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1. Milli iqtisadiyyatın əsaslarının müstəqil yaradılması aşağıdakı şərtlərdən hansı ilə tənzəmlənir?

√ iqtisadi müstəqilik
• ərazi əmək bölgüsü;
• ərazi birliyi;
• sahələrarası əlaqələr;
• iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;

2. Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti nədir?

√ iqtisadi mwstəqilik;
• ərazi əmək bölgüsü;
• ərazi birliyi;
• sahələrarası əlaqələr;
• iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;

3. Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə aid deyil?

√ rəqabətin inkişafına və böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;
• iqtisadi artım əldə etmək;
• yüksək səviyyəli məşğulluğa nail olmaq;
• qiymətlərdə sabitlik əldə etmək;
• xarici iqtiadi fəaliyyətdə tarazlığa nail olmaq;

4. Milli ərazi vahidinin iqtisadi və sosial inkişaf yolu nə ilə əhatələnir?

√ milli psixologiya, əmək əxlaqı, mənəvi potensial, mədəni səviyyəsi;
• sosial potensial, maddi potensial;
• milli psixologiya, maddi və mənəvi potensial;
• iqtisadi potensial, maddi əşya tərkibi, siyasi potensial;
• maddi potensial, mənəvi potensial, iqtisadi potensial;

5. Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti nədir?

• sosial müstəqillik;
• mədəni müstəqillik;
√ dövlət müstəqilliyi;
• siyasi müstəqillik;
• iqtisadi müstəqillik;

6. Milli istehsalın iqtisadi şərtləri nədir?

√ daxili təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
• sosial-mədəni mühitin təmin edilməsidir;
• xarici təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
• xarici təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
• istehsal təsərrüfat prosesinin və iqtisadiyyatının subyektlərini əhatə etməsidir;

7. Milli istehsal resursları dedikdə nə başa düşülür?

√ təsərrüfat əlaqələrini kompleks inkişafıdır;
• iqtisadiyyatın bütövlüyü, tamlığı onun daxilindəki ərazi əmək bölgülərini əhatə edir;
• ölkə daxilində və xaricində yalnız dövlətə, milli sahibkarlara məxsus istehsal amillərinin məcmusudur;
• milli iqtisadiyyatın ümumiləşmiş ilkin makroiqtisadi göstəricisidir;
• mülkiyyət ayrı sekçiliyinin iqtisadi qeyri bərabəliyidir;

8. Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellərinin predmeti nədir?



• iqtisadiyyatın konkret bir sahədəki əlaqələrini öyrənir;
• ancaq sosial, iqtisadi problemlər tətbiq edir;
√ həmin elm tərəfindən öyrənilən obyektin dəqiq sərhədlərlə məhdudlaşdırılan sahəsidir;
• ənənəvi xarici iqtisadi əlaqələrə əsaslanan milli istehsal təsərrüfat prosesidir;
• təbii, iqtisadi, məliyyə və sair resursları daxilində formalaşan milli sərvətdir;

9. Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri kursunun öyrəndiyi obyekt nədir?

• daxili iqtisadi fəaliyyət;
• iqtisadi islahatların zəruriliyi;
• ictimai iqtisadi hadisələr;
• sosial iqtisadi proseslər;
√ milli istehsal-təsərrüfat prosesi;

10. Müstəqillik nədir?

√ daxili ehtiyac üçün lazım olan mallar, xidmətlər və yaxud texnologiya əldə edilməsinin heç bir dövlətdən asılı olmamasını təmin
etməkdir;

• milli iqtisadi mənafelərin hərtərəfli inkişaf etdirilməsidir;
• ölkənin birtərəfli olaraq asılılığının aradan qaldırılmasıdır;
• iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən azad edilməsi və başqa dövlətə tabe olması deməkdir;
• iqtisadi sistemin hərtərəfli inkişafını təmin edir;

11. Milli iqtisadiyyat daha çox nəyi tətbiq edir?

√ sosial problemləri;
• siyasi problemləri;
• maddi problemləri;
• mənəvi problemləri;
• ideoloji problemləri;

12. Davamlı inkişafa keçid ilk dəfə hansı beynəlxalq sammitdə irəli sürülmüşdür?

• 2002 Qohanesburqda
• 1970 ÜTT-nin iclasında
√ 1972 Beynəlxalq Stokqolm sammitində
• 1992 Rio-de-Janeyro sammitində
• 2000 XX və XI əsrin astanasında BMT-nin baş assambleyasında

13. Ərazi əmək bölgüsü nədir?

√ ölkənin təbii, coğrafi, iqtisadiyyatı və sayir potensialının nəzərə alınması ilə istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsüdür;
• ixtisaslaşma sahələrinin müəyyən edilməsi üzrə kompleks inkişafın həyata keçirilməsidir;
• iqtisadiyyatın daxilindəki ərazi əmək bölgüsüdür;
• müstəqil dövlətin atributu sayılmaqlə sərhədlərin toxunulmazlığıdır;
• məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə optimal olaraq yerləşməsidir;

14. Ərazi birliyi nədir?

√ inzibati ərazi vahidliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı, beynəlxalq subyekt kimi dünya    ərazisində yerin müəyyənləşdirilməsidir;
• ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində formalaşması və iqtisadiyyatın daxilindəki ərazi əmək bölgüsünü əhatə etməsidir;
• məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidliyi üzrə optimal olaraq yerləşməsidir;
• ölkənin təbii, iqtisadi, coğrafi və sayrə potensialının nəzərə alınmasıdır;
• istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsüdür;

15. Milli iqtisadiyyatın vəzifəsi nədir?

• milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstəqil milli əsaslarla hərəkət etmıəsidir;

• milli iqtisadiyyatın təbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimə, coğrafi mövqeyə görə ictimai istehsalın amilləri vasitəsilə
əlaqələndirilməsidir;



√ hər hansı bir ölkədə daim dəyişilən və yeniləşən bir sistemin müəyyən sahələr üzrə qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirir;
• bütövlükdə iqtisadiyyata xas olan həm daxili, həm də xarici iqtisadiyyat vasitələrinin inkişafını əks etdirir;
• ölkənin iqtisadiyyatı, ictimai həyatda və bütün sahələr üzrə dəyişikliklərin aparılmasıdır;

16. Milli iqtisadiyyatın inkişafını tənzimləmək üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə aiddir?

• inzibati, iqtisadi, nəzarət tədbirləri;
• icraedici, idarəedici, iqtisadi tədbirlər;
√ qanunverici, nəzarət, idarəedici tədbirlər;
• icraedici, inzibati tədbirlər;
• maliyyə, qanunverici, iqtisadi tədbirlər;

17. İqtisadi birlik dedikdə nə başa düşülür?

• istehsal resurslarının ərazi üzrə bölgüsü;
• inzibati ərazi vahidliyi daxilində sərhədlərin toxunulmazlığı;

√ ölkənin ayrı-ayrı əraziləri daxilində onların qarşılıqlı əlaqələrini müəyyənləşdirməsi və  iqtisadiyyatın daxilindəki ərazi əmək
bölgüsünün əhatə etməsi başa düşülür;

• təbii resurslarla ölkənin milli iqtisadiyyatının formalaşması və məhsuldar qüvvələrin inzibati ərazi vahidləri üzrə optimal olaraq
yerləşməsi;

• ölkənin təbii, coğrafi, iqtisadi və sair potensialının nəzərə alınması;

18. Milli iqtisadiyyat hansı qaydalarla həyata keçirilir?

√ iqtisadi, siyasi, ideoloji
• ideoloji, dəyər, struktur;
• regional, sahəvi, iqtisadi;
• siyasi, mədəni, mənəvi;
• iqtisadi, sosial, sahəvi;

19. İqtisadi müstəqillik dedikdə nə başa düşülür?

√ iqtisadiyyatın inkişafına əsaslanaraq dövlətin maraqlarının təmin olunması;
• maddi, xidmət, texnologiya baxımından heç bir dövlətdən asılı olmamaq;
• istehsal təsərrüfat əlaqələrindən iqtisadi cəhətdən asılılığı təmin etmək;
• ölkələrin başqa ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrini təmin etmək;
• iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən azad olması və birtərəfli olaraq asılığının aradan qaldırılması;

20. Milli hisslər nədir?

√ ölkənin vətəndaşlarının milli sərvətlərə sahib olmasını, onun qorunub saxlanmasını əks etdirir;
• insanlərın hərtərəfli olaraq müəyyən sistem daxilində və qrup şəklində inkişafını əhatə edir;
• bir dövlətin heç bir dövlətdən asılı olmamasını əks etdirir
• hissi dövlət prinsiplərini əks etdirir;
• milli dövlət quruculuğunun hissi cəhətdən təmin olunmasını əks etdirir;

21. Azad iqtisadi fəaliyyət nədir?

√ sərbəst istehsal təsərrüfat fəaliyyəti başa düşülür;
• ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin təminatını əks etdirir;
• dövlətin iqtisadi mənafelərinin səbəblərini öyrənir;
• iqtisadiyyatın kənar təsirlərdən asılılığının olması deməkdir;
• istehsal təsərrüfat əlaqələrindən iqtisadi cəhətdən asılılığını göstərir;

22. Müstəqil Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:

√ öz-özünü təkrar istehsal etmək qabiliyyətinə
• Ərazi əmək bölgüsünün olmasına
• Iqtisadi birliyə
• İstehsalın kompleks inkişafına



• Ərazi birliyinin yaradılmasına

23. Müstəqil Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:

√ çoxnövlü mülkiyyt formalarına,
• Ərazi əmək bölgüsünün olmasına
• Iqtisadi birliyə
• İstehsalın kompleks inkişafına
• Ərazi birliyinin yaradılmasına

24. Müstəqil Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:

√ bazar iqtisadiyyatına,
• Ərazi əmək bölgüsünün olmasına
• Iqtisadi birliyə
• İstehsalın kompleks inkişafına
• Ərazi birliyinin yaradılmasına

25. Milli iqtisadiyyat özü də aşağıdakı tiplərə ayrılır:

√ Tam asılı Milli iqtisadiyyat
• Federal Milli iqtisadiyyat
• Açıq Milli iqtisadiyyat
• apalı Milli iqtisadiyyat
• Muxtar Milli iqtisadiyyat

26. Milli iqtisadiyyat özü də aşağıdakı tiplərə ayrılır:

√ Yarımasılı Milli iqtisadiyyat
• Federal Milli iqtisadiyyat
• Açıq Milli iqtisadiyyat
• Qapalı Milli iqtisadiyyat
• Muxtar Milli iqtisadiyyat

27. Milli iqtisadiyyat özü də aşağıdakı tiplərə ayrılır:

√ Müstəqil Milli iqtisadiyyat
• Federal Milli iqtisadiyyat
• Açıq Milli iqtisadiyyat
• Qapalı Milli iqtisadiyyat
• Muxtar Milli iqtisadiyyat

28. Milli iqtisadiyyatın ən başlıca mövcudluq şərti onun müstəqil olmasıdır. İqtisadiyyatın müstəqil olması o zaman mümkündür ki, onun:

√ Səhmanlı, çevik təsərrüfat mexanizmi və dövlət idarəçilik ənənələri olsun.
• Макроигтисади сабитляшмянин щяйата кечирилсиn.
• Игтисади мцщитин стимуллашдырылмасы ясасында структур сийасятинин апарылсыn.
• Игтисади тящлцкясизлийин горунмасы иля игтисадиййатын оптимал тянзимлянмя-си--нин тямин олунсun
• Игтисадиййатын мцвазинятли инкишафынын тямин олунсыun

29. .Milli iqtisadiyyatın ən başlıca mövcudluq şərti onun müstəqil olmasıdır. İqtisadiyyatın müstəqil olması o zaman mümkündür ki, onun:

√ Formalaşmış infrastrukturası olsun;
• Макроигтисади сабитляшмянин щяйата кечирилсиn.
• Игтисади мцщитин стимуллашдырылмасы ясасында структур сийасятинин апарылсыn.
• Игтисади тящлцкясизлийин горунмасы иля игтисадиййатын оптимал тянзимлянмя-си--нин тямин олунсun
• Игтисадиййатын мцвазинятли инкишафынын тямин олунсыun

30. Milli iqtisadiyyatın ən başlıca mövcudluq şərti onun müstəqil olmasıdır. İqtisadiyyatın müstəqil olması üçün zəruri deyil:



√ Dənizin çirklənməsinin qarşısının alınması
• Игтисадиййатын мцвазинятли инкишафынын тямин олунсыun
• Макроигтисади сабитляшмянин щяйата кечирилсиn.
• Игтисади мцщитин стимуллашдырылмасы ясасында структур сийасятинин апарылсыn
• Müstəqil, möhkəm valyutası, maliyyə-kredit, bank sistemi fəaliyyət göstərdin;

31. Model təsnifat dəyişikliklərin aşağıdakı şərtlərini göstərir:

√ iqtisadi geriliyi
• mövcud olan iqtisadi inkişafın modelinin böhranını.
• iqtisadi tənəzzülü
• mövcud olan ictimai-siyasi münasıbətlərin böhranını
• müharibə nəticəsində dağıdılmış sənaye potensialını

32. Sistem dəyişilmələrinin modeli nəzərdə tutur

√ inzibati-amirlik iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid
• ənənvi iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid
• bazar iqtisadiyyatından inzibati-amirlik iqtisadiyyatına keçid
• bazar iqtisadiyyatından ənənvi iqtisadiyyata keçid
• ənənvi iqtisadiyyatından inzibati-amirlik iqtisadiyyatına keçid

33. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ şərqi və mərkəzi Avropa ölkələrində.
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə

34. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ Şərqi və mərkəzi Avropa ölkələrində.
• neft ixrac edən ölkələrdə
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

35. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ şərqi və mərkəzi Avropa ölkələrində.
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

36. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ şərqi və mərkəzi Avropa ölkələrində.
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• neft ixrac edən ölkələrdə
• yeni sənaye ölkələrində

37. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ şərqi və mərkəzi Avropa ölkələrində
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində



• yeni sənaye ölkələrində

38. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə

39. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• neft ixrac edən ölkələrdə
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

40. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində
√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə

41. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

• yeni sənaye ölkələrində
√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• neft ixrac edən ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

42. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

43. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Yaponiya.
• yeni sənaye ölkələrində
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• neft ixrac edən ölkələrdə

44. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Yaponiya.
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

45. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır



• inkişaf etmiş ölkələrdə
• neft ixrac edən ölkələrdə
√ İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Yaponiya.
• yeni sənaye ölkələrində
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

46. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

• inkişaf etmiş ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
√ İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Yaponiya.
• yeni sənaye ölkələrində
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

47. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

• inkişaf etmiş ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
√ qərbi Avropanın ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

48. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ qərbi Avropanın ölkələrində
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• neft ixrac edən ölkələrdə
• yeni sənaye ölkələrində

49. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

√ qərbi Avropanın ölkələrində
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

50. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

• inkişaf etmiş ölkələrdə
• neft ixrac edən ölkələrdə
√ qərbi Avropanın ölkələrində.
• yeni sənaye ölkələrində
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

51. İqtisadi yenidənqurma modeli müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır

• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində
√ qərbi Avropanın ölkələrində.
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə

52. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə



• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində

53. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• yeni sənaye ölkələrində
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• neft ixrac edən ölkələrdə

54. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

• neft ixrac edən ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• yeni sənaye ölkələrində
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

55. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ keşmiş Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

56. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ Keşmiş   Sovet İttifaqında sənayeləşmə
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində

57. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ Yaponiyada Meydzi inqilabı
• neft ixrac edən ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

58. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

• neft ixrac edən ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
√ Yaponiyada Meydzi inqilabı
• yeni sənaye ölkələrində
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

59. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ Yaponiyada Meydzi inqilabı
• neft ixrac edən ölkələrdə
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

60. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ Yaponiyada Meydzi inqilabı
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində



• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə

61. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ qərbi Avropanın ölkələrində.
• neft ixrac edən ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində

62. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

• inkişaf etmiş ölkələrdə
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
√ qərbi Avropanın ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə

63. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ qərbi Avropanın ölkələrində
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

64. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ qərbi Avropanın ölkələrində.
• neft ixrac edən ölkələrdə
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

65. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin kökləri

√ qərbi Avropanın ölkələrində.
• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• yeni sənaye ölkələrində

66. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modeli praktik olaraq ola bilər:

• modernləşmə
• ixrac səmtləşməsi
√ idxal əvəzedilməsi
• sənayeləşmə
• sənaye inqilabı

67. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modeli praktik olaraq ola bilər:

√ ixrac səmtləşməsi
• sənayeləşmə
• idxal səmtləşməsi
• sənaye inqilabı
• modernləşmə



68. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modeli praktik olaraq ola bilər:

√ 2.0
• 3.0
• 7.0
• 6.0
• 5.0

69. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modeli uğurla reallaşdırılmışdır

• bazar iqtisadiyyatı ölkələrində
• neft ixrac edən ölkələrdə
√ yeni sənaye ölkələrində
• keid iqtisadiyyatı ölkələrində
• inkişaf etmiş ölkələrdə

70. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin aparıcı elementnə aiddir. sənayeləşmə

√ ixrac əvəzedilməsi
• modernləşmə
• sənaye inqilabı
• idxal əvəzedilməsi

71. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin aparıcı elementnə aiddir.

√ sənayeləşmə
• modernləşmə
• sənaye inqilabı
• idxal səmtləşməsi
• ixrac səmtləşməsi

72. İnkişaf etməkdə olan ölkənin yenidən qurulması modelinin aparıcı elementnə aiddir.

