;2;4
√ 1;3;5
• 2;4

456.

Aşağıdakılardan neçəsi iqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükələrə aiddir: 1. əhalinin yoxsulluğunun yüksək səviyyəsi
və xalqı¬n böyük bir hissəsinin cüzi həyat keyfiyyəti
2. Məhsulun cüzi rəqabət aparma qabiliyyəti
3. Aşağı səviyyəli innovasiya və investisiya fəaliyyəti
4. Maliyyə böhranının kəskinləşməsi təhlükəsini yara¬dan xarici borc
5. əsas fondların köhnəlməsi nəticəsində istehsalat potensialının itirilməsi

√ 5
• 1
• hec biri
• 3
• 4

457.

Aşağıdakılardan neçəsi iqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükələrə aiddir: 1. Xarici borcun yüksək olması
2. Məhsulun cüzi rəqabət aparma qabiliyyəti
3. Aşağı səviyyəli innovasiya və investisiya fəaliyyəti
4. Maliyyə böhranının kəskinləşməsi təhlükəsini yara¬dan xarici borc
5. əsas fondların köhnəlməsi nəticəsində istehsalat poten¬¬sialının itirilməsi

• 5
√ 4
• 1
• 2
• 3

458.

Aşağıdakılardan neçəsi iqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükələrə aiddir: 1. Xarici borcun yüksək olması
2. Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
3. Aşağı səviyyəli innovasiya və investisiya fəaliyyəti
4. Maliyyə böhranının kəskinləşməsi təhlükəsini yara¬dan xarici borc
5. əsas fondların köhnəlməsi nəticəsində istehsalat poten¬¬sialının itirilməsi

• 5
• 1
• 2
√ 3
• 4

459. Həm elmi–texniki potensialdan, həm də maliyyə–iqtisadi və müdafiə potensialından ibarət olan digər dövlətlərin milli gücüdür:

√ Daxili təhlükə
• Konstruktiv təhlükə
• İqtisadi deqredasiya
• Ölkənin maraqları üçün təhlükə yaradan potensial risk
• Xarici təhlükə

460.

Aşağıdakılardan neçəsi iqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükələrə aiddir:1. Xarici borcun yüksək olması
2. Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
3. Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma
proseslərinə müdaxilə etməsi
4. Maliyyə böhranının kəskinləşməsi təhlükəsini yaradan xarici borc
5. əsas fondların köhnəlməsi nəticəsində istehsalat potensialının itirilməsi

• 4
√ 2
• 1
• 3
• 5



461.

Aşağıdakılardan neçəsi iqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükələrə aiddir: 1. Xarici borcun yüksək olması
2. Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
3. Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma
proseslərinə müdaxilə etməsi
4. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması5. əsas fondların köhnəlməsi nəticəsində istehsalat potensialının itirilməsi

• 3
• 2
• 5
√ 1
• 4

462. İqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükəyə aiddir:

√ Kapitalın xarici ölkələrə axını
• Hamısı
• Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma  proseslərinə müdaxilə etməsi
• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Xarici borcun yüksək olması

463. İqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükəyə aiddir:

• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Xarici borcun yüksək olması
• Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
• Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma  proseslərinə müdaxilə etməsi
√ Əhalinin yoxsulluğunun yüksək səviyyəsi və xalqı¬n böyük bir hissəsinin cüzi həyat keyfiyyəti

464. İqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükəyə aiddir:

√ Məhsulun cüzi rəqabət aparma qabiliyyəti
• Yalnız  A  və C variantları
• Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma  proseslərinə müdaxilə etməsi
• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Hamısı

465. İqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükəyə aiddir:

• Hamısı
• Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
√ Aşağı səviyyəli innovasiya və investisiya fəaliyyəti   proseslərinə müdaxilə etməsi
• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma

466. İqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükəyə aiddir:

• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Xarici borcun yüksək olması
• Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
√ Maliyyə böhranının kəskinləşməsi təhlükəsini yara¬dan xarici borc
• Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma  proseslərinə müdaxilə etməsi

467. İqtisadi təhlükəsizlik üçün yaranan daha kəskin təhlükəyə aiddir:

√ Əsas fondların köhnəlməsi nəticəsində istehsalat potensialının itirilməsi
• Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
• Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma  proseslərinə müdaxilə etməsi
• Hamısı
• Hec biri

468. Xarici təhlükələr:



• Ümumiləşdirici şəkildə həm elmi–texniki potensialdan, həm də maliyyə–iqtisadi və müdafiə potensia¬lından ibarət olan digər
dövlətlərin milli gücüdür

• Maraqların məqbul balansını tapmaq bacarığı və ziddiyyətlər ilə sosial münaqişələrdən cəmiyyətin daha sərfəli inkişaf yollarının
tapılması deməkdir

• Yalnız B və C variantları
• Hamısı
√ Maliyyə, iqtisa¬diyyat, ticarət, informasiya sahəsində milli maraqları realizə edən digər dövlətlərin hücumedici aqressiv davranışıdır

469. Ölkənin maraqları üçün təhlükəli potensial risk nə vaxt yaranır:

• Maliyyə böhranının kəskinləşməsi təhlükəsini yaradan xarici borc.
√ Ölkə ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan bu və ya digər dövlətin milli gücü nə qədər yüksəkdirsə
• Aşağı səviyyəli innovasiya və investisiya fəaliyyəti.
• Məhsulun cüzi rəqabət aparma qabiliyyəti
• Əsas fondların köhnəlməsi nəticəsində istehsalat potensialının itirilməsi zamanı

470.

Daxili təhlükələr:1. Özünüqoruma və özünüinkişaf qabi¬liyyətinin yoxluğudeməkdir
2. İnkişaf prosesində innovasiya əsaslarının zəifliyi deməkdir
3. İnsan kapitalının dəyərləri sistemində qiymətin azal¬ması deməkdir
4. İqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi sistemi¬nin qeyri–effektivliyi deməkdir
5. Maraqların məqbul balansını tapmamaq bacarığı və ziddiyyətlər ilə sosial münaqişələrdən cəmiyyətin daha sərfəli inkişaf yollarının
tapılması deməkdir

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

471.

Aşağıdakılardan neçəsi xarici təhlükəyə aiddir: 1. Xarici borcun yüksək olması
2. Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
3. Beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkədə gedən bazar yenidənqurma proseslərinə müdaxilə etməsi
4. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
5. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması

√ 5
• 3
• 2
• 1
• 4

472.

Aşağıdakılardan neçəsi xarici təhlükəyə aiddir: 1. Xarici borcun yüksək olması
2. Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
3. Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
4. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
5. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması

√ 5
• 3
• 2
• yalnız biri
• 4

473.

Aşağıdakıladan neçəsi daxili təhlükələrə aiddir: 1. İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması
2. İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması
3. Hamısı
4. Qanunverici bazanın qeyri-təkmil olması
5. İqtisadiyyatın sahələrində avadanlığın mənəvi köhnəlmiş olması

√ 5
• 3
• 2
• 1



• 4

474.

Aşağıdakıladan neçəsi daxili təhlükələrə aiddir:1. İnvestisiyaların səviyyəsinin aşağı olması
2. İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması
3. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının qeyri-bərabər olması
4. Qanunverici bazanın qeyri-təkmil olması
5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması və qeyri-şəffaflığı

√ 5
• 3
• 2
• 1
• 4

475.

Aşağıdakıladan neçəsi daxili təhlükələrə aiddir: 1. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması
2. İqtisadiyyatın strukturunun qeyri-təkmil olması
3. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının qeyri-bərabər olması
4. Qanunverici bazanın qeyri-təkmil olması
5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması və qeyri-şəffaflığı

• 5
• 3
• 2
• 1
√ 4

476.

Aşağıdakıladan neçəsi daxili təhlükələrə aiddir: 1. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması
2. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
3. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının qeyri-bərabər olması
4. Qanunverici bazanın qeyri-təkmil olması
5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması və qeyri-şəffaflığı

• 5
√ 3
• 2
• 1
• 4

477.

Aşağıdakıladan neçəsi daxili təhlükələrə aiddir: 1. Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması
2. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
3. Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
4. Qanunverici bazanın qeyri-təkmil olması
5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması və qeyri-şəffaflığı

• 5
• 3
√ 2
• 1
• 4

478.

Aşağıdakıladan neçəsi daxili təhlükələrə aiddir: Ölkənin tədiyyə balansının mənfi kəsirli olması
2. Xarici ticarət saldosunun mənfi olması
3. Ölkə iqtisadiyyatının xarici kreditlərdən, investisiyalardan asılı olması
4. Kapitalın ixracının idxalını üstələməsi, kapitalın xaricə axını
5. Statistika orqanlarının informasiyasının tam olmaması və qeyri-şəffaflığı

• 5
• 3
• 2
√ 1
• 4

479.
İqtisadi təhlükəsizlik göstəricilərinin qiymətlərinin hər birini hansı sahəyə ayırmaq olar?
1.təhlükəli zona2.təhlükəsiz zona3.yol verilməyən zona
4.yol verilən zona



• 1;4
• 3;4
√ 1;2;3
• hamısı
• 2;4

480. İqtisadi təhlükəsizlik göstəricilərinin qiymətlərinin hər birini neçə sahəyə ayırmaq olar?