√ sənayeləşmə
• modernləşmə
• sənaye inqilabı
• idxal əvəzedilməsi
• ixrac səmtləşməsi

73. Məlumdur ki, kеçid mərhələsində olаn hər hаnsı bir ölkə kimi Аzərbаycаndа formаlаşаn

√ iqtisаdi inkişаfın tənəzzül vəziyyətindən
• siyаsi аmillərdən həyаtа kеçirilən islаhаtlаr modеlindən,
• dövlətin iqtisаdiyyаtа müdахiləsinin formаsından
• dövlətin iqtisаdiyyаtа müdахiləsinin miqyаslаrındаn qеyri-iqtisаdi аmillərdən
• qаrışıq iqtisаdiyyаt modеlinin хаrаktеri hər şеydən əvvəl aşağıdakılardan аsılı olаrаq müхtəlif olа bilər.

74. Milli istehsalın iqtisadi şərtləri nədir?

√ daxili təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
• xarici təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;
• sosial-mədəni mühitin təmin edilməsidir;
• istehsal təsərrüfat prosesinin və iqtisadiyyatının subyektlərini əhatə etməsidir;
• xarici təkrar istehsal prosesinin amilləri başa düşülür;

75. Təkamül yolu etimal edirdi

√ küləvi özəllədirməni
• kiçik biznesi
• orta biznesi



• qiymətlərin tədrici liberallaşdırmasınl
• dövlətə aşağıdan artan alternativ xüsusi istehsalı

76. Bazar dəyişilmələrinin vahid prosesi çərçivəsində təkamül variant ən gücli olub

√ Polşa
• Cənubi Koreya
• Tailand
• Yuqoslaviya
• SSRİ

77. Bazar dəyişilmələrinin vahid prosesi çərçivəsində təkamül variant qismən olub

√ Macarıstan
• Cənubi Koreya
• Tailand
• Yuqoslaviya
• SSRİ

78. Bazar dəyişilmələrinin vahid prosesi çərçivəsində təkamül variant olub

√ Çin
• Vyetnam
• Laosd
• Yuqoslaviya
• Hindistan

79. Bazar dəyişilmələrinin vahid prosesi çərçivəsində variantlar

√ Təkamül.
• Demokratik
• Sosial
• Inzibati
• Liberal

80. Bazar dəyişilmələrinin vahid prosesi çərçivəsində variantlar

√ Radikal ("şok")
• Demokratik
• Sosial
• Inzibati
• Liberal

81. Bazar dəyişilmələrinin vahid prosesi çərçivəsində neçə variant əmələ gəlib

√ 2.0
• 5.0
• 6.0
• 7.0
• 3.0

82. Səhf cababi tapın. Keçid iqtisadiyyatında iqtisadi islahatların istiqamətləri:

√ sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması
• qiymətlərin liberallaşdırması
• dövlət müəssisələrinin özəlləşdirməsi
• demonopolizasiya
• bazar infrastrukturunun yaradılması

83. Səhf cababi tapın. Sürətlə çatmaq modelinin tətbiq olunması uğuruna aid edilməsi zəruridir:



√ məhdud resursların səfərbər edilməsi
• məqsədyönli hərəkətin edilməsi
• dövlətin struktur siyasətini yerinə yetirməsı •
• uzun müddətli iqtisadi artımın amillərinə dəsyəyin olması
• bazarın elementlərinə tam arxalanmamaq

84. Səhf cababi tapın. Sürətlə çatmaq modelinin tətbiq olunması uğuruna aid edilməsi zəruridir:

√ ənənəvi əsasda mövcud istehsalın genişlənməsi
• bazarın elementlərinə tam arxalanmamaq
• məqsədyönli hərəkətin edilməsi
• yeni texnologiyaların müasir inkişafını sürətləndirilməsi
• inkişafının uzun müddətli strategiyaya tabeliyi

85. Səhf cababi tapın. Sürətlə çatmaq modelinin tətbiqi problemi

√ qapalı iqtisadiyyat
• milli elmə investisiya
• məhdud resursların səfərbər edilməsi
• texnologiyaların çatışmayan
• insan kapitalına investisiya

86. Sürətlə çatmaq modelinin tətbiqi problemi

√ məhdud resursların səfərbər edilməsi
• inkişafın səmərəsiz yolunun rədd edilməsi
• ənənəvi əsasda mövcud ixac istehsalının genişlənməsinin rədd edilməsi
• ənənəvi əsasda mövcud istehsalın genişlənməsinin rədd edilməsi
• milli əmtəələrin rəqabətə davamlığının artırılması

87. Sürətlə çatmaq modelinin tətbiqi problemi

√ milli elmə investisiya
• inkişafın səmərəsiz yolunun rədd edilməsi
• ənənəvi əsasda mövcud ixac istehsalının genişlənməsinin rədd edilməsi
• ənənəvi əsasda mövcud istehsalın genişlənməsinin rədd edilməsi
• milli ətəələrin rəqabətə davamlığının artırılması

88. Sürətlə çatmaq modelinin tətbiqi problemi

√ insan kapitalına investisiya
• inkişafın səmərəsiz yolunun rədd edilməsi
• ənənəvi əsasda mövcud ixac istehsalının genişlənməsinin rədd edilməsi
• ənənəvi əsasda mövcud istehsalın genişlənməsinin rədd edilməsi
• milli əmtəələrin rəqabətə davamlığının artırılması

89. Səhf cababi tapın. Sürətlə çatmaq modelini tətbiq edən dövlətlər çatışmayan

√ hazır məhsulları
• maliyyə resurslarını
• texnologiyaları
• nou-xauni
• texnologiyaların alnması probleminin həlli yollunda birbaşa xarici investisiyalar gətirdilər

90. Sürətlə çatmaq modelini tətbiq edən dövlətlər çatışmayan texnologiyaların alnması probleminin həlli yollunda birbaşa xarici
investisiyaların cəlb edilməsınə müraciət edib

√ Çin
• Vyetnam



• Laosd
• Yuqoslaviya
• Hindistan

91. Sürətlə çatmaq modelini tətbiq edən dövlətlər çatışmayan texnologiyaların alnması probleminin həlli yollunda lisenziyaların alınmalsına
müraciət edib

√ Yaponiya
• Tayvan
• Cənubi Koreya
• Tailand
• Honkonq

92. Sürətlə çatmaq modelini tətbiq edən dövlətlər çatışmayan texnologiyaların alnması probleminin həlli yollarına aiddir

√ birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsı.
• beynəlxalq kredit
• daxili investisiya
• dövlət subsidiyaları
• dövlət yardımı

93. Sürətlə çatmaq modelini tətbiq edən dövlətlər çatışmayan texnologiyaların alnması probleminin həlli yollarına aiddir

• dövlət yardımı
• daxili investisiya
• dövlət subsidiyaları
√ avadanlıqlarıbn alınması
• beynəlxalq kredit

94. Sürətlə çatmaq modelini tətbiq edən dövlətlər çatışmayan texnologiyaların alnması problemineçə yolla həll edirlə

√ 2.0
• 5.0
• 6.0
• 7.0
• 3.0

95. Sürətlə çatmaq modelinin tətbiqi problemi

√ çatışmayan texnologiyaların alnması
• inkişafın səmərəsiz yolunun rədd edilməsi
• ənənəvi əsasda mövcud ixac istehsalının genişlənməsinin rədd edilməsi
• ənənəvi əsasda mövcud istehsalın genişlənməsinin rədd edilməsi
• milli əmtəələrin rəqabətə davamlığının artırılması

96. Sürətlə çatmaq modelinin uğursuz tətbiqi

√ SSRİ
• Cənubi Koreya
• Tailand
• Yuqoslaviya
• Polşa

97. Sürətlə çatmaq modelinin pioneri indi

√ Çin
• Vyetnam
• Laosd
• Yuqoslaviya
• Hindistan



98. Sürətlə çatmaq modelinin pioneri idi

√ Yaponiya
• Tayvan
• Cənubi Koreya
• Tailand
• Honkonq

99. Səhf cababi tapın. Sürətlə çatmaq modeli əhatə edir:

√ əmtəələrin idxalına məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
• texnologiyalarda irəlləyişləri
• inkişafın səmərəsiz yolunu rədd edir
• ənənəvi əsasda mövcud ixac istehsalının genişlənməsini rədd edir
• milli əmtəələrin rəqabətə davamlığının artırılmasını

100. Səhf cababi tapın. Sürətlə çatmaq modeli əhatə edir:

√ ənənəvi əsasda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişlənməsini rədd edir
• ənənəvi əsasda mövcud istehsalın genişlənməsini rədd edir
• inkişafın səmərəsiz yolunu rədd edir
• texnologiyalarda irəlləyişləri
• milli əmtəələrin rəqabətə davamlığının artırılmasını

101. Yeni sənaye ölkələrini beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak etmişdir

√ məhsul komponentlərilə
• hazır məhsulla
• xammalla
• elmlə
• işçi qüvvəsilə

102. Səhf cababi tapın. Sənaye inkişafında uğur qazanmşlar:

• Honkonq
• Tayvan
• Cənubi Koreya
• Tailand
√ Sinqapur

103. Fəlakətlərdən qurtuımağın konsepsiyasına bazarda xarici sahibkar kapitalından istifadədit. Belə təcrübə müvəffəqiyyətlə indi fəal tətbiq
edilir

• Laosda
√ Hindistanda
• Vyetnamda
• Yuqoslaviyada
• Çində

104. Fəlakətlərdən qurtuımağın konsepsiyasına bazarda xarici sahibkar kapitalından istifadədit. Belə təcrübə müvəffəqiyyətlə tətbiq edildi

• Polşada
• Vyetnamda
• Yuqoslaviyada
• Laosda
√ Çində

105. Səhf cababi tapın. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin vəziyyət yalnız yaxşılaşa bilər  daha yüksək əlavə edilmiş qiymət ilə istehsalaın nisbi
sıxlığının artırmaq



• borcları silmək
√ inkişaf etməkdə olan ölkələrdən əmtəələrin idxalına məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin ənənəvi ixrac qiymətlərin aşağı düşməsindən itkilərə ödəyən sabitləşdiricin fondunu formalaşdırmaq
• daxili bazarları inkişaf etditmək
• borc yükini yumşaltmaq

106. Səhf cababi tapın. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin vəziyyət yalnız yaxşılaşa bilər

• inkişaf etməkdə olan ölkələrdən əmtəələrin idxalına məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
√ daxili bazarları inkişaf etditmək
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin ənənəvi ixrac qiymətlərin aşağı düşməsindən itkilərə ödəyən sabitləşdiricin fondunu formalaşdırmaq
• ixrac əmtəələrinin qiymətlərinin öz idxal qiymətlərinə bağlamaqla belə ölkələrin ixrac qiymətlərini indeksasiya etmək
• borc yükini yumşaltmaq

107. Səhf cababi tapın. Yeni iqtisadi qayda tamamlanan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin xüsusi üsulunu qəbul edir:

√ ixrac əmtəələrinin qiymətlərinin öz idxal qiymətlərinə bağlamaqla belə ölkələrin ixrac qiymətlərini artırmaq
• inkişaf etməkdə olan ölkələrdən əmtəələrin
• idxalına məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
• ixrac əmtəələrinin qiymətlərinin öz idxal qiymətlərinə bağlamaqla belə ölkələrin ixrac qiymətlərini indeksasiya etmək
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin ənənəvi ixrac qiymətlərin aşağı düşməsindən itkilərə ödəyən sabitləşdiricin fondunu formalaşdırmaq

108. Səhf cababi tapın. Yeni iqtisadi qayda tamamlanan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin xüsusi üsulunu qəbul edir:

• ÜDM-in 0,7 %-ni inkişaf etməkdə olan ölkələrin xeyrinə vermək
• borc yükini yumşaltmaq
• borcları silmək
• inkişaf etməkdə olan ölkələrdən əmtəələrin idxalına məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
√ faiz borcunu silmək

109. Səhf cababi tapın. Dünya təsərrüfatı proseslərində inkişaf etməkdə olan ölkələrin iştirakının spesifikası:

• bu ölkələrin vətəndaşları qalan dünya ilə müqayisədə daha aşağı gəlirlərə malik olurlar
• bu ölkələr dünya bazarına yüksək ixtisas dərəcəli işçi qüvvəsi çıxarır
• bu ölkələr dünya bazarına aşağı ixtisas dərəcəli işçi qüvvəsi çıxarır.
√ bu ölkələr dünya bazarından aşağı ixtisas dərəcəli işçi qüvvəsi alır.
• zəif valyutada sərt valyuta nəzarəti "qara" valyuta bazarlarının formalaşmasına gətirir

110. Səhf cababi tapın. Dünya təsərrüfatı proseslərində inkişaf etməkdə olan ölkələrin iştirakının spesifikası:

• zəif valyutada sərt valyuta nəzarəti ölkənin milli mövqeini zəiflədir
• zəif valyutada sərt valyuta nəzarəti "qara" valyuta bazarlarının formalaşmasına gətirir
√ konvertə olunmayan valyutada sərt valyuta nəzarəti ölkənin milli mövqeini gücləndirir
• konvertə olunmayan valyutada sərt valyuta nəzarəti ölkənin milli mövqeini zəiflədir
• konvertə olunmayan valyutada sərt valyuta nəzarəti "qara" valyuta bazarlarının formalaşmasına gətirir

111. . Səhf cababi tapın. Dünya təsərrüfatı proseslərində inkişaf etməkdə olan ölkələrin iştirakının spesifikası:

• milli kapitalın "sızmasını"
• milli valyutanın zəif mövqeyi
√ ixrac əmtəələrinə dünya qiymətlərinin yuxarı qalxması
• bu ölkələrdə dövlət tənzimlənməsi çox vaxt xaricə maliyyə resurslarının axanının qarşısının alınmasına yənəib tez-tez gedir
• daxili bazarının aşağı həcmi

112. Səhf cababi tapın. Dünya təsərrüfatı proseslərində inkişaf etməkdə olan ölkələrin iştirakının spesifikası:

• inkişaf etməkdə olan ölkələr əhəmiyyətli dərəcədə xarici borclar toplamışdır;
√ iqtisadi artımın daxili aktivlərdən asılılığı
• iqtisadi artımın xarici aktivlərin axıb gəlməsindən asılılığı.



• inkişaf etməkdə olan ölkələr xarici dövlətlərin maliyyə köməyinə fəal müraciət etdilər
• daxili bazarının aşağı həcmi

113. Səhf cababi tapın. Dünya təsərrüfatı proseslərində inkişaf etməkdə olan ölkələrin iştirakının spesifikası:

√ aşağı əlavə edilmiş dəyərli məhsulun idxalı
• ixrac əmtəələrinə dünya qiymətlərinin aşağı düşməsi
• aşağı əlavə edilmiş dəyərli məhsulun ixracı dünya bazarında ən yüksək gəlirləri təmin etmir
• aşağı əlavə edilmiş dəyərli məhsulun ixracı
• xarici əməliyyatlardan uduşların itirilməsi

114. Səhf cababi tapın. Dünya təsərrüfatı proseslərində inkişaf etməkdə olan ölkələrin iştirakının spesifikası:

√ xarici əməliyyatlardan uduşların itirilməsi
• ixracatın həcminin artırması
• bir çox, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ixrac gəlirlərin əhəmiyyətli hissəsi əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları hesabına təmin edilir
• bir çox, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ixrac gəlirlərin əhəmiyyətli hissəsi əsasən təbii ehtiyatlar hesabına təmin edilir
• bir çox, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ixrac gəlirlərin əhəmiyyətli hissəsi bir neçə mal mövqei hesabına təmin edilir

115. Səhf cababi tapın. Qetri-iqtisadi amillər arasında iqtisadi artım mexanizminin

• əhalidə bazar mentalitetinin yoxluğu
• rüşvətxorluq
√ əhalinin aktiv siyası fəaliyyəti
• başlanğıcına ciddi çətinliklər yaradan sosial anları qeyd etmək zəruridir:  korrupsiya.
• əhalinin yüksək artımı iqtisadi artımın effektinin udması

116. Qetri-iqtisadi amillər arasında iqtisadi artım mexanizminin başlanğıcına ciddi çətinliklər yaradan sosial anları qeyd etmək zəruridir:

√ işsizliyin aşağı səviyyəsi
• rüşvətxorluq
• cinayətkarlığım yüksək olması
• qəbilə arası nifahın bazarın vahidliyinə mane olması
• qəbilə arası nifahın ölkənin birliyi mane olması

117. Müasir dövrdə kapitalist dünya-sistemi (dünya-iqtisadiyyatları) neçə hissədən ibarət olmaqla fəaliyyətdədir:

√ 3.0
• 7.0
• 4.0
• 5.0
• 2.0

118. Dünya-sistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əsas xarakterik cəhətlərinə aşağıdakıları aid deyil:

• Dövlətin, etnik qrup və ailələrin ikinci dərəcəliliyi, hansı ki, daima yaradılır və yenidən yaradılırlar

√ \\Xaos situasiyasını daha da dərinləşdirən amillərdən biri kimi XIV yüzilliyin ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal
epidemiyalar çıxış edəcəkdir

• Sistemin daxili ziddiyyətlərini özündə “üyüdən” tsiklik ritmlər və əsrlik trendlərin struktur modeli (sistemin “sistem böhranının” əsas
səbəbi)

• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarını eyni zamanda həm gücləndirən, həm də dağıdan antisistem hərəkətlərinin meydana çıxması
• İrqçiliyin fundamental əhəmiyyət kəsb etməsi

119. Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əvvəlcə dünyanın bir hissəsində (Şimal-Qərbi Avropa) yaranması, sonrakı dövrlərdə isə xüsusi
“inkorporasiya ” prosesi vasitəsilə bütün dünyaya yayılması

√ Sistemdə hegemon dövlət, yaxud dövlətlərin mövcudluğunun qaçılmalığı Bu hegemonluq nisbətən qısamüddətli olur və yerdəyişmələrə
məruz qalır

120. Dünya-sistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əsas      xarakterik cəhətlərinə aşağıdakıları aid deyil:



√ \\Xaos situasiyasını daha da dərinləşdirən amillərdən biri kimi XIV yüzilliyin ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal
epidemiyalar çıxış edəcəkdir

• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının sərhədlərinin suveren ölkələrin dövlətlərarası sərhədləri ilə üst-üstə düşməsi
• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının XIX əsrdə deyil, daha erkən “uzun XIV əsrdə” meydana gəlməsi

• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əvvəlcə dünyanın bir hissəsində (Şimal-Qərbi Avropa) yaranması, sonrakı dövrlərdə isə xüsusi
“inkorporasiya ” prosesi vasitəsilə bütün dünyaya yayılması

• Sistemin strukturunda yarıməyalətin mövcudluğu

121. Dünya-sistem yanaşması konsepsiyası kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əsas

• Sistemdaxili qeyri-bərabər mübadilə məkan formalarında meydana çıxır

• Xaos situasiyasını daha da dərinləşdirən amillərdən biri kimi XIV yüzilliyin ortalarında      baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal
epidemiyalar çıxış edəcəkdir

• istemin əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi fasiləsiz kapital yiğimi prosesi
• Mərkəz və əyalət arasında gərginlik yaradan “əsas” əmək bölgüsünün tətbiqi
√ xarakterik cəhətlərinə aşağıdakıları aid deyil:

122. Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fərqləndirdiyi mərhələyə aid deyil:

√ Xaos situasiyasını daha da dərinləşdirən amillərdən biri kimi XIV yüzilliyin ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal
epidemiyalar çıxış edəcəkdir

• 1640-1760-cı illərdə dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünə qədəm qoyur: ABŞ-ın Şimali, Rusiya və İsveç “yarıməyaləti”, ABŞ-ın
Cənubi və Kəraib hövzəsi “əyaləti” genişləndirmiş, kapitalist sisteminə daxil olmayan ərazilər isə onun xarici zonasını təşkil etmişdir

• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əvvəlcə dünyanın bir hissəsində (Şimal-Qərbi Avropa) yaranması, sonrakı dövrlərdə isə xüsusi
“inkorporasiya ” prosesi vasitəsilə bütün dünyaya yayılması

•
XVIII əsrin sonu XX əsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya – iqtisadiyyatlarının böyük müdaxiləsinin ikinci
erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyadan ibarət dayanıqlı “nüvə”, Şərqi və Cənubi Avropa, Rusiya, Yaponiya
və Latın Amerikasının bəzi inkişaf etmiş ölkələrindən ibarət “yarıməyalət” və müstəmləkə, yarımmüstəmləkə (Asiya, Afrika və Latın
Amerikası) ölkələrindən ibarət “əyalət” meydana çıxmışdır

• “Uzun” XVI əsrin (1640) sonunda İngiltərə və Şimali Fransa “nüvə”ni, Aralıq dənizi zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cənubi
Fransa) “yarıməyaləti”, Şərqi Avropa və Latın Amerikası “əyaləti” formalaşdırmışlar

123. Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fərqləndirdiyi mərhələyə aid deyil:

√
Yüksək eqalitar dünya qaydasına keçid – Çox utopik səslənir, lakin bu ssenarini inkar etmək də düzgün olmazdı Bu ssenarinin
reallaşması üçün istehlak xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşması labüddür Lakin bu yoxsulluğun sosiallaşdırılması anlamını
verməməlidir Ona görə ki, bu halda ssenarinin reallaşması siyasi cəhətdən mümkünsüzləşəcəkdir

• 1640-1760-cı illərdə dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünə qədəm qoyur: ABŞ-ın Şimali, Rusiya və İsveç “yarıməyaləti”, ABŞ-ın
Cənubi və Kəraib hövzəsi “əyaləti” genişləndirmiş, kapitalist sisteminə daxil olmayan ərazilər isə onun xarici zonasını təşkil etmişdir

• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əvvəlcə dünyanın bir hissəsində (Şimal-Qərbi Avropa) yaranması, sonrakı dövrlərdə isə xüsusi
“inkorporasiya ” prosesi vasitəsilə bütün dünyaya yayılması

•
XVIII əsrin sonu XX əsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya – iqtisadiyyatlarının böyük müdaxiləsinin ikinci
erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyadan ibarət dayanıqlı “nüvə”, Şərqi və Cənubi Avropa, Rusiya, Yaponiya
və Latın Amerikasının bəzi inkişaf etmiş ölkələrindən ibarət “yarıməyalət” və müstəmləkə, yarımmüstəmləkə (Asiya, Afrika və Latın
Amerikası) ölkələrindən ibarət “əyalət” meydana çıxmışdır

• “Uzun” XVI əsrin (1640) sonunda İngiltərə və Şimali Fransa “nüvə”ni, Aralıq dənizi zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cənubi
Fransa) “yarıməyaləti”, Şərqi Avropa və Latın Amerikası “əyaləti” formalaşdırmışlar

124. Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fərqləndirdiyi mərhələyə    aid deyil:

√

XVIII əsrin sonu XX əsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya – iqtisadiyyatlarının böyük müdaxiləsinin ikinci
erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyadan ibarət dayanıqlı “nüvə”, Şərqi və Cənubi Avropa, Rusiya, Yaponiya
və Latın Amerikasının bəzi inkişaf etmiş ölkələrindən ibarət “yarıməyalət” və müstəmləkə, yarımmüstəmləkə (Asiya, Afrika və Latın
Amerikası) ölkələrindən ibarət “əyalət” meydana çıxmışdır

• “Uzun” XVI əsrin (1640) sonunda İngiltərə və Şimali Fransa “nüvə”ni, Aralıq dənizi zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cənubi
Fransa) “yarıməyaləti”, Şərqi Avropa və Latın Amerikası “əyaləti” formalaşdırmışlar

• 1640-1760-cı illərdə dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünə qədəm qoyur: ABŞ-ın Şimali, Rusiya və İsveç “yarıməyaləti”, ABŞ-ın
Cənubi və Kəraib hövzəsi “əyaləti” genişləndirmiş, kapitalist sisteminə daxil olmayan ərazilər isə onun xarici zonasını təşkil etmişdir

• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əvvəlcə dünyanın bir hissəsində (Şimal-Qərbi Avropa) yaranması, sonrakı dövrlərdə isə xüsusi
“inkorporasiya ” prosesi vasitəsilə bütün dünyaya yayılması

•
emokratik faşizm: Dünya iki kastaya bölünür: a) Dünya əhalisinin təxminən 20%-ni əhatə edən yüksək təbəqə - kifayət qə- dər yüksək
səviyyəli eqalitar bölgü sisteminə əsaslanacaq b) Aşağı təbəqə - əhalinin yerdə qalan 80 %-i: Siyasi, sosial və iqtisadi hüquqlardan
məhrum olan zəhmətkeşlər Hitlerin “yeni qaydası” qeyd edilən sistemə çox yaxındır

125. Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fərqləndirdiyi mərhələyə aid deyil:

√ Neofedalizmə keçid Yalnız üfüqi əlaqələr sistemi olan avtoritar regionların “mozaikası” yaranır



• 1640-1760-cı illərdə dünya kapitalist sistemi sabit artım dövrünə qədəm qoyur: ABŞ-ın Şimali, Rusiya və İsveç “yarıməyaləti”, ABŞ-ın
Cənubi və Kəraib hövzəsi “əyaləti” genişləndirmiş, kapitalist sisteminə daxil olmayan ərazilər isə onun xarici zonasını təşkil etmişdir

• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarının əvvəlcə dünyanın bir hissəsində (Şimal-Qərbi Avropa) yaranması, sonrakı dövrlərdə isə xüsusi
“inkorporasiya ” prosesi vasitəsilə bütün dünyaya yayılması

•
“ Kapitalist dünya – iqtisadiyyatlarının böyük müdaxiləsinin ikinci erası” adlandırır) ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyadan
ibarət dayanıqlı “nüvə”, Şərqi və Cənubi Avropa, Rusiya, Yaponiya və Latın Amerikasının bəzi inkişaf etmiş ölkələrindən ibarət
“yarıməyalət” və müstəmləkə, yarımmüstəmləkə (Asiya, Afrika və Latın Amerikası) ölkələrindən ibarət “əyalət” meydana çıxmışdır

• “Uzun” XVI əsrin (1640) sonunda İngiltərə və Şimali Fransa “nüvə”ni, Aralıq dənizi zonası (İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Cənubi
Fransa) “yarıməyaləti”, Şərqi Avropa və Latın Amerikası “əyaləti” formalaşdırmışlar

126. Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstayn neçə əsas mərhələni fərqləndirir:

√ 3.0
• 5.0
• 4.0
• 7.0
• 2.0

127. Səhf cababi tapın. Qetri-iqtisadi amillər arasında iqtisadi artım mexanizminin

√ əhalinin yüksək peşəkarlığı
• əhalinin yüksək artımı iqtisadi artımın effektinin udması
• əhalidə bazar mentalitetinin yoxluğu
• qəbilə arası nifah
• başlanğıcına ciddi çətinliklər yaradan sosial anları qeyd etmək zəruridir:  əhalinin   yüksək artımı

128. Səhf cababi tapın. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi əlamətləri belə xüsusiyyətləri özünə daxil edir:

√ əhalinin miqrasiyasının aşağı səviyyəsi
• əhalinin aşağı peşəkarlığı
• əmanətlərin aşağı həcmi
• istehsalın inkişafının zəifliyi
• kənd təsərrüfatı istehsalatın üstünliyi

129. Səhf cababi tapın. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi əlamətləri belə xüsusiyyətləri özünə daxil edir:

√ işsizliyin aşağı səviyyəsi
• istehsalın inkişafının zəifliyi
• inkişaf etməyən bazar infrastrukturu.
• əhalinin aşağı peşəkarlığı
• işsizliyin yüksək səviyyəsi

130. Səhf cababi tapın. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi əlamətləri belə xüsusiyyətləri özünə daxil edir:

√ daxili bazarının gücli qorunması
• daxili bazarının kiçik həcmi
• investisiyaların aşağı səviyyəsi
• yığımın kəsiri
• əmanətlərin aşağı həcmi

131. Səhf cababi tapın. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi əlamətləri belə xüsusiyyətləri özünə daxil edir:

√ idxal məhsullarının qiymətlərinin aşağı olması
• daxili kapitalların zəifliyi
• daxili kapitalların azlığı
• əhalinin aşağı gəlirləri
• əhalinin aşağı peşəkarlığı

132. cababi tapın. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi əlamətləri belə xüsusiyyətləri özünə daxil edir:

√ ixrac məhsullarının qiymətlərinin yüksəkolması



• dağ-mədən sənayesinin üstünliyi
• geri qalan texniki baza
• iqtisadiyyatın çoukladlığı
• kənd təsərrüfatı istehsalatın üstünliyi

133. Səhf cababi tapın. Sənayeya qəaərki iqtisadi sistem səciyyələndirilir:

√ enerji mənbəyi kimi təbii qüvvədən istifadə edir.
• əmtəə münasıbətlərinin yoxluğu
• kütləvi istehsalın yoxluğu
• hasil edici olması
• əməyə qeyri-iqtisadi məcburiyyət

134. Səhf cababi tapın. Sənayeya qəaərki iqtisadi sistem səciyyələndirilir:

√ emalın üstünliyi
• enerji mənbəyi kimi heyvanların qüvvəsindən istifadə edir.
• kütləvi istehsalın yoxluğu
• torpaq mülkiyyəti hesabına hakim sinifin mövcudluğu
• nerji mənbəyi kimi şəxsi canlı qüvvədən istifadə edir.

135. Bu gün üçün işlənmiş inkişaf etmiş sənaye ölkələri dünya ixracında payı təşkil edir:

√ 0.2
• 0.35
• 0.15
• 0.35
• 0.3

136. Bu gün üçün işlənmiş inkişaf etmiş sənaye ölkələri dünya əmtəə istehsalında payı təşkil edir:

√ 0.37
• 0.39
• 0.17
• 0.67
• 0.27

137. Bu gün üçün işlənmiş inkişaf etmiş sənaye ölkələri dünya əhalisinin təşkil edir:

√ 0.779
• 0.789
• 0.709
• 0.799
• 0.769

138. XXI əsrin əvvəlinə inkişaf etməkdə olan ölkələrin qrupuna daxildir

√ 125.0
• 127.0
• 107.0
• 129.0
• 135.0

139. Səhf cababi tapın. Yenicə müstəqillik qazanmış dövlətlərdə

√ daxili bazarının ən müvəffəqiyyətli inkişafını əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verilir
• inkişaf etmiş ölkələrin texnologiya və kapital təkliflərindən asılısıdırlar
• ölkənin ən müvəffəqiyyətli xarici iqtisadi strategiyasını əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verilir
• daxili bazarının ən müvəffəqiyyətli proporsiyalarını əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verilir
• 1əhslların istehsalı inkişaf etmiş ölkələrin tələblərindən asılısıdırlar



140. Səhf cababi tapın. Yenicə müstəqillik qazanmış dövlətlərə

√ onlar bir çox münasibətlərdə öz ölkələrinin daxili bazarlarından asılısıdırlar
• daha inkişaf etmiş iqtisadiyyatın tənzimləməsinin proseslərinin dinamikası əsasında gələcəyə üfüqlər açılır;
• öz iqtisadi tendensiyalarını müəyyən etməyə imkan verir
• onlar bir çox münasibətlərdə inkişaf etmiş ölkələrin daxili bazarlarından asılısıdırlar
• ETT-nin dinamikası əsasında gələcəyə üfüqlər açılır

141. Səhf cababi tapın. İnkişaf etmiş ölkələrin dünya təsərrüfatı iştirakının spesifikası: onlar

• beynəlxalq valyuta əlaqələri sferasında üstün olurlar
• onların valyutalarına tələb böyükdir
• onlar dünya bazarı başqa ölkələrdən daha çox iştirakçı çıxarırlar.
√ dünya bazarında əsas işçi qüvvəsi çıxarırlar
• onların valyutaları sabitdir

142. Səhf cababi tapın. İnkişaf etmiş ölkələrin dünya təsərrüfatı iştirakının spesifikası: ların

√ inkişaf etmiş ölkələr dünya bazarında əsas işçi qüvvəsi ixacastçılarıdır
• inkişaf etmiş ölkələr dünya bazarında əsas kapital ixacastçılarıdır
• inkişaf etmiş ölkələr dünya bazarında əsas əmtəə ixacastçılarıdır
• inkişaf etmiş ölkələr dünya bazarında əsas kapital idxalatçılarıdır,
• inkişaf etmiş ölkələr dünya bazarında əsas əmtəə ixacastçılarıdır

143. Səhf cababi tapın. Postsənaye milli iqtisadiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətləri:

√ inkişaf etmiş ölkələrdə bu məqsədlər üçün, ÜDM-in 10-15%-i xərclənir
• ölkə inkişafına sosial infrastrukturun güclənməsinə yönəlib
• inkişaf etmiş ölkələrdə bu məqsədlər üçün, ÜDM-in 30-50%-i xərclənir
• gəlirlərin fərqləndirməsi (diferensiallaması) yumşalır.
• sosial amillərin rolu gücləndirir

144. Səhf cababi tapın. Postsənaye milli iqtisadiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətləri:

√ ərzaq təlükəsizliyi
• iqtisadi inkişafin yeni sərhədləri
• ekoloji təlükəsizlik
• sənayenin inkişafi önə çəkilir
• iqtisadi inkişafin yeni prioritetləri

145. .Səhf cababi tapın.  Postsənaye milli iqtisadiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətləri:6

√ xarici investisiyaların artması
• yüksəkixtisaslını mütəxəsislərə tələbin artması
• insan kapitalına inkişafına xərclərin artması
• insan kapitalına investisiyaların artımı əmtəə istehsalına investisiyaların artımından daha sürətli olur
• qeyri-standart qərarlar vermək. bacarıqlı işçilərə tələbin artması

146. . Səhf cababi tapın.  Postsənaye milli iqtisadiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətləri:

√ məhsulun keyfiyyətinin diferensiallanan tələblərin ödənilməsi mövqelərinə çıxarılması
• məhsulun diferensiallanan tələblərin ödənilməsi mövqelərinə çıxarılması
• istehlak qeyri-maddi xidmətlərin payının artması
• yüksəkixtisaslı əməyə tələbin artması
• məhsulun keyfiyyətinin rəqabətinin ön mövqelərinə çıxarılması

147. Səhf cababi tapın. Postsənaye milli iqtisadiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətləri:

√ olduqca fərqlı texnolojiya ilə kütləvi istehsal



• olduqca oxşar texnolojiya ilə kütləvi istehsal.
• kompüter texnologiyalarına əsaslanan genişləndirilən informasiya məkanına əsaslanır
• qlobal maliyyə-bank şəbəkələrinə əsaslanan genişləndirilən informasiya məkanına sahəsinə əsaslanır;
• təkrar istehsalın intensiv tipi;

148. Bu gün üçün işlənmiş inkişaf etmiş sənaye ölkələri dünya elmi tədqiqat xərclərin təşkil edir:

√ 0.95
• 0.75
• 0.87
• 0.65
• 0.85

149. Bu gün üçün işlənmiş inkişaf etmiş sənaye ölkələri dünya əhalisinin təşkil edir:

√ 0.156
• 0.176
• 0.159
• 0.179
• 0.166

150. Zombardın fikrincə gələcəyin cəmiyyətində aşağıdakı altı forma mövcud olacaqdır:

√ kapitalizm;
• feodalizm
• bürokratizm
• partokratizm
• sosializm

151. Zombardın fikrincə gələcəyin cəmiyyətində aşağıdakı altı forma mövcud olacaqdır:

√ kəndli təsərrüfatı.
• feodalizm
• bürokratizm
• partokratizm
• sosializm

152. Zombardın fikrincə gələcəyin cəmiyyətində aşağıdakı altı forma mövcud olacaqdır:

√ sənət təsərrüfatı;
• feodalizm
• bürokratizm
• partokratizm
• sosializm

153. Zombardın fikrincə gələcəyin cəmiyyətində aşağıdakı altı forma mövcud olacaqdır:

√ natural təsərrüfat;
• feodalizm
• bürokratizm
• partokratizm
• sosializm

154. Zombardın fikrincə gələcəyin cəmiyyətində aşağıdakı altı forma mövcud olacaqdır:

• feodalizm
• partokratizm
√ ictimai təsərrüfat;
• sosializm
• bürokratizm



155. Zombardın fikrincə gələcəyin cəmiyyətində aşağıdakı altı forma mövcud olacaqdır:

√ koperativ təsərrüfat;
• feodalizm
• bürokratizm
• partokratizm
• sosializm

156. Zombardın fikrincə gələcəyin cəmiyyətində aşağıdakı altı forma mövcud olacaqdır:

√ kapitalizm;
• feodalizm
• bürokratizm
• partokratizm
• sosializm

157. Zombardın fikrincə gələcəyin cəmiyyətində neçə forma mövcud olacaqdır:

√ 4.
• 5.
• 6.
• 7.
• 3.