• 5
• 6
• 9
• 7
√ 3

481. Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyinin maliyyə göstəricilərini aşağıdakı meyarlara ayırmaq olar:

• makromaliyyə göstəricilər
• bank fəaliyyəti ilə bağlı göstəricilər
• valyuta bazarına və milli valyutanın kursuna aid olan göstəricilər
√ hamısı
• qiymət göstəriciləri

482. Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyinin maliyyə göstəricilərini aşağıdakı meyarlara ayırmaq olar:

√ makromaliyyə göstəricilər
• meqamaliyyə güstəriciləri
• mezomaliyyə göstəriciləri
• heç biri
• mikromaliyyə göstəriciləri

483.

Maliyyə–bank tədqiqatları Mərkəzi tərəfindən  kəmiyyətlərin formalaşdırmaq tövsiyə olunmuşdur? CəTİN
1.milli maraqların əsas prinsipial cəhətlərini əks etdirən və hökumət səviyyəsində təsdiq olunan makroiqtisadi göstəricilər;
2. Gəlirli əhalinin payı ya¬şayış minimumumndan aşağıdır.
3. müvafiq nazirliklər tərəfindən təsdiq olunan funksional və sahə səviyyəli ilkin kəmiyyətlər;
4. regionların iqtisadi təhlükəsizliyinin ilkin kəmiyyətləri.

• ola bilər biri
• 2;3;4
√ 1;3;4
• Hamısı
• 2;3

484. Regional iqtisadi təhlükəsizlik asılıdır:

• Daxili böhran vəziyyətindən
• Heç biri
√ Hamısı
• Böhran vəziyyətini törədən amillərin həcmindən
• Regionda böhran vəziyyətindən

485. Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinin obyektiv zərurətidir:

• beynəlxalq əməkdaşlıq
• hərbi münaqişələr
• sahədaxili münaqişələr
• sahələrarası müqavilələr
√ regional siyasət

486. Regional iqtisadi təhlükəsizlik:

• Ölkədə və regionlarda genefondun pisləşməsindən asılıdır



• Doğru cavab yoxdur
√ Hər şeydən əvvəl, daxili və regionda böhran vəziyyətinin yaranmasında onu törədən amillərin həcmindən asılıdır
• Demoqrafiq vəziyyətin dəyişməsindən asılıdr
• Əhalinin kəskin surətdə təbəqələşməsindən asılıdr

487. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi nəyin səmərəli göstəricisidir?

• Beynəlxalq əmək bölgüsünün qanunauyğunluğunun dərk edilməsinin
√ A və B
• Ərazi əmək bölgüsünün qanunauyğunluğunun dərk edilməsinin
• İqtisadi zonaların inkişaf səviyyəsinin
• Heç biri

488. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri hansılardır?

• İşsizliyin artması (əmək qabiliyyətli əhalinin 6%-dən çoxunun işsiz olması qeyri-normallıqdır
• İşsizliyin artması (əmək qabiliyyətli əhalinin 3%-dən çoxunun işsiz olması qeyri-normallıqdır
• İşsizliyin artması (əmək qabiliyyətli əhalinin 9%-dən çoxunun işsiz olması qeyri-normallıqdır
• İşsizliyin artması (əmək qabiliyyətli əhalinin 7%-dən çoxunun işsiz olması qeyri-normallıqdır
√ İşsizliyin artması (əmək qabiliyyətli əhalinin 15%-dən çoxunun işsiz olması qeyri-normallıqdır

489. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri hansılardır?

√ Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 50-60 faiz aşağı düşməsi
• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 70-90 faiz aşağı düşməsi
• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 20-40 faiz aşağı düşməsi
• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 30-50 faiz aşağı düşməsi
• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 10-30 faiz aşağı düşməsi

490. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

√ Regionlarda qaçqınların, məcburi köçkünlərin çoxluğu

• Məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, torpaqlardan, təbii sərvətlərdən düzgün edilməsi nəticəsində regionların ekoloji
sisteminin gərginləşməsi

• Regionlarda qaçqınların, məcburi köçkünlərin olmaması
• İşsizliyin azalması
• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 30-40 faiz aşağı düşməsi

491. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

• İşsizliyin azalması
• Regionlarda qaçqınların, məcburi köçkünlərin olmaması
√ İşsizliyin artması

• Məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, torpaqlardan, təbii sərvətlərdən düzgün edilməsi nəticəsində regionların ekoloji
sisteminin gərginləşməsi

• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 30-40 faiz aşağı düşməsi

492. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

√ Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 50-60 faiz aşağı düşməsi
• Regionlarda qaçqınların, məcburi köçkünlərin olmaması
• İşsizliyin azalması
• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 30-40 faiz aşağı düşməsi

• Məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, torpaqlardan, təbii sərvətlərdən düzgün edilməsi nəticəsində regionların ekoloji
sisteminin gərginləşməsi

493. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

√ Məhsuldar qüvvələrin qeyri-səmərəli yerləşdirilməsi, torpaqlardan, təbii sərvətlərdən düzgün edilməməsi nəticəsində regionların ekoloji
sisteminin gərginləşməsi

• Regionlarda qaçqınların, məcburi köçkünlərin olmaması



• İşsizliyin azalması
• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 30-40 faiz aşağı düşməsi

• Məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, torpaqlardan, təbii sərvətlərdən düzgün edilməsi nəticəsində regionların ekoloji
sisteminin gərginləşməsi

494. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

• İşsizliyin azalması
• Regionlarda qaçqınların, məcburi köçkünlərin olmaması
√ Demoqrafiq vəziyyətin dəyişməsi, əhalinin kəskin surətdə təbəqələşməsi, ölkədə və regionlarda genefondun pisləşməsi

• Məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, torpaqlardan, təbii sərvətlərdən düzgün edilməsi nəticəsində regionların ekoloji
sisteminin gərginləşməsi

• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 30-40 faiz aşağı düşməsi

495. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

• İşsizliyin azalması
• Regionlarda qaçqınların, məcburi köçkünlərin olmaması
√ İnfrastruktur obyektlərin kifayət qədər inkişaf etməməsi

• Məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, torpaqlardan, təbii sərvətlərdən düzgün edilməsi nəticəsində regionların ekoloji
sisteminin gərginləşməsi

• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 30-40 faiz aşağı düşməsi

496. Regionlarda çətin vəziyyətin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

• Bu və ya digər regionlarda ixtisaslaşmış istehsalın həcminin 30-40 faiz aşağı düşməsi
• İşsizliyin azalması
√ Əhalinin maliyyə vəsaitləri ilə təmin edilməsinin aşağı səviyyədə olması
• Regionlarda qaçqınların, məcburi köçkünlərin olmaması

• Məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, torpaqlardan, təbii sərvətlərdən düzgün edilməsi nəticəsində regionların ekoloji
sisteminin gərginləşməsi

497. Azərbaycanın regionlarında mövcud olan iqtisadi təhlükələrin bütün növlərinin vaxtında qarşısını almaq və aradan qaldırmaq üçün ilk
növbədə:

√ Azərbaycanın sağlam milli iqtisadiyyatını formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək lazımdır.
• Avropa  İttifaqına  üzv olmaq lazımdır
• Ticarət təşkilatlarına üzv olmaq lazımdır
• Beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaq lazımdır
• Xarici iqtisadi əlaqələr inkişaf etdırmək lazımdır

498. Regional iqtisadiyyatın əsas vəzifəsi nədir?

√ Bütövlükdə ölkədə məhsuldar qüvvələrin yenidən, milli mənafeyə uyğun səmərəli yerləşdirilməsini təmin etmək və milli iqtisadiyyatın
formalaşması və inkişafına, o cümlədən ölkənin regionlarının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması

• İqtisadi zonalarının iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrənməklə ölkədə məhsuldar qüvvələrin yenidən, xarici mənafeyə uyğun səmərəli
yerləşdirilməsini təmin etmək

• İqtisadi zonalarının iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrənməklə milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafına, beynəlxalqiqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına

• Azərbaycanın iqtisadi zonalarının iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrənməklə məhsuldar qüvvələrin, milli mənafeyə uyğun
yerləşdirilməsini təmin etmək, beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına

• Azərbaycanın iqtisadi zonalarının iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrənməklə xarici iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafına, o
cümlədən ölkənin regionlarının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması

499. Regionlarda ictimai istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün:

• regionlarda sənayenin səmərəli –enerjiyə yaxın yerləşdirilməlidir
• regionlarda sənayenin ekolji cəhətdən təmiz ərazilərdə yaxın yerləşdirilməlidir
• regionlarda sənayenin səmərəli –nəqliyyata yaxın yerləşdirilməlidir
√ regionlarda sənayenin səmərəli – xammala yaxın yerləşdirilməlidir
• regionlarda sənayenin səmərəli –satış bazarına yaxın yerləşdirilməlidir



500. Rayonların iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas amillərdəndir:

√ regionlarda ictimai istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi
• regionlarda ictimai istehsalın səmərəliliyinin azaldılması
• Azad iqtisadi zonların ləöv edilməsi
• Qeyri- istehsal sahələrin inkişaf tempinin aşağı salınması
• Heç biri