158. Milli iqtisadiyyatın mahiyyəti haqqında müxtəlif iqtisadi baxışlar

√ Sahələrin, istehsal növlərinin və ərazi komplekslərinin qarşılıqlı əlaqəli sistemi
• Игтисадиййатын мцвазинятли инкишафынын тямин олунмасы.
• ЦДМ-ун давамлы артым сцрятинин сахланылмасы.
• Макроигтисади сабитляшмянин щяйата кечирилмяси.
• Цмуми рифащ щалынын йахшылашдырылмасы.

159. .Milli iqtisadiyyatın mahiyyəti haqqında müxtəlif iqtisadi baxışlar

√ Çoxlu sayda  müxtəlif növ qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət növlərindən ibarət olan öz-özünə tənzimlənən sistem
• гтисадиййатын мцвазинятли инкишафынын тямин олунмасы.
• ЦДМ-ун давамлы артым сцрятинин сахланылмасы.
• Макроигтисади сабитляшмянин щяйата кечирилмяси
• Цмуми рифащ щалынын йахшылашдырылмасы.

160. Milli iqtisadiyyatın mahiyyəti haqqında müxtəlif iqtisadi baxışlar

√ Hər bir ölkənin milli sərhədləri çərçivəsində təşəkkül tapməış iqtisadiyyat
• Игтисадиййатын мцвазинятли инкишафынын тямин олунмасы.
• ЦДМ-ун давамлы артым сцрятинин сахланылмасы.
• Макроигтисади сабитляшмянин щяйата кечирилмяси
• Цмуми рифащ щалынын йахшылашдырылмасы.

161. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

√ maddi dəyərlərin dünya standartlarına yaxınlaşmasına.
• xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin yaradılmasına;
• sənayenin mütərəqqi struktur problemlərinin yaradılmasına;
• maddi dəyərlərin kəmiyyətinə;
• sadə təkrar istehsal tələblərinə;

162. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:



√ maddi dəyərlərin keyfiyyətliliyinə;
• xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin yaradılmasına;
• sənayenin mütərəqqi struktur problemlərinin yaradılmasına;
• maddi dəyərlərin kəmiyyətinə;
• sadə təkrar istehsal tələblərinə;

163. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

√ sənayenin mütərəqqi struktur problemlərinin düzgün həllinə;
• xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin yaradılmasına;
• sənayenin mütərəqqi struktur problemlərinin yaradılmasına;
• maddi dəyərlərin kəmiyyətinə;
• sadə təkrar istehsal tələblərinə;

164. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

√ xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin düzgün həllinə;
• statik inkişafa;
• sadə təkrar istehsal tələblərinə;
• xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin yaradılmasına;
• iqtisadi resursların istismarına;

165. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

√ ahəngdar geniş təkrar istehsal tələblərinə;
• statik inkişafa;
• sadə təkrar istehsal tələblərinə;
• xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin yaradılmasına;
• iqtisadi resursların istismarına;

166. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

√ dinamik inkişafa;
• statik inkişafa;
• sadə təkrar istehsal tələblərinə;
• xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin yaradılmasına;
• iqtisadi resursların istismarına;

167. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

• maddi dəyərlərin kəmiyyətinə;
√ iqtisadi resursların səmərəli istifadə olunmasına;
• xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin yaradılmasına;
• sənayenin mütərəqqi struktur problemlərinin yaradılmasına;
• maddi dəyərlərin dünya standartlarına uzaqlaşmasına.

168. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

√ əmək resurslarının səmərəli istifadə olunmasına;
• sənayenin mütərəqqi struktur problemlərinin yaradılmasına;
• maddi dəyərlərin kəmiyyətinə;
• maddi dəyərlərin dünya standartlarına uzaqlaşmasına.
• xalq təsərrüfatının struktur problemlərinin yaradılmasına;



169. Sağlam milli iqtisadiyyatın bərqərar olmasının mühüm şərtlərindən biri kimi səmərəlilik və keyfiyyət onun fəaliyyət sahələrini əhatə
etməlidir. Hər şeydən əvvəl aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

√ təbii resursların səmərəli istifadə olunmasına;
• iqtisadi resursların istismarına;
• statik inkişafa;
• sadə təkrar istehsal tələblərinə;
• əmək resurslarının istismar olunmasına;

170. Müstəqil milli iqtisadiyyat müəyyən prinsiplərə əsaslanmaqla formalaşdırılmalıdır. Bu prinsiplər aşağıdakılardır.

√ müasirlik prinsipi.
• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunması prinsipi.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılmasının vacibliyi prinsipi.
• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşması prinsipi..
• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək prinsipi.

171. Müstəqil milli iqtisadiyyat müəyyən prinsiplərə əsaslanmaqla formalaşdırılmalıdır. Bu prinsiplər aşağıdakılardır.

√ optimallıq prinsipi.
• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunması prinsipi.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılmasının vacibliyi prinsipi.
• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşması prinsipi..
• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək prinsipi.

172. Müstəqil milli iqtisadiyyat müəyyən prinsiplərə əsaslanmaqla formalaşdırılmalıdır. Bu prinsiplər aşağıdakılardır.

√ Azərbaycan İsalam dünyasına məxsus bir ölkə oolduğu üçün öz iqtisadiyyatını formalaşdırma prosesindən islam iqtisadi dəyərlərindən
də bəhrələnməyi bir prinsip olaraq əsas tutmalıdır.

• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunması prinsipi.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılmasının vacibliyi prinsipi.
• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşması prinsipi..
• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək prinsipi.

173. Müstəqil milli iqtisadiyyat müəyyən prinsiplərə əsaslanmaqla formalaşdırılmalıdır. Bu prinsiplər aşağıdakılardır.

√ milli dəyərlərə, ənənələrə arxalanmaq və onları yaşatma prinsipi.
• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunması prinsipi.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılmasının vacibliyi prinsipi.
• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşması prinsipi.
• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək prinsipi.

174. Müstəqil milli iqtisadiyyat müəyyən prinsiplərə əsaslanmaqla formalaşdırılmalıdır. Bu prinsiplər aşağıdakılardır.

√ əsasən özünün daxili imkanlarına, potensial gücünə arxalanmaq prinsipi.
• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunması prinsipi.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılmasının vacibliyi prinsipi.
• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşması prinsipi..
• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək prinsipi.

175. Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması bir sıra qanunauyğunluqlara əməl olunmasını tələb edir.

√ Yeni məzmunlu milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması prosesində xalqın və dövlətin fəal iştirakı təmin olunmalıdır.
• Ərazi əmək bölgüsünün olması
• Iqtisadi birlik
• İstehsalın kompleks inkişafı
• Ərazi birliyinin yaradılması

176. Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması bir sıra qanunauyğunluqlara əməl olunmasını tələb edir.



√ Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşmalıdır.
• Ərazi əmək bölgüsünün olması
• Iqtisadi birlik
• İstehsalın kompleks inkişafı
• Ərazi birliyinin yaradılması

177. Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması bir sıra qanunauyğunluqlara əməl olunmasını tələb edir.

√ İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılması vacibdir.
• Ərazi əmək bölgüsünün olması
• Iqtisadi birlik
• İstehsalın kompleks inkişafı
• Ərazi birliyinin yaradılması

178. Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması bir sıra qanunauyğunluqlara əməl olunmasını tələb edir.

√ Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunmalıdır.
• Ərazi əmək bölgüsünün olması
• Iqtisadi birlik
• İstehsalın kompleks inkişafı
• Ərazi birliyinin yaradılması

179. Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması bir sıra qanunauyğunluqlara əməl olunmasını tələb edir.

√ Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək olmaz. Hər bir proses sürətli olmalıdır.
• Ərazi əmək bölgüsünün olması
• Iqtisadi birlik
• İstehsalın kompleks inkişafı
• Ərazi birliyinin yaradılması

180. İqtisadiyyatın müstəqil milli əsasının yaradılmasının vacib şərti:

• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşmalıdır.
• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək olmaz. Hər bir proses sürətli olmalıdır.
• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalıvə istifadə olunmalıdır.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılması vacibdir.
√ İstehsalın kompleks inkişafı

181. İqtisadiyyatın müstəqil milli əsasının yaradılmasının vacib şərti:

√ Iqtisadi birlik
• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunmalıdır.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılması vacibdir.
• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşmalıdır.
• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək olmaz. Hər bir proses sürətli olmalıdır.

182. İqtisadiyyatın müstəqil milli əsasının yaradılmasının vacib şərti:

√ Ərazi əmək bölgüsünün olması
• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunmalıdır.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılması vacibdir.
• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşmalıdır.
• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək olmaz. Hər bir proses sürətli olmalıdır.

183. İqtisadiyyatın müstəqil milli əsasının yaradılmasının vacib şərti:

√ Ərazi birliyinin yaradılması
• Milli mənafelərimizə uyğun gələn köhnə iqtisadi sitemdə nə varsa qorunub saxlanılmalı və istifadə olunmalıdır.
• İqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturuna daxil olan bütün sahələrini eyni vaxtda formalaşdırılması vacibdir.
• Müstəqil iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının milli mənafelərinin reallaşmasını təmuin edən bir şəkildə formalaşmalıdır.



• Müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ləngimələrə yol vermək olmaz. Hər bir proses sürətli olmalıdır.

184. İqtisadiyyatın müstəqil milli əsasının yaradılmasında neçə şərt vacibdir:

√ 2.
• 5.
• 4.
• 6.
• 3.

185. Yarımasılı Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:

√ siyasi və iqtisadi cəhətdən formal müstəqil olmasına
• çoxnövlü mülkiyyət formalarına
• möhkəm maliyyə-kredit və vergi sisteminə
• öz-özünü təkrar istehsal etmək qabiliyyətinə
• bazar iqtisadiyyatına

186. Yarımasılı Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:

√ öz xalqının mənafeini qismən ifadə etməsinə
• çoxnövlü mülkiyyət formalarına
• möhkəm maliyyə-kredit və vergi sisteminə
• öz-özünü təkrar istehsal etmək qabiliyyətinə
• bazar iqtisadiyyatına

187. Yarımasılı Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:

√ iqtisadi cəhətdən tam azad olmamağa
• çoxnövlü mülkiyyət formalarına
• möhkəm maliyyə-kredit və vergi sisteminə
• öz-özünü təkrar istehsal etmək qabiliyyətinə
• bazar iqtisadiyyatına

188. Keçmiş ittifaqın tərkibində olan Azərbaycanın o dövrdəki iqtisadiyyatını nə kimi xarakterizə etmək olar.

√ asılı iqtisadiyyat
• öz-özünü təkrar istehsal etmək qabiliyyətli
• yüksək infrastrukturlu
• dövlət idarəçiliyi ənənəli
• çoxnövlü mülkiyyət formalı

189. Müstəqil Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:

√ dövlət tənzimlənməsinə
• Ərazi əmək bölgüsünün olmasına
• Iqtisadi birliyə
• İstehsalın kompleks inkişafına
• Ərazi birliyinin yaradılmasına

190. Müstəqil Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:

√ dövlət idarəçiliyi ənənələrinə
• Ərazi əmək bölgüsünün olmasına
• Iqtisadi birliyə
• İstehsalın kompleks inkişafına
• Ərazi birliyinin yaradılmasına

191. Müstəqil Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır:



√ insanların ailə münasibətlərinin formalaşmasının təkmilləşməsi
• yüksək infrastruktura
• Ərazi birliyinin yaradılmasına
• Ərazi əmək bölgüsünün olmasına
• çoxnövlü mülkiyyət formalarıöz-özünü təkrar istehsal etmək qabiliyyətinə

192. Müstəqil Milli iqtisadiyyat nəyə əsaslanır

√ möhkəm maliyyə-kredit və vergi sisteminə
• Ərazi əmək bölgüsünün olmasına
• Iqtisadi birliyə
• İstehsalın kompleks inkişafına
• Ərazi birliyinin yaradılmasına

193. Hər hаnsı bir ölkə dахilində iqtisаdi inkişаfın özünə məхsusluğu bir çoх аmillərlə şərtlənir.

√ dövlət quruluşu ilə;
• ölkənin dünyа iqtisаdiyyаtınа qovuşmа dərəcəsi ilə;
• iqtisаdi inkişаfın stаrt vəziyyəti ilə və s. ilə şərtlənir.
• sosiаl-iqtisаdi inkişаfın tехnoloji prosеslərlə nisbətləri
• ölkə dахilində аyrı-аyrı siyаsi qüvvələrin sosiаl-iqtisаdi prosеslərin хаrаktеrinə təsir göstərmək imkаnlаrı ilə;

194. Hər hаnsı bir ölkə dахilində iqtisаdi inkişаfın özünə məхsusluğu bir çoх аmillərlə şərtlənir.

√ müvаfiq bаzаr mühitinin və onun institutsionаl əsаslаrının yаrаdılmаsı
• dini inаmlаrın хususiyyəti ilə
• siyаsi quruluşu ilə
• ictimаi quruluşu ilə
• milli mеntаlitеt

195. Hər hаnsı bir ölkə dахilində iqtisаdi inkişаfın özünə məхsus¬luğu bir çoх аmillərlə şərtlənir.

√ cаri və pеrs¬pеktiv mənаfеlər
• ondаn istifаdə dərəcəsi ilə;
• yığıl¬mış kаpitаlın kəmiyyəti
• cəmiyyətin dеmoqrаfik quruluşu:
• təbii rеsurslаr bаlаnsı

196. Milli iqtisаdiyyаt iqtisаdi fəаliyyətlərin məcmusunu nəzərdə tutur.

√ müvаfiq bаzаr mühitinin və onun institutsionаl əsаslаrının yаrаdılmаsı
• onun tərkibini,
• quruluşunu,
• onun аyrı-аyrı ünsürlərinin qаrşılıqlı əlаqəsi və intеqrаsiyа ilə хаrаktеrizə olunаn (fərdlər, qruplаr, kollеktivlər, dövlət və s.)
• lkənin təsərrüfаtını,

197. Milli iqtisаdiyyаtın formаlаşdırılmаsı prosеsində nə mümkün qədər məntiqi аrdıcıllıq və problеmlərin subordinаsiyаsı эözlənilməklə
vəhdət hаlındа həll еdilməlidir.

√ psixoloji durum
• mаrаqlаr
• problеmlər
• müvаfiq bаzаr mühitinin və onun institutsionаl əsаslаrının yаrаdılmаsı
• cаri və pеrspеktiv mənаfеlər

198. Bəzi iqtisаdçılаr еlə hеsаb еdirlər ki, bütünlükdə milli iqtisаdiyyаt səviyyəsində həyаtа kеçirilə bilən təkrаr istеhsаl prosеsi aşağıdakı
əsаs эöstəricilərlə müəyyənləşdirilə bilər.

√ sosiаl-iqtisаdi inkişаfın texniki prosеslərlə nisbətləri
• inkişаfın sürəti аşаğı düşməsi



• inkişаfın sürəti yüksəlişi,
• sosiаl-iqtisаdi inkişаfın tехnoloъi prosеslərlə nisbətləri
• təkrаr istеhsаlın həcmi,

199. Bəzi iqtisаdçılаr еlə hеsаb еdirlər ki, bütünlükdə milli iqtisаdiyyаt səviyyəsində həyаtа kеçirilə bilən təkrаr istеhsаl prosеsi neçə əsаs
göstərici ilə müəyyənləşdirilə bilər.

√ 3.
• 5.
• 6.
• 7.
• 2.

200. Kimin fikridir? “milli iqtisаdiyyаt dеdikdə bеynəlхаlq iqtisаdiyyаtlа qаrşılıqlı əlаqə və аsılılıq hаlındа olаn, аyrı-аyrı ölkələrin inzibаti
ərаzi sərhədləri üzrə,təbii coğrаfi,sosiаl-iqtisаdi və tехniki-tехnoloji fərqlərinə эörə bölünən müstəqil təsərrüfаt sistеmini bаşа düşür”.

√ Keyns
• Marks
• Engels
• A.Smit
• Maltus

201. Kimin fikridir? “milli iqtisаdiyyаt dеdikdə bеynəlхаlq iqtisаdiyyаtlа qаrşılıqlı əlаqə və аsılılıq hаlındа olаn, аyrı-аyrı ölkələrin inzibаti
ərаzi sərhədləri üzrə,təbii coğrаfi,sosiаl-iqtisаdi və tехniki-tехnoloji fərqlərinə görə bölünən müstəqil təsərrüfаt sistеmini bаşа düşür”.

√ I. Kərimli
• А.P. Qrа¬dov
• L. Еvstiqniyеv
• M.A.Əhmədov
• Y. Olsеviç

202. Məlumdur ki, kеçid mərhələsində olаn hər hаnsı bir ölkə kimi Аzərbаycаndа formаlаşаn qаrışıq iqtisаdiyyаt modеlinin хаrаktеri hər
şеydən əvvəl aşağıdakılardan аsılı olаrаq müхtəlif olа bilər.

√ iqtisаdi inkişаfın tənəzzül vəziyyətindən
• dövlətin iqtisаdiyyаtа müdахiləsinin formаsından
• dövlətin iqtisаdiyyаtа müdахiləsinin miqyаslаrındаn
• qеyri-iqtisаdi аmillərdən
• siyаsi аmillərdən həyаtа kеçirilən islаhаtlаr modеlindən,

203. Məlumdur ki, kеçid mərhələsində olаn hər hаnsı bir ölkə kimi Аzərbаycаndа formаlаşаn qаrışıq iqtisаdiyyаt modеlinin хаrаktеri hər
şеydən əvvəl aşağıdakılardan аsılı olаrаq müхtəlif olа bilər.

√ müхtəlif mülkiyyət formаlаrının nisbətlərindən,
• milli iqtisаdiyyаtın formаlаşmаsını şərtləndirən tаriхi,
• siyаsi аmillərdən həyаtа kеçirilən islаhаtlаr modеlindən,
• siyаsi аmillərdən həyаtа kеçirilən islаhаtlаr modеlindən,
• iqtisаdi inkişаfın stаrt vəziyyətindən,

204. Səhf cavab. Milli iqtisаdiyyаt və yахud milli iqtisаdi sistеm – bu ölkənin iqtisаdi sistеmi olmаqlа bütün аmillərin komplеksini əhаtə еdir
və onlаrın inkişаfı, fəаliyyəti və s. ilə şərtlənən ümumi iqtisаdi qаnunаuyğunluqlаrı özündə əks еtdirir

√ siyasi
• хаrici,
• iqtisаdi,
• qеyri-iqtisаdi
• dахili,

205.
Kimin fikridir? «Milli iqtisаdiyyаt dеdikdə, söhbət hеç də tək bir millətə mənsub olаn iqtisаdiyyаtdаn эеtmir. Bu bütöv cəmiyyət,
ümumdövlət səviyyəsində fəаliyyət эöstərən və həmin cəmiyyətdə yаşаyаn bütün хаlqа məхsus və onun mənаfеlərini ifаdə еdən
iqtisаdiyyаtdır»



√ Y. Olsеviç
• I. Kərimli
• L. Еvstiqniyеv
• M.A.Əhmədov
• А.P. Qrа¬dov

206. Kimin fikridir? Bir milli hüdudlаrdа işlənən, onun ümumilli mаrаqlаrınа cаvаb vеrən və səməəli olаn nəzəriyyə, fərqli iqtisаdi şərаitə
mаlik ölkədə onun tətbiqi, хırdа bir qrupun mаrаqlаrını təmin еtdiyinə эörə əslində millətin pаrçаlаnmаsınа səbəb olur»

√ Y. Olsеviç
• I. Kərimli
• L. Еvstiqniyеv
• M.A.Əhmədov
• А.P. Qrаdov

207. 1999-cu il 1 yanvar tarixindən pərakəndə pul dövriyyəsində bütün Avropa valyutalarını əvəz edən ümumi pul vahidi – EVRO
dövriyyəyə buraxıldı. Beləliklə, aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:

√ Müştərək elmi mexaniki tədqiqatlar elm tutumunun yaradılması üçün Qərbi Avropa ölkələrində istehsal olunan əmtəələrin rəqabət
qabiliyyətinin və keyfiyyətinin yüksəlməsi üçün yeni imkanlar açdı.

• yeni ticarət növlərinin yaradılmasını stimullaşdırdı,
• idstehsal texnikasını təkmilləşdirdi,

• Müştərək elmi mexaniki tədqiqatlar elm tutumunun yaradılması üçün Şərqi Avropa ölkələrində istehsal olunan əmtəələrin rəqabət
qabiliyyətinin və kəmiyyətinin yüksəlməsi üçün yeni imkanlar açdı.

• bazarların genişlənməsi beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da dərinləşməsinə şərait yaratdı və üzv ölkələrin inhisarlaşmasına meydan
açdı.

208. 1999-cu il 1 yanvar tarixindən pərakəndə pul dövriyyəsində bütün Avropa valyutalarını əvəz edən ümumi pul vahidi – EVRO
dövriyyəyə buraxıldı. Beləliklə, aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:

√ xarici investisiyaları, ilk növbədə ABŞ-dan sərmayə axınını cəlb etdi;
• yeni ticarət növlərinin yaradılmasını stimullaşdırdı,
• idstehsal texnikasını təkmilləşdirdi,

• Müştərək elmi mexaniki tədqiqatlar elm tutumunun yaradılması üçün Şərqi Avropa ölkələrində istehsal olunan əmtəələrin rəqabət
qabiliyyətinin və kəmiyyətinin yüksəlməsi üçün yeni imkanlar açdı.

• Bazarların genişlənməsi beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da dərinləşməsinə şərait yaratdı və üzv ölkələrin inhisarlaşmasına meydan
açdı.

209. 1999-cu il 1 yanvar tarixindən pərakəndə pul dövriyyəsində bütün Avropa valyutalarını əvəz edən ümumi pul vahidi – EVRO
dövriyyəyə buraxıldı. Beləliklə, aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:

√ yeni istehsal növlərinin yaradılmasını stimullaşdırdı,
• yeni ticarət növlərinin yaradılmasını stimullaşdırdı,
• idstehsal texnikasını təkmilləşdirdi,

• Müştərək elmi mexaniki tədqiqatlar elm tutumunun yaradılması üçün Şərqi Avropa ölkələrində istehsal olunan əmtəələrin rəqabət
qabiliyyətinin və kəmiyyətinin yüksəlməsi üçün yeni imkanlar açdı.

• Bazarların genişlənməsi beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da dərinləşməsinə şərait yaratdı və üzv ölkələrin inhisarlaşmasına meydan
açdı.

210. 1999-cu il 1 yanvar tarixindən pərakəndə pul dövriyyəsində bütün Avropa valyutalarını əvəz edən ümumi pul vahidi – EVRO
dövriyyəyə buraxıldı. Beləliklə, aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:

√ Bazarların genişlənməsi beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da dərinləşməsinə şərait yaratdı və üzv ölkələrin ixtisaslaşmasının və
kooperativləşdirilməsinin inkişafına meydan açdı.

• yeni ticarət növlərinin yaradılmasını stimullaşdırdı,
• idstehsal texnikasını təkmilləşdirdi,

• Müştərək elmi mexaniki tədqiqatlar elm tutumunun yaradılması üçün Şərqi Avropa ölkələrində istehsal olunan əmtəələrin rəqabət
qabiliyyətinin və kəmiyyətinin yüksəlməsi üçün yeni imkanlar açdı.

• Bazarların genişlənməsi beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da dərinləşməsinə şərait yaratdı və üzv ölkələrin inhisarlaşmasına meydan
açdı.

211. 1999cu il 1 yanvar tarixindən pərakəndə pul dövriyyəsində bütün Avropa valyutalarını əvəz edən ümumi pul vahidi – EVRO dövriyyəyə
buraxıldı. Beləliklə, aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:



√ Aİ-in yaradılması ittifaqın üzvləri arasında ticarətin inkişafında önəmli rol oynadı;
• yeni ticarət növlərinin yaradılmasını stimullaşdırdı,
• idstehsal texnikasını təkmilləşdirdi,

• Müştərək elmi mexaniki tədqiqatlar elm tutumunun yaradılması üçün Şərqi Avropa ölkələrində istehsal olunan əmtəələrin rəqabət
qabiliyyətinin və kəmiyyətinin yüksəlməsi üçün yeni imkanlar açdı.

• Bazarların genişlənməsi beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da dərinləşməsinə şərait yaratdı və üzv ölkələrin inhisarlaşmasına meydan
açdı.

212.
Maastrixt müqaviləsinə görə Avropa valyuta ittifaqının formalaşdırılmasına başlandı. Ölkələr üçün meyarlar qəbul olundu: dövlət
büdcəsinin defisiti YDM-un 3%-dən çox olmamalı, dövlət borcunun kəmiyyəti YDM-un ......%-dən çox olmamalı, infilyasiyanın tempi
aşağı səviyyədə olmamalı, milli valyutanın kursu isə sabit qalmalıdır.

√ 60.0
• 80.0
• 40.0
• 50.0
• 70.0

213.
Maastrixt müqaviləsinə görə Avropa valyuta ittifaqının formalaşdırılmasına başlandı. Ölkələr üçün meyarlar qəbul olundu: dövlət
büdcəsinin defisiti YDM-un ...%-dən çox olmamalı, dövlət borcunun kəmiyyəti YDM-un 60%-dən çox olmamalı, infilyasiyanın tempi
aşağı səviyyədə olmamalı, milli valyutanın kursu isə sabit qalmalıdır.

√ 3.0
• 6.0
• 4.0
• 7.0
• 5.0

214. Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi inteqrasiyasının yeni mərhələsi 1992ci ildə ......Müqaviləsindən sonra oldu.

• Poma
• Stokholm
√ Maactrixt
• London
• Paris

215. Qərbi Avropada dövlətlərarası elmi tədqiqat mərkəzləri yaradıldı və birgə elmi proqramların icrasının reallaşdırılması nəzərdə tutuldu.
Bu mərkəzlərin maliyyələşdirilməsi ES büdcəsi hesabına aparıldı. .ci ildən bu kompaniya səviyyəsində həyata keçirildi.

• 1979.0
• 1974.0
√ 1985.0
• 1978.0
• 1980.0

216. 70-80cı illərin sonlarında Avropada vahid valyuta iqtisadiyyatına doğru addımlar atıldı. .....ci ildə valyuta sisteminin tətbiqi haqqında
razılaşma imzalandı.

• 1979.0
• 1974.0
• 1978.0
• 1980.0
√ 1978.0

217. 1981ci ildə Yunanıstan, 1986cı ildə İspaniya və Portuqaliya, .......ci illərdə Avstriya, Finlandiya, İsveç bu təşkilata qoşuldular. Beləliklə
“Avropa Altılığı” “Avropa Onbeşliyinə” çevrildi və Avropa İttifaqı (ES) adlandırıldı.

• 1984-1985
• 1985-1986
• 1995-1996
√ 1994-1995
• 1996-1997



218. .....ci ildə Böyük Britaniya, İrlandiya, Danimarka, Norveç AİB-nın üzvü oldu.

√ 1972.0
• 1954.0
• 1953.0
• 1950.0
• 1960.0

219. konvensiyası təsis edildi ki, İsveç, İsveçrə, Danimarka, Avstriya, Portuqaliya, Böyük Britaniya daxil olmaqla Avropa Azad Ticarət
Assosasiyası (EAST) yaradıldı.

√ Stokholm
• Kopenhagen
• London
• Paris
• Poma

220. Böyük Britaniyanın Onun Avropada azad ticarət zonasının yaradılması cəhdləri ......cı ildə uğurla başa çatdı.

• 1954.0
• 1955.0
√ 1960.0
• 1950.0
• 1953.0

221. Ayrı-ayrı inkişaf modellərində iqtisadi siyasətin tədqiqinə yanaşmalara daxil deyil:

• Regional yanaşma
• Sahəvi yanaşma
√ qeyri-müəyyən yanaşma
• Proqram məqsədli yanaşma
• Fenksional yanaşma

222. Ümumi Bazarın II mərhələsidə nəzərdə tutlurdu

√ iqtisadiyyatın digər sektorları ilə harmoniya təşkil etməklə nəqliyyat və kənd təsərrüfatı sahələrində ümumi iqtisadi siyasətin
yürüdülməsi nəzərdə tutulurdu

• əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkətini təmin etmək məqsədi qoyulurdu.
• işçi qüvvəsinin, kapitalın hərəkətini təmin etmək məqsədi qoyulurdu.
• nəqliyyat və kənd təsərrüfatı sahələrində ümumi iqtisadi siyasətin yürüdülməsi nəzərdə tutulurdu.

• ümumi gömrük ittifaqının yaradılmasını nəzərdə tuturdu ki, gömrük resurslarının və ölkələrarası digər qeyri-marif  tədbirlərinin
məhdudlaşdırılması ön planda durdu.

223. Ümumi Bazarın I mərhələsidə nəzərdə tutlurdu

√ ümumi gömrük ittifaqının yaradılmasını nəzərdə tuturdu ki, gömrük resurslarının və ölkələrarası digər qeyri-marif  tədbirlərinin
məhdudlaşdırılması ön planda durdu.

• nəqliyyat və kənd təsərrüfatı sahələrində ümumi iqtisadi siyasətin yürüdülməsi nəzərdə tutulurdu.
• işçi qüvvəsinin, kapitalın hərəkətini təmin etmək məqsədi qoyulurdu.
• əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkətini təmin etmək məqsədi qoyulurdu
• iqtisadiyyatın digər sektorları ilə harmoniya təşkil etmək nəzərdə tutulurdu

224. İqtisadi artımın texniki iqtisadi xarakterli meyarlarına daxil deyil:

√ zhalinin sosial strukturu
• Iqtisadiyyatın sahə strukturu
• Yığımın xüsusi çəkisi
• Istehlakın strukturu
• Texnikanın inkişaf səviyyəsi



225. ci ildə Romada Avropa iqtisadi birliyinin yaradılması haqqında müqavilə imzalandı.

√ 1957.0
• 1953.0
• 1954.0
• 1955.0
• 1950.0

226. Avropa üçün daha əhəmiyyətli 1952 -ci ildə Avropa kömür və polad cəmiyyətinin yaradılması müqaviləsi Avstriya, ......., AFR və
“Benilyuks” ölkələri arasında imzalandı.

√ Italiya
• Ingiltərə
• Ispaniya
• Danimarka
• Fransa

227. Avropa üçün daha əhəmiyyətli hadisə .......ci ildə Avropa kömür və polad cəmiyyətinin yaradılması oldu.

√ 1952.0
• 1953.0
• 1954.0
• 1955.0
• 1950.0

228. 1944-cü ildə Bretton-Vuds şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda qoyuldu.Bu sistemin prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir:

√ Qızılın nisbətən ucuz dollarlı qiymətinin saxlanılması planlaşdırıldı (1 treiça unçiya qızıl= 35 dollar)
• Milli valyutaların qızıla nisbəti qeyd olunmuş qızıl miqdarı  ilə bağlı idi.
• Qızılın dünya valyutası ilə rabitəsi funt sterlinqin köməyi ilə həyata keçirildi ki, funt sterlinq faktiki olaraq əsas dünya valyutası idi.
• Qızılın nisbətən baha funt sterlinq qiymətinin saxlanılması planlaşdırıldı (1 treiça unçiya qızıl= 35 funt sterlinq)

• özünəməxsus formada qızıldan başqa daha beş valyuta rəsmi valyuta rezervlərinin tərkibinə daxil edildi. Bu BVF üzv ölkələrinin “qızıl
nisbətiı”və ya başqa sözlə BVF-nin rezerf payıdır.

229. 1944-cü ildə Bretton-Vuds şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda qoyuldu.Bu sistemin prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir:

• Qızılın dünya valyutası ilə rabitəsi funt sterlinqin köməyi ilə həyata keçirildi ki, funt sterlinq faktiki olaraq əsas dünya valyutası idi.
√ Milli valyutaların qızıla mütənasibliyi (uyğunluğu) qeyd olunmuş qızıl paritetləri ilə bağlı idi.

• özünəməxsus formada qızıldan başqa daha beş valyuta rəsmi valyuta rezervlərinin tərkibinə daxil edildi. Bu BVF üzv ölkələrinin “qızıl
nisbətiı”və ya başqa sözlə BVF-nin rezerf payıdır.

• Milli valyutaların qızıla nisbəti qeyd olunmuş qızıl miqdarı  ilə bağlı idi.
• Qızılın nisbətən baha funt sterlinq qiymətinin saxlanılması planlaşdırıldı (1 treiça unçiya qızıl= 35 funt sterlinq)

230. 1944-cü ildə Bretton-Vuds şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda qoyuldu.Bu sistemin prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir:

√ Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin yaradılmış mexanizmini qızıl valyuta standartı təmsil edir.
• Milli valyutaların qızıla nisbəti qeyd olunmuş qızıl miqdarı  ilə bağlı idi.
• Qızılın dünya valyutası ilə rabitəsi funt sterlinqin köməyi ilə həyata keçirildi ki, funt sterlinq faktiki olaraq əsas dünya valyutası idi.
• Qızılın nisbətən baha funt sterlinq qiymətinin saxlanılması planlaşdırıldı (1 treiça unçiya qızıl= 35 funt sterlinq)

• özünəməxsus formada qızıldan başqa daha beş valyuta rəsmi valyuta rezervlərinin tərkibinə daxil edildi. Bu BVF üzv ölkələrinin “qızıl
nisbətiı”və ya başqa sözlə BVF-nin rezerf payıdır.

231. Keçid iqtisadiyyatının üç meyarı əsasında keçid dövrünün başa çatmasının hansı səviyyədə olmasını müəyyən etmək olar:

√ ümumi daxili məhsulun istehsalını ümumi böhrandan əvvəlki səviyyədə bərpa etmək və onu ötüb keçmək
• yeni elmi-texniki tələblərə və şəraitə uyğun istehsalın çevikliyinin artması;
• ixtisaslaşmanın dəyişməsi və inkişafına şərait yaradılması;
• elmi-texniki tərəqqiyə meylli olması;
• dövlət mexanizminin fəaliyyətinin səmərəliliyi;

232. Keçid iqtisadiyyatının üç meyarı əsasında keçid dövrünün başa çatmasının hansı səviyyədə olmasını müəyyən etmək olar:



√ bazar mexanizminin fəaliyyətinin səmərəliliyi;
• yeni elmi-texniki tələblərə və şəraitə uyğun istehsalın çevikliyinin artması;
• ixtisaslaşmanın dəyişməsi və inkişafına şərait yaradılması;
• elmi-texniki tərəqqiyə meylli olması;
• dövlət mexanizminin fəaliyyətinin səmərəliliyi;

233. Keçid iqtisadiyyatının üç meyarı əsasında keçid dövrünün başa çatmasının hansı səviyyədə olmasını müəyyən etmək olar:

√ iqtisadiyyatın bütün sahələrində bazar münasibətləri ünsürlərinin formalaşması;
• yeni elmi-texniki tələblərə və şəraitə uyğun istehsalın çevikliyinin artması;
• ixtisaslaşmanın dəyişməsi və inkişafına şərait yaradılması;
• elmi-texniki tərəqqiyə meylli olması;
• dövlət mexanizminin fəaliyyətinin səmərəliliyi;

234. Keçid iqtisadiyyatının neçə meyarı əsasında keçid dövrünün başa çatmasının hansı səviyyədə olmasını müəyyən etmək olar:

√ 3.0
• 2.0
• 4.0
• 5.0
• 1.0

235. Tədqiqatçılar keçid dövrünün aşağıdakı iqtisadi qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirmişlər:

√ tarixilik.
• xüsusi inkişaf dövrünün meydana gəlməsi və fəaliyyəti;
• pryualizm;
• sabitlik;
• inkişafın azvariantlılığı;

236. Tədqiqatçılar keçid dövrünün aşağıdakı iqtisadi qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirmişlər:

√ xüsusi keçid dövrünün meydana gəlməsi və fəaliyyəti;
• xüsusi inkişaf dövrünün meydana gəlməsi və fəaliyyəti;
• pryualizm;
• sabitlik;
• inkişafın azvariantlılığı;

237. Tədqiqatçılar keçid dövrünün aşağıdakı iqtisadi qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirmişlər:

√ inkişafın çoxvariantlılığı;
• xüsusi inkişaf dövrünün meydana gəlməsi və fəaliyyəti;
• pryualizm;
• sabitlik;
• inkişafın azvariantlılığı;

238. Tədqiqatçılar keçid dövrünün aşağıdakı iqtisadi qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirmişlər:

√ qeyri-sabitlik;
• xüsusi inkişaf dövrünün meydana gəlməsi və fəaliyyəti;
• pryualizm;
• sabitlik;
• inkişafın azvariantlılığı;

239. Klassik bazar iqtisadiyyatı ölkələri ictimai inkişafın təkamül nəzəriyyəsinə əsaslandığına görə həmin ölkələrdə keçid dövrü olmamış,
iqtisadi inkişaf pilləli xarakter daşımış və bazar iqtisadiyyatı mərhələli inkişaf yolu keçmişdir:

√ Qarışıq iqtisadiyyatın - tənzimlənən, çoxmülkiyyətli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı.
• feodalizmin formalaşması və inkişafı



• bürokratizmin formalaşması və inkişafı
• partokratizmin formalaşması və inkişafı
• koperativ təsərrüfatın formalaşması və inkişafı;

240. Klassik bazar iqtisadiyyatı ölkələri ictimai inkişafın təkamül nəzəriyyəsinə əsaslandığına görə həmin ölkələrdə keçid dövrü olmamış,
iqtisadi inkişaf pilləli xarakter daşımış və bazar iqtisadiyyatı mərhələli inkişaf yolu keçmişdir:

√ Bazar iqtisadiyyatının azad rəqabət dövrü.
• feodalizm dövrü
• bürokratizm dövrü
• partokratizm dövrü
• koperativ təsərrüfat dövrü;

241. Klassik bazar iqtisadiyyatı ölkələri ictimai inkişafın təkamül nəzəriyyəsinə əsaslandığına görə həmin ölkələrdə keçid dövrü olmamış,
iqtisadi inkişaf pilləli xarakter daşımış və bazar iqtisadiyyatı mərhələli inkişaf yolu keçmişdir:

√ bazar iqtisadiyyatının təşəkkülü və inkişafı.
• feodalizmin təşəkkülü və inkişafı
• bürokratizmin təşəkkülü ı və inkişafı
• partokratizmin təşəkkülü və inkişafı
• koperativ təsərrüfatın təşəkkülü və inkişafı;

242. Klassik bazar iqtisadiyyatı ölkələri ictimai inkişafın təkamül nəzəriyyəsinə əsaslandığına görə həmin ölkələrdə keçid dövrü olmamış,
iqtisadi inkişaf pilləli xarakter daşımış və bazar iqtisadiyyatı neçə mərhələli inkişaf yolu keçmişdir:

• 3.0
• 7.0
• 5.0
• 9.0
√ 4.0

243. Klassik bazar iqtisadiyyatı ölkələri ictimai inkişafın təkamül nəzəriyyəsinə əsaslandığına görə həmin ölkələrdə keçid dövrü olmamış,
iqtisadi inkişaf pilləli xarakter daşımış və bazar iqtisadiyyatı neçə mərhələli inkişaf yolu keçmişdir:

√ 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0
• 3.0

244. Şərqi Avropa dövlətlərində (Çexiya, Slovakiya, Macarıstan, Polşa və s.) keçid dövrü postsovet dövlətlərinin bu istiqamətdə keçdiyi
tarixi inkişaf yolundan fərqlənir:

√ Şərqi Avropa ölkələrində mövcud olan milli şüur və intellektual səviyyə bazar iqtisadiyyatına keçidi sürətləndirmişdir.
• maliyyə-kredit, gömrük, vergi sistemini nizamlamaq, büdcəni formalaşmışdır;
• iqtisadi əlaqələri genişləndirmək, iqtisadiyyatı xarici asılılıqdan azad etmək və xarici investisiyalardan məqsədyönlü istifadə edilmişdir;
• əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək, işsizlik problemini həll etmək və yoxsulluğu azalmışdır.
• mülkiyyəti dövlətsizləşdirmək və özəlləşdirmək, sahibkarlığı inkişaf etmişdir;

245. Şərqi Avropa dövlətlərində (Çexiya, Slovakiya, Macarıstan, Polşa və s.) keçid dövrü postsovet dövlətlərinin bu istiqamətdə keçdiyi
tarixi inkişaf yolundan fərqlənir:

√ bu dövlətlərdə sosializm sistemindən əvvəl bazar iqtisadi sistemi tam formalaşmış, onlar inkişaf etmiş ölkələr qrupuna daxil olmuşlar;
• maliyyə-kredit, gömrük, vergi sistemini nizamlamaq, büdcəni formalaşmışdır;
• iqtisadi əlaqələri genişləndirmək, iqtisadiyyatı xarici asılılıqdan azad etmək və xarici investisiyalardan məqsədyönlü istifadə edilmişdir;
• əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək, işsizlik problemini həll etmək və yoxsulluğu azalmışdır.
• mülkiyyəti dövlətsizləşdirmək və özəlləşdirmək, sahibkarlığı inkişaf etmişdir;

246. Şərqi Avropa dövlətlərində (Çexiya, Slovakiya, Macarıstan, Polşa və s.) keçid dövrü postsovet dövlətlərinin bu istiqamətdə keçdiyi
tarixi inkişaf yolundan fərqlənir:



√ SSRİ ilə müqayisədə Şərqi Avropa ölkələri sosializm cəmiyyətində az yaşadığına və bu ölkələrdə bazar iqtisadi sistemi tam
dağılmadığına görə inzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadi sisteminə keçid daha asan olmuşdur;

• maliyyə-kredit, gömrük, vergi sistemini nizamlamaq, büdcəni formalaşmışdır;
• iqtisadi əlaqələri genişləndirmək, iqtisadiyyatı xarici asılılıqdan azadetmək və xarici investisiyalardan məqsədyönlü istifadə edilmişdir;
• əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək, işsizlik problemini həll etmək və yoxsulluğu azalmışdır.
• mülkiyyəti dövlətsizləşdirmək və özəlləşdirmək, sahibkarlığı inkişaf etmişdir;

247. XX əsrin 90-cı illərindən etibarən neçə postsosialist dövləti planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçdi.

√ 27.0
• 32.0
• 40.0
• 35.0
• 30.0

248. Keçid dövrünün əsas məqsədi iqtisadi həyatın təbii imkanlara, intellektual potensiala əsaslanması üçün şərait yaratmaqdır. Bu dövrdə
qarşıda duran ən ümdə vəzifələr aşağıdakılardır:

√ əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək, işsizlik problemini həll etmək və yoxsulluğu azaltmaq.

• минимум истещлак бцдjясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя
щяйата кечирилир;

• юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;
• сосиал, ekoloji, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин едир.
• ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым gücləndirilir;

249. Keçid dövrünün əsas məqsədi iqtisadi həyatın təbii imkanlara, intellektual potensiala əsaslanması üçün şərait yaratmaqdır. Bu dövrdə
qarşıda duran ən ümdə vəzifələr aşağıdakılardır:

√ iqtisadi əlaqələri genişləndirmək, iqtisadiyyatı xarici asılılıqdan azad etmək və xarici investisiyalardan məqsədyönlü istifadə etmək;

• минимум истещлак бцдjясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя
щяйата кечирилир;

• юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;
• сосиал, ekoloji, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин едир.
• ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым gücləndirilir;

250. Keçid dövrünün əsas məqsədi iqtisadi həyatın təbii imkanlara, intellektual potensiala əsaslanması üçün şərait yaratmaqdır. Bu dövrdə
qarşıda duran ən ümdə vəzifələr aşağıdakılardır:

√ maliyyə-kredit, gömrük, vergi sistemini nizamlamaq, büdcəni formalaşdırmaq;

• минимум истещлак бцдjясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя
щяйата кечирилир;

• юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;
• сосиал, ekoloji, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин едир.
• ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым gücləndirilir;

251. Keçid dövrünün əsas məqsədi iqtisadi həyatın təbii imkanlara, intellektual potensiala əsaslanması üçün şərait yaratmaqdır. Bu dövrdə
qarşıda duran ən ümdə vəzifələr aşağıdakılardır:

√ mülkiyyəti dövlətsizləşdirmək və özəlləşdirmək, sahibkarlığı inkişaf etdirmək;

• минимум истещлак бцдjясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя
щяйата кечирилир;

• юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;
• сосиал, ekoloji, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин едир.
• ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым gücləndirilir;

252. Keçid dövrünün əsas məqsədi iqtisadi həyatın təbii imkanlara, intellektual potensiala əsaslanması üçün şərait yaratmaqdır. Bu dövrdə
qarşıda duran ən ümdə vəzifələr aşağıdakılardır:

√ dövrün tələbinə uyğun qanunlar qəbul etmək və onları reallaşdırmaq;

• минимум истещлак бцдjясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя
щяйата кечирилир;

• юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;
• сосиал, ekoloji, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин едир.



• ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым gücləndirilir;

253. Keçid dövrünün əsas məqsədi iqtisadi həyatın təbii imkanlara, intellektual potensiala əsaslanması üçün şərait yaratmaqdır. Bu dövrdə
qarşıda duran ən ümdə vəzifələr aşağıdakılardır:

√ keçid dövrü konsepsiyasını hazırlamaq və islahatlar həyata keçirmək;

• минимум истещлак бцдjясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя
щяйата кечирилир;

• юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;
• сосиал, ekoloji, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин едир.
• ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым gücləndirilir;

254. Азярбайjан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:

√ сосиал, ekoloji, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин едир.
• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;

255. Азярбайjан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:

√ юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;

256. Азярбайjан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:

• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;

√ минимум истещлак бцдjясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя
щяйата кечирилир;

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталыназ мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;

257. Азярбайjан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:

√
минимум истещлак бцдcясиня, ушагларын доьулмасы вя тярбийя едилмяси иля ялагядар, щабеля ялилляря верилян
мцавинятляр вя     тялябялярин тягацдц вахташыры эюрцлян тядбирляр нятиjясиндя базар игтисадиййатына
уйьунлашдырылыр;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;

258. Азярбайjан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:

√ ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым gücləndirilir
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;



259. Азярбайjан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:

√ фярди ямякщаггы мящдудлашдырылмыр вя йалныз эялир верэиси васитясиля, büdcədən малиййяляшдирилян сащялярдя ися
дювлят тяряфиндян тянзимлянир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;

260. Азярбайjан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы   cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят   вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

√ ямякщаггынын форма вя системляри, мцкафат, щагг, ялавя щагг вя с. мцяссисялярин юзляри тяряфиндян мцстягил\сурятдя,
дювлят органларынын мцдахиляси олмадан щялл едилир

• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;
• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;

261. Азярбайjан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

√ ямяйин юдянилмясинин минимум мябляьиня дювлят тяряфиндян тяминат верилир
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;
• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;

262. Исвеч модели юзцндя ашаьыдакы спесифик cəhətləri бирляшдирир:

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир

√ аьыр верэи йцкцнцн mövcud олмасы.
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;
• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;

263. Исвеч модели юзцндя ашаьыдакы спесифик cəhətləri бирляшдирир:

√ дювлят бюлмясинин йцксяк, хцсуси чякийя малик олмасы;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;

264. Исвеч модели юзцндя ашаьыдакы спесифик cəhətləri бирляшдирир:

√ ямякщаггынын мяркязляшмиш гайдада тянзимлянмяси;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;

265. Исвеч модели юзцндя ашаьыдакы спесифик cəhətləri бирляшдирир:



• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

√ ямякщаггы сащясиндя щямкарлыр иттифагларынын щямряйлик сийасяти;
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;
• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;

266. Исвеч модели юзцндя ашаьыдакы спесифик cəhətləri бирляшдирир:

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
• гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;
√ ишсизлик сявиййясинин ашаьы олмасы;

267. Алманийанын сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты модели юзцндя ашаьыдакы cəhətləri бирляшдирир:

√ ишсизлийин азалдылмасы вя ящалинин мяшьуллуьунун тянзимлянмяси диггят мяркязиндя сахланылыр.

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын яллярдя çox мигдарда топланмасынын гаршысынын
алынмасы

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилmiр;
• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти istimayyət тяряфиндян тянзимлянир;
• иnflyasiyanın азалдылмасы вя тянзимлянмяси диггят мяркязиндя сахланылыр.

268. Алманийанын сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты модели юзцндя ашаьыдакы cəhətləri бирляшдирир:

√ азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын
алынмасы, йени тясяррцфат ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти istimayyət тяряфиндян тянзимлянmир;
• иnflyasiyanın азалдылмасы вя тянзимлянмяси диггят мяркязиндя сахланылыр.

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын яллярдя çox мигдарда топланмасынын гаршысынын
алынмасы

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилmiр;

269. Алманийанын сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты модели юзцндя ашаьыдакы cəhətləri бирляшдирир:

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын яллярдя çox мигдарда топланмасынын гаршысынын
алынмасы

• иnflyasiyanın азалдылмасы вя тянзимлянмяси диггят мяркязиндя сахланылыр.

√ игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилир,
бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат верилир;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти istimayyət тяряфиндян тянзимлянmир;
• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилmiр;

270. Алманийанын сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты модели юзцндя ашаьыдакы cəhətləri бирляшдирир:

√ тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
• иnflyasiyanın азалдылмасы вя тянзимлянмяси диггят мяркязиндя сахланылыр.

• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын яллярдя çox мигдарда топланмасынын гаршысынын
алынмасы

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы       cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата
кечирилmiр;

• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти istimayyət тяряфиндян тянзимлянmир;

271. Алманийанын сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты модели юзцндя ашаьыдакы cəhətləri бирляшдирир:

√ гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряjядя дювлят бюлмясинин mövcudluğu иля сяciййялянир;
• иnflyasiyanın азалдылмасы вя тянзимлянмяси диггят мяркязиндя сахланылыр.



• азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кaпиталын яллярдя çox мигдарда топланмасынын гаршысынын
алынмасы

• игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы  cəmiyyətин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряjядя щяйата кечирилmiр;
• тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти istimayyət тяряфиндян тянзимлянmир;

272. Bir çoх iqtisаdçılаr bеlə hеsаb еdirlər ki, iqtisаdiyyаtın müstəqil

• iqtisаdi birliyə,
• istеhsаlın komplеks inkişаfınа
√ iqtisаdi sabitliyə
• ərаzi birliyinə,
• ərаzi əmək bölsünə,

273. Bir çoх iqtisаdçılаra baxımdan iqtisаdiyyаtın müstəqil milli əsаslаrının yаrаdılmаsı эеdişində neçə əsаs zəruri şərt var?

• 5.
• 6.
√ 4.
• 2.
• 3.

274. Səhf cavab. Kеçid dövründə formаlаşаn milli iqtisаdiyyаt aşağıdakı qüvvələrin fəаliyyətinin ümumi sosiаl-iqtisаdi nəticəsi kimi
formаlаşır. cəmiyyətdə sistеm

• həyаtа kеçirilən iqtisаdi siyаsətin
• dахili və хаrici аmillərin,
√ sosial münasibətlərin
• hаbеlə siyаsi qüvvələrin
• dəyişikliklərinin хüsusi şərаitinin

275. Iqtisаdi ədəbiyyаtdа ölkələrin düşdüyü iqtisаdi-sosаil böhrаndаn çıхmаq, tədricən sаbitliyə, dirçəliş mеyllərinə, nəhаyət yüksəlişə nаil
olmаğın yoluna aiddir:

√
Ölkənin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynəlхаlq аləmin birэə əməkdаşlıq prinsiplərinə uyğun surətdə, ikitərəfli və çoхtərəfli
qаydаyа müvаfiq dövlətlərin iri həcmli invеstisiyаlаrındаn,... еlmi-tехniki, tехnoloъi imkаnlаrındаn fаydаlаnmаq yolu ilə iqtisаdiyyаtı
bаzаr istiqаmətində qurmаq;

•
Ölkənin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynəlхаlq аləmin birgə əməkdаşlıq prinsiplərinə uyğun surətdə, ikitərəfli və çoхtərəfli
qаydаyа müvаfiq dövlətlərin iri həcmli invеstisiyаlаrındаn,... еlmi-tехniki, tехnoloъi imkаnlаrındаn fаydаlаnmаq yolu ilə «qаpаlı»
хаrici аləmdən təcrid olunmayaraq iqtisаdiyyаtı bаzаr istiqаmətində qurmаq;

•
Ölkənin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynəlхаlq аləmin birэə əməkdаşlıq prinsiplərinə uyğun surətdə, ikitərəfli və çoхtərəfli
qаydаyа müvаfiq dövlətlərin iri həcmli invеstisiyаlаrındаn,... еlmi-tехniki, tехnoloъi imkаnlаrındаn fаydаlаnmаq yolu ilə «açiq» хаrici
аləmdən təcrid olunmuş bir şərаitdə iqtisаdiyyаtı bаzаr istiqаmətində qurmаq;

•
Ölkənin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynəlхаlq аləmin birэə əməkdаşlıq prinsiplərinə uyğun surətdə, ikitərəfli və çoхtərəfli
qаydаyа müvаfiq dövlətlərin iri həcmli invеstisi¬yаlаrındаn,... еlmi-tехniki, tехnoloъi imkаnlаrındаn fаydаlаnmаq yolu ilə «qаpаlı»
хаrici аləmlə əlaqəli bir şərаitdə iqtisаdiyyаtı bаzаr istiqаmətində qurmаq;

•
Ölkənin öz dахili potеnsiаlınа аrхаlаnаrаq bеynəlхаlq аləmin birэə əməkdаşlıq prinsiplərinə uyğun surətdə, ikitərəfli və çoхtərəfli
qаydаyа müvаfiq dövlətlərin iri həcmli invеstisiyаlаrındаn,... еlmi-tехniki, tехnoloъi imkаnlаrındаn fаydаlаnmаq yolu ilə «açiq» хаrici
аləmlə əlaqəli bir şərаitdə iqtisаdiyyаtı bаzаr istiqаmətində qurmаq;

276. Iqtisаdi ədəbiyyаtdа ölkələrin düşdüyü iqtisаdi-sosаil böhrаndаn çıхmаq, tədricən sаbitliyə, dirçəliş mеyllərinə, nəhаyət yüksəlişə nаil
olmаğın yoluna aiddir:

√ Hər hаnsı bir dövlətin, yахud müəyyən dövlətlər qrupunun mаliyyə-iqtisаdi, еlmi-tехniki, siyаsi-hərbi himаyədаrlığınа və yаrdımınа
ümüd bаğlаmаqla milli iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

• Ölkənin öz sərvətlərinə, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа аrхаlаnаrаq «açiq» хаrici аləmdən təcrid olunmuş bir şərаitdə
milli iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

• Ölkənin öz sərvətlərinə, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа аrхаlаnаrаq «açiq» хаrici аləmlə əlaqəli bir şərаitdə milli
iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

• Hər hаnsı bir dövlətin, yахud müəyyən dövlətlər qrupunun mаliyyə-iqtisаdi, еlmi-tехniki, siyаsi-hərbi himаyədаrlığınа və yаrdımınа
ümüd bаğlаmаyaraq milli iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

• Ölkənin öz sərvətlərinə, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа аrхаlаnаrаq «qаpаlı» хаrici аləmlə əlaqəli bir şərаitdə milli
iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

277. Iqtisаdi ədəbiyyаtdа ölkələrin düşdüyü iqtisаdi-sosаil böhrаndаn çıхmаq, tədricən sаbitliyə, dirçəliş mеyllərinə, nəhаyət yüksəlişə nаil
olmаğın yoluna aiddir:



√ Ölkənin öz sərvətlərinə, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа аrхаlаnаrаq «qаpаlı» хаrici аləmdən təcrid olunmayaraq milli
iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

• Ölkənin öz sərvətlərinə, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа аrхаlаnаrаq «açiq» хаrici аləmlə əlaqəli bir şərаitdə milli
iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

• Ölkənin öz sərvətlərinə, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа аrхаlаnаrаq «qаpаlı» хаrici аləmlə əlaqəli bir şərаitdə milli
iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

• Ölkənin öz sərvətlərinə, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа аrхаlаnаrаq «açiq» хаrici аləmdən təcrid olunmuş bir şərаitdə
milli iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

• Ölkənin öz sərvətlərinə, rеаl imkаnlаrınа, potеnsiаl iqtisаdi rеsurslаrınа аrхаlаnаrаq «qаpаlı» хаrici аləmdən təcrid olunmuş bir şərаitdə
milli iqtisаdiyyаtı formаlаşdırmаq;

278. Iqtisаdi ədəbiyyаtdа ölkələrin düşdüyü iqtisаdi-sosаil böhrаndаn çıхmаq, tədricən sаbitliyə, dirçəliş mеyllərinə, nəhаyət yüksəlişə nаil
olmаğın əsаsən neçə yolu var?

√ 3.
• 2.
• 7.
• 6.
• 5.

279. İtaliyada aşağı ödənişli işçilərin və işsizlərin həyat səviyyəsi xeyli geri qalırFinlyandiya göstəricilərindən.

• İsveç göstəricilərindən
• Yuqoslaviya göstəricilərindən
• Ispaniya göstəricilərindən
√ Norveç göstəricilərindən
• Fransa göstəricilərindən

280. Səhv cavabı tapmaq. Şirkətlər və firmalar səviyyəsində xüsusi sosial fondların və sosial istehlak fondlarının yaradılması aşkardır: bu
fondlardan ödənişləri nəticəsində:

• orta və yüksək ixtisaslı işçi qüvəsinin işlək bacarığı uzadılır
• işçi qüvəsinin peşə-ixtisas strukturu yaxşılaşdırılır
• kadr axını azalır.
• məcmu işçinin həyat səviyyəsi yaxşılaşır
√ əhali miqrasıyası artır

281. İşsizlərə ümumi birbaşa pul ödənişlər və dolayı kömək davam edir

• Hesabların örtükləri başqa kiçik xidmətlər
√ Hesablar ali təhsilinin örtükləri
• Hesablar mənzilinin örtükləri
• Hesabların örtükləri elektrik enerjisi
• Telefondan istifadə edən hesabların örtükləri

282. Səhv cavabı tapmaq. Finlandiyada dövlət yüksək əmək haqqı alan işçilərindən

• Yüksək keyfiyyətli ödənişsiz orta təhsil
• Əsas tibbi xidmətlər
• Valideynlərə , hər uşaq üçün 18 yaşına qədər kiçik, ancaq ailə büdcəsinə əhəmiyyətli olan əlavəni
√ Faizsiz ipoteka kreditini
• yüksək vergilər hesabına aldıqları vəsiatlə təmin edir

283. Yüksək dərəcənin İtaliya menecerinin əmək haqqları onun kolleqalarında olduğuna nisbətən iki dəfə yuxarı ola bilər

• Yuqoslaviyada.
• İsveçdə
√ Finlandiyada.
• Fransada.
• Norveçdə.



284. Qərbi Avropanın və başqa ölkələrin işçilərinin müxtəlif kateqoriyalarına qəbul edilən əmək ödənişindəki fərq sosial olaraq
yolverilməzdir

√ Skandinaviya ölkələr üçün.
• keçmiş Sovet ölkələri üçün.
• Asiya ölkələri üçün.
• Şərqi Asiya ölkələr üçün.
• Şərqi Avropa ölkələri üçün.

285. Fransada Yenidəqurmani adlandırırlar

√ Fransada "Sakit inqilab".
• Fransada "Sakit islahat".
• Fransada "Məxməri demokratiya".
• Fransada "Məxməri inqilabı".
• Fransada "Sakit evolyusiya".

286. Müxtəlif sosial qrupların arasında bərabərsizlik dərəcələrinin artma qaydası ilə araşdırılan ölkələr aşağıdakı qaydada yerləşir (13 ən
dünyanın inkişaf etdirilən ölkələri):

√ Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Norveç, Yaponiya, Belçika, Almaniya, Kanada, Fransa, Avstraliya, ABŞ, İtaliya.
• Belçika, Almaniya, Kanada, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Norveç, Yaponiya, Fransa, Avstraliya, ABŞ, İtaliya.
• Yaponiya, Belçika, Almaniya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Norveç, Kanada, Fransa, Avstraliya, ABŞ, İtaliya
• ABŞ, İtaliya. Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Norveç, Yaponiya, Belçika, Almaniya, Kanada, Fransa, Avstraliya
• Hollandiya, Norveç, Yaponiya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Belçika, Almaniya, Kanada, Fransa, Avstraliya, ABŞ, İtaliya.

287. Sosial zənənətli Fransa üçün ölkəyə konservatizm

√ Amerikan və ya Britaniya reseptlərilə yolverilməzdir
• Amerikan və ya Yapon reseptlərilə yolverilməzdir
• Amerikan və ya İsveç reseptlərilə yolverilməzdir
• Amerikan və ya Alman reseptlərilə yolverilməzdir
• Amerikan və ya Çin reseptlərilə yolverilməzdir

288. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət zəmanətlərinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq;
• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

289. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin büdcə vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq
• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

290. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ bir neçə vergi güzəştlərini ləğv etmək aşağı salmaq
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq;
• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

291. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:



√ bir neçə maliyyə zəmanətinni aşağı salmaq
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq

• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında    Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə
çıxmaq

• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

292. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ bir neçə kredit zəmanətinni aşağı salmaq
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq
• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

293. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ Fransa iqtisadiyyatının vergi sisteminin böhranını qarşılamaq
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq;
• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

294. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ Fransa iqtisadiyyatının gömrük sisteminin böhranını qarşılama
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq
• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

295. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ Fransa iqtisadiyyatının maliyyə sisteminin böhranını qarşılamaq
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq
• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

296. avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin iqtisadiyyatının maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları
səviyyəsinə çıxmaq

√ Fransa iqtisadiyyatının qiymət sisteminin böhranını qarşılamaq
• Bir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq;
• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq
• vergi islahatını aparmaq
• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

297. Səhv cavabı tapmaq. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi

√ vergi islahatını aparmaq
• ir neçə sosial zəmanəti aşağı salmaq

• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında     Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə
çıxmaq

• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin iqtisadiyyatının maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları
səviyyəsinə çıxmaq

• Fransa iqtisadiyyatının sosial sisteminin böhranının qarşısının alınması

298. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ Əmək bazarının çevtikliyinin güclənməsi



• maliyyə bazarının çevtikliyinin güclənməsi
• daxili bazarının çevtikliyinin güclənməsi.
• valyuta bazarının çevtikliyinin güclənməsi
• qiymətlı kağızlar bazarının çevtikliyinin güclənməsi

299. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ İşsizlikilə mübarizə aparmaq
• Korrupsiya ilə mübarizə aparmaq
• Vergi cinayətləri ilə mübarizə aparmaq
• Bürokratiya ilə mübarizə aparmaq
• İnflyasiya ilə mübarizə aparmaq

300. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ vergi islahatını aparılması
• maliyyə islahatının aparılması
• sənaye islahatının aparılması;
• struktur islahatın aparılması
• gömrük islahatının aparılması

301. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq

• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət zəmanətinin maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları
səviyyəsinə çıxmaq

• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin dövlət subsidiyalarının maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları
səviyyəsinə çıxmaq

• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin iqtisadiyyatının maliyyələrinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları
səviyyəsinə çıxmaq

• avronun tətbiqinə hazırlaşan dövlətlərin büdcəsinin vəziyyəti haqqında Maastrih razılaşmasının meyarları səviyyəsinə çıxmaq

302. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ bir sıra sosial zəmanətlərin aşağı salınması
• bir sıra maliyyə zəmanətlərin aşağı salınması
• bir sıra vergi zəmanətlərin aşağı salınması
• bir sıra gömrük zəmanətlərin aşağı salınması
• bir sıra kredit zəmanətlərin aşağı salınması

303. Sosial təsərrüfatının neokonservativ islahat probleminə daxil idi:

√ Fransa iqtisadiyyatının sosial sistem böhranının qarşısının alınması
• Fransa iqtisadiyyatının maliyyə sistem böhranının qarşısının alınması
• Fransa iqtisadiyyatının gömrük sistem böhranının qarşısının alınması
• Fransa iqtisadiyyatının vergi sistem böhranının qarşısının alınması
• Fransa iqtisadiyyatının qiymət sistem böhranının qarşısının alınması

304. Yenidənqurmanın birinci mərhələsi iqtisadiyyata neokonservatizmin daxil edilməsilə ilə bağlıdır

√ A.Jyuppenin islahatları
• A.Marshak.islahatları
• J.Sharonun islahatları
• A.Jyulinin islahatları
• A.Marşalın islahatları

305. Fransa iqtisadiyyatı 1990-cı ildə neçə mərhələdə islahatlar keçmişdir

√ 2 mərhələ
• 4 mərhələ



• 5 mərhələ
• 6 mərhələ
• 3 mərhələ

306. Fransada nəyin inkişaf üçün heç bir stimul yoxdur

√ özəl sektorun
• ixrac sektorun
• kənd təsərrüfatında sahibkarlığın
• sənayenin
• dövlət sektorun

307. Fransada nəyin inkişaf üçün heç bir stimul yoxdur

• kənd təsərrüfatında sahibkarlığın
• elm və texnikanın
√ özəl sektorun
• dövlət sektorun
• sənayenin

308. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

√ iqtisadi artım yüksəlir
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
• təqaüdçilərin sayı artır
• məşğulluq azalır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir

309. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

√ vergi dərəcəsinin artımı azalır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
• təqaüdçilərin sayı artır
• məşğulluq azalır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir

310. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

• təqaüdçilərin sayı artır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
√ vergi dərəcəsinin artımı yüksəlir
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir
• məşğulluq azalır

311. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

• təqaüdçilərin sayı artır
√ təqaüdçilərin sayı azalır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir
• məşğulluq azalır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır

312. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

√ əsas fondların sayı azalır
• məşğulluq azalır



• təqaüdçilərin sayı artır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir

313. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

√ əmək haqqının artımı azalır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
• təqaüdçilərin sayı artır
• məşğulluq azalır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir

314. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

• təqaüdçilərin sayı artır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
√ əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi azalır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir
• məşğulluq azalır

315. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

√ əmək haqqı artır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
• təqaüdçilərin sayı artır
• məşğulluq azalır

316. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

• təqaüdçilərin sayı artır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
√ əmək azalır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir
• məşğulluq azalır

317. Səhv cavabı tapmaq. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda
ifadə edilir

√ qiymət səviyyəsi azalır
• iqtisadi artımın tempi zəifləyir
• məşğulluq azalır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
• təqaüdçilərin sayı azalır

318. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi azalır
• əmək haqqı azalır
• qiymət səviyyəsi azalır
• əmək haqqı artır
√ əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır

319. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
• qiymət səviyyəsi artır



• əmək haqqı azalır
• əmək haqqı artır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi azalır

320. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

• əmək haqqı artır
• əsas fondların sayı azalır
√ təqaüdçilərin sayı artır
• təqaüdçilərin sayı azalır
• əmək haqqı azalır

321. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ təqaüdçilərin sayı artır
• əmək haqqı artır
• əmək haqqı azalır
• əsas fondların sayı artır
• təqaüdçilərin sayı azalır

322. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• vergi dərəcəsinin artımı zəifləyir
• vergi dərəcəsinin artımı yüksəlir
• əmək haqqı artımı zəifləyir
• iqtisadi artım yüksəlir

323. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• vergi dərəcəsinin artımı zəifləyir
• vergi dərəcəsinin artımı yüksəlir
• əmək haqqı artımı yüksəlir
• iqtisadi artım yüksəlir

324. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• vergi dərəcəsinin artımı zəifləyir
• vergi dərəcəsinin artımı yüksəlir
• əmək haqqı artımı zəifləyir
• iqtisadi artım yüksəlir

325. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• vergi dərəcəsinin artımı zəifləyir
• qiymət artımı zəifləyir
• əmək haqqı artımı zəifləyir
• iqtisadi artım yüksəlir

326. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• vergi dərəcəsinin artımı yüksəlir
• qiymət artımı zəifləyir
• əmək haqqı artımı zəifləyir
• iqtisadi artım yüksəlir



327. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• qiymət artımı yüksəlir
• qiymət artımı yüksəlir
• əmək haqqı artımı yüksəlir
• iqtisadi artım yüksəlir

328. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• qiymət artımı yüksəlir
• qiymət artımı yüksəlir
• əmək haqqı artımı zəifləyir
• iqtisadi artım yüksəlir

329. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• qiymət artımı zəifləyir
• qiymət artımı yüksəlir
• əmək haqqı artımı yüksəlir
• iqtisadi artım yüksəlir

330. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ məşğulluq azalır
• qiymət artımı yüksəlir
• qiymət artımı zəifləyir
• əmək haqqı artımı yüksəlir
• iqtisadi artım yüksəlir

331. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi zəifləyir
• Qiymət artım tempi zəifləyir
• Əmək haqqının artım tempi zəifləyir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir

332. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi zəifləyir
• Qiymət artım tempi yüksəlir
• Əmək haqqının artım tempi yüksəlir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir

333. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

• Qiymət artım tempi zəifləyir
√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi yüksəlir
• Əmək haqqının artım tempi yüksəlir

334. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi yüksəlir



• Qiymət artım tempi zəifləyir
• Əmək haqqının artım tempi zəifləyir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir

335. kənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi yüksəlir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi zəifləyir
• Əmək haqqının artım tempi zəifləyir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir

336. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi yüksəlir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi zəifləyir
• Əmək haqqının artım tempi yüksəlir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir

337. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi yüksəlir
• Vergi dərəcəsinin artım tempi zəifləyir
• Əmək haqqının artım tempi zəifləyir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir

338. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• Qiymət artım tempi yüksəlir
• Qiymət artım tempi zəifləyir
• Əmək haqqının artım tempi zəifləyir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir

339. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakdan ifadə edilir

√ İqtisadi artım tempi zəifləyir
• Qiymət artım tempi yüksəlir
• Qiymət artım tempi zəifləyir
• Əmək haqqının artım tempi yüksəlir
• İqtisadi artım tempi yüksəlir

340. Ölkənin müasir sosial bazar sistemi müəyyən vaxtdan sonra verilən indikatorları pisləşdirə bilir. Bu aşağıdakda ifadə edilir

√ vergi dərəcəsinin artımı azalır
• məşğulluq azalır
• təqaüdçilərin sayı artır
• əhalinin sosial gəlirlərinin səviyyəsi artır
• İiqtisadi artımın tempi zəifləyirdılır

341. Fransada kütlə maliyyələrinin problemi odur

√ Nə ndikatorlardır, ümumi milli məhsul ilə müqayisədə dövlət borcunun 60 %-ində valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına
müvafiq gəlir

• Nə indikatorlardır, ümumi milli məhsul ilə müqayisədə dövlət borcunun 65 %-ində valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına
müvafiq gəlir.

• Nə indikatorlardır, ümumi milli məhsul ilə müqayisədə dövlət borcunun 70 %-ində valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına
müvafiq gəlir.



• Nə indikatorlardır, ümumi milli məhsul ilə müqayisədə dövlət borcunun 75 %-ində valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına
müvafiq gəlir.

• Nə indikatorlardır, ümumi milli məhsul ilə müqayisədə dövlət borcunun 50 %-ində valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına
müvafiq gəlir

342. Fransada dövlət maliyyəsinin problemi budur

√ maliyyə göstəriciləri büdcə kəsrinin 3 %-lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gəlir
• maliyyə göstəriciləri büdcə kəsrinin 7 %-lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gəlir
• maliyyə göstəriciləri büdcə kəsrinin 9 %-lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gəlir
• maliyyə göstəriciləri büdcə kəsrinin 10 %-lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gəlir
• maliyyə göstəriciləri büdcə kəsrinin 5 %-lik valyuta konvergensiyasının Maastrixt meyarına müvafiq gəlir

343. İdarəetmənin Fransız modeli nəticədə

√ Elmi-texniki tərəqqinin qarşısını alır.
• Dövlət biznesinin inkişafının qarşısını alır
• Sənaye inkişafının qarşısını alır.
• kənd təsərrüfatının inkişafının qarşısını alır
• Şəxsi biznesin inkişafının qarşısını alır.

344. İdarəetmənin Fransız modeli nəticədə

√ Dövlət məmurları, arasında özbaşınalığı və korrupsiyanı həvəsləndirir
• Dövlət məmurları arasında sahibkarlığı həvəsləndirir
• Dövlət məmurları arasında totalitarizmi həvəsləndirir
• Dövlət məmurları arasında demokratikləşdirməni həvəsləndirir
• Dövlət məmurları arasında həvəskar işi həvəsləndirir

345. İdarəetmənin Fransız modeli nəticədə

√ Səmərəsizizdir
• idarə edilən deyil
• Elmsizdir
• qeyri-prakdir
• rentsabelli deyil

346. Qərbi Avropada İqtisadi inkişafa mane olur

• Qiymət sisteminin problemi
• Vergi sisteminin problemi
• Büdcə sisteminin problemi
• Gömrük siyasətinin problemi
√ dövlət maliyyəsi problemləri

347. Qərbi Avropada İqtisadi inkişafa mane olur

√ beyin axını
• Kölgə iqtisadiyyatı
• İqtisadiyyatın liberallaşdırması
• İşçilərin maraqlarının müdafiəsi
• kapital axını

348. Qərbi Avropada İqtisadi inkişafa mane olur

√ Sosial zəmanətlər sistemi
• Büdcə sistem
• Gömrük siyasəti
• Qiymət sistemi
• Vergi sistemi



349. Müvəffəqiyyətli qlobal inkişaf üçün, bu zəruridir

√ Yeni texnologiyalar
• Dövlət biznesinin inkişafı
• Sənaye inkişafı
• kənd təsərrüfatının inkişafı
• Şəxsi biznesin inkişafı

350. Müvəffəqiyyətli qlobal inkişaf üçün, bu zəruridir

√ Daxili tənzimləmədən imtina
• İdxalda məhdudiyyətdən imtina
• Qiymətlərin qalxmasına məhdudiyyətdən imtina
• əmək haqqının artımına məhdudiyyətdən imtina
• İxracatda məhdudiyyətdən imtina

351. Müvəffəqiyyətli qlobal inkişaf üçün, bu zəruridir

√ İqtisadiyyatın liberallaşdırması
• Dövlət biznesinin inkişafı
• Sənaye inkişafı
• kənd təsərrüfatının inkişafı
• Şəxsi biznesin inkişafı

352. Sosial- bazar iqtisadiyyatının güclü ənənələri hansı dövrdə Fransızlar tərəfindən sosial sferada əhəmiyyətli irəlləyişlərə səbəb olmuşdur

√ Sosial sferada
• Şəxsi biznesin inkişafında
• Dövlət biznesinin inkişafında
• Elm və texnikaların inkişaflarında
• İqtisadi sferada

353. Sosial- bazar iqtisadiyyatının güclü ənənələri hansı dövrdə Fransızlar tərəfindən sosial sferada əhəmiyyətli irəlləyişlərə səbəb olmuşdur

√ Müharibədən sonrakı
• Müharibə ərzində
• böhranqabağı
• böhrandan sonrakı
• Müharibədən əvvəlki

354. Etatizm elementlər ilə sosial bazar iqtisadiyyatında

√ Dövlət işçilərin maraqlarının müdafiəsinə dayandı.
• Dövlət sənayeçilərin maraqlarının müdafiəsində dayandı
• Dövlət biznesmenlərin maraqlarının müdafiəsində dayandı
• Dövlət kənd təsərrüfatı biznesmenlərinin maraqlarının müdafiəsində dayandı
• Dövlət kapitalistlərin maraqlarının müdafiəsində dayandı

355. Etatizm elementlər ilə sosial bazar iqtisadiyyatı yumşaldıdır

√ Fransada, kapitalizmin mənfi əlamətlərini
• Fransada, demokratizmin mənfi əlamətlərini
• Fransada planlı iqtisadiyyatın mənfi əlamətlərini
• Fransada, bazar iqtisadiyyatının mənfi əlamətlərini
• Fransada sosializmin mənfi əlamətlərini

356. Ən iri Fransız transmilli korporasiyalar hər şeydən əvvəl

√ Dövlət iştirak payılı müəssisələr



• Birgə müəssisələr
• MM Müəssisələr
• Xarici dövlət iştirak payılı müəssisələr. müəssisələr
• Şəxsi müəssisələr

357. Yanliş cavab tapmaq. Ən iri Fransız transmilli korporasiyalar aiddir

√ kənd təsərrüfatı
• Neftin emalı
• Avtomobil sənayesi
• Elektronika
• Neft hasilatı

358. Fransanın iqtisadi sistemi çox oxşardır

√ Alman
• Yapon
• İsveç
• Hollandiya
• Amerika

359. Müasir kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsiklləri”, əsrlik trendlər və tsikllik ritmlərin qarşılıqlı əlaqəsinədə A2 fazası
hansıdır?

• hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması dövrü
• hegemonluq uğrunda qələbə əldə edilməsi yeni hegemon digər dövlətləri ötüb keçir
• yüksələn hegemonluq və əsas iddiaçılar arasında kəskin konfliktlər dövrü
√ Yetkin (və strukturca möhkəm) hegemonluq dövrüYetkin (və strukturca möhkəm) hegemonluq dövrü
• Hegemonluğun tədrici tənəzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması dövrü

360. Yapon modelinin modelin əsаs mаhiyyəti

• qiymətlərdə sabitlik əldə edilməsidir
√ əhаlinin həyаt səviyyəsinin dаhа аz sürətlə inkişаf etdirilməsidir
• xarici iqtiadi fəaliyyətdə tarazlığa nail olunmasıdır;
• iqtisadi artım əldə edilməsidir
• yüksək səviyyəli məşğulluğa nail olunmasıdır

361. Özünün “Kapitalist sivilizasiyası” əsərində İVallerstayn qlobal səviyyədə hadisələrin inkişafının üç ssenarisini göstərir: səhv cavabı
tapın?

•
a) Dünya əhalisinin təxminən 20%-ni əhatə edən yüksək təbəqə - kifayət qə- dər yüksək səviyyəli eqalitar bölgü sisteminə əsaslanacaq
b) Aşağı təbəqə - əhalinin yerdə qalan 80 %-i: Siyasi, sosial və iqtisadi hüquqlardan məhrum olan zəhmətkeşlər Hitlerin “yeni qaydası”
qeyd edilən sistemə çox yaxındır

• Demokratik faşizm: Dünya iki kastaya bölünür:
• Neofedalizmə keçid Yalnız üfüqi əlaqələr sistemi olan avtoritar regionların “mozaikası” aranır
√ Eyni zamanda milli dövlətlərin dünya sistemində rolu zəifləyəcək, hətta onlardan bir çoxuarix səhnəsindən silinəcəkdir
• Yüksək eqalitar dünya qaydasına keçid – Çox utopik səslənir, lakin bu ssenarini inkar etmək də düzgün olmazdı

362. Özünün “Kapitalist sivilizasiyası” əsərində İVallerstayn qlobal səviyyədə hadisələrin inkişafının neçə ssenarisini göstərir:

√ 3.0
• 7.0
• 4.0
• 5.0
• 2.0

363. İVallerstayn müasir dünya sistemin 2000-2025/30 perspektiv inkişaf xüsusiyyətlərini aşağıdaki kimi qruplaşdırır: nə aid deyil?

√ Hegemonluğun tədrici tənəzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması dövrü
• Cənubun Şimala qarşı “kiçik” müharibələri də realdır (Fars köfrəsindəki müharibə ilk simptom hesab edilə bilər)



• Xaos situasiyasını daha da dərinləşdirən amillərdən biri kimi XIV yüzilliyin ortalarında baş vermiş “Qara ölüm” tipli yeni qlobal
epidemiyalar çıxış edəcəkdir

• Mümkündür ki, sözügedən partikulyarizm milli dövlətlərdə “ümumvətəndaşlıq” identifikasiyası çərçivəsində inteqrasiya olunaraq (ola
bilsin ki) dövlətin funksiyalarını həyata keçirsin, yəni vətəndaşın təhlükəsizliyini, qayda-qanuna riayət olunmasına nəzarəti təmin etsin

• Eyni zamanda milli dövlətlərin dünya sistemində rolu zəifləyəcək, hətta onlardan bir çoxu tarix səhnəsindən silinəcəkdir

364. İVallerstayn müasir dünya sistemin 2000-2025/30 perspektiv inkişaf xüsusiyyətlərini aşağıdaki kimi qruplaşdırır: nə aid deyil?

• Nəinki Cənub ölkələrində və Şimalda lokal müharibələr və müxtəlif “azlıqların” toqquşması olacaq

• Mümkündür ki, sözügedən partikulyarizm milli dövlətlərdə “ümumvətəndaşlıq” identifikasiyası çərçivəsində inteqrasiya olunaraq (ola
bilsin ki) dövlətin funksiyalarını həyata keçirsin, yəni vətəndaşın təhlükəsizliyini, qayda-qanuna riayət olunmasına nəzarəti təmin etsin

• Müasir dünya-sistemin dövlətlərarası strukturu daha zəif tənzimlənəcək, BMT-nin rolu durmadan aşağı düşəcəkdir
√ Hegemonluğun tədrici tənəzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması dövrü

• Dövlətçilik institutunun, eləcə də müasir dövlətlərarası sistemin effektivliyi azalacaq ki, bu da müxtəlif formalı partikulyar, qrup
identikliyinin (etnik, dini, nəsil, yaxud gender və s) yüksəlişinə səbəb olacaqdır

365. İVallerstayn müasir dünya sistemin 2000-2025/30 perspektiv inkişaf xüsusiyyətlərini aşağıdaki kimi qruplaşdırır: nə aid deyil?

• Kapitalist dünya-iqtisadiyyatı sisteminin nüvəsini təşkil edən inkişaf etmiş ölkələrdə sosial hüzursuzluq normaya çevriləcək və çox
güman ki, vətəndaş müharibələri baş verəcəkdir

• Artıq bu gün belə sözügedən ölkələr rifah və təhlükəsizliyin zəruri səviyyəsini təmin etməkdə çətinlik çəkirlər
√ Hegemonluğun tədrici tənəzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması dövrü
• Dövlətlərin daxili qaydaları qoruyub-saxlamaları əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşəcəkdir
• Eyni zamanda milli dövlətlərin dünya sistemində rolu zəifləyəcək, hətta onlardan bir çoxu tarix səhnəsindən silinəcəkdir

366. Müasir kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsiklləri”, əsrlik

• trendlər və tsikllik ritmlərin qarşılıqlı əlaqəsinədə B2 fazası hansıdır?
• Yetkin (və strukturca möhkəm) hegemonluq dövrü
• hegemonluq uğrunda qələbə əldə edilməsi yeni hegemon digər dövlətləri ötüb keçir
√ Hegemonluğun tədrici tənəzzülü, hegemonluğa yeni iddiaçıların meydana çıxması dövrü
• yüksələn hegemonluq və əsas iddiaçılar arasında kəskin konfliktlər dövrü

367. Qlobal maliyyə böhranının xarakterik cəhətləri

√ iqtisadi fəallıq aşağı düşür
• milli valyutanın dönərliliyi yüksəlir
• uzun müddətli investisiya qoyuluşları artır
• ətraf mühitin qorunmasına çox vəsait sərf olunur
• Inflyasiya azalır

368. Kanadada ABŞ-ın sənaye şirkətləriini cəlb edirdi. Səhf cavabı tapmaq

√ Qeyri-tarif sədləri
• Subsidiya sistemi
• Dotasiya sistemi
• Antikartel qanunları
• Proteksionist tariflər

369. Düz cavabi tapın

√ Kanada iqtisadiyyatına ABŞ-dan kapitalların daxil olması səbəbi ABŞ-ın xammal sənayesində və satış bazarlarında sürətlə artan
inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilə bağlı idi

• Kanada iqtisadiyyatına almaniyadan kapitalların daxil olması səbəbi Almaniya xammal sənayesində və satış bazarlarında sürətlə artan
inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilə bağlı idi

• Kanada iqtisadiyyatına Ispaniyadan kapitalların daxil olması səbəbi Ispaniya xammal sənayesində və satış bazarlarında sürətlə artan
inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilə bağlı idi

• Portuqaliya xammal sənayesində və satış bazarlarında sürətlə artan inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilə bağlı idi

• Kanada iqtisadiyyatına Ingiltərədən kapitalların daxil olması səbəbi Ingiltərənin xammal sənayesində və satış bazarlarında sürətlə artan
inhasarlaşan iqtisadiyyatı ilə bağlı idi

370. Kanadada keçən əsrin əvvəlində əsas inhisar kаpitalı məxsus idi



√ Amerika
• Kanada
• Ingilis
• Ispan
• Avropa

371. Kanada milli kapitalın konsentrasiyası və mərkəzləşməsi nə vaxt olmuşdur.

√ 1909—1912
• 1911—1915
• 1912—1916
• 1911—1917
• 1910—1913

372. 1900 -1905-ci illərdə neçə kartel razilaşmalari olmuşdur.

√ 80.0
• 90.0
• 100.0
• 110.0
• 70.0

373. XX əsrin artıq ilk illərində Kanada sənayesində kartel razilaşmalari var idi

• tütün
• un
• duz
• konserv
√ nəqliyyat

374. səhf cavabı tapın XX əsrin artıq ilk illərində Kanada sənayesində kartel razilaşmalari var idi

√ avtomobil
• un
• konserv
• tütün
• duz

375. Yanlış cavabı tapmaq. Keçən əsrin birinci onilliyində inhisarlaєma prosesi əsasən sənaye sahələrində Kanada milli kapitalın
konsentrasiyası və mərkəzləşməsi əsasında inkişaf edirdi.

√ Maşınqayırma
• Nəqliyyat sahəsi
• Parça
• Həmçinin ticarətdə
• Sellüloz-kağız

376. Yanlış cavabı tapmaq. Keçən əsrin birinci onilliyində inhisarlaєma prosesi əsasən sənaye sahələrində Kanada milli kapitalın
konsentrasiyası və mərkəzləşməsi əsasında inkişaf edirdi.

√ Əlvan metallurgiya
• Qida
• Parça
• Həmçinin ticarətdə
• Qara metallurgiya

377. 1917-ci ilə qədər hansi verginin olmamasi Amerika firmalarinin Kanada filiallarinin yaranmasina stimum oldu.

√ mənfəət vergisi



• aksiz vergisi
• gəlir vergisi
• torpaq vergisi
• əlavə dəyər vergisi

378. Nə doğrudur?

√ İri milli burjuaziya Kanada dövləti və iri banklar tərəfiэndən dəmir yollarının tikintisidə və kommunal xidmət sahələri sferasında yer
aldığı kimi sənaye istehsalэnda da цz əməliyyatlarını diferensasiya edə bilər

• İri milli burjuaziya Kanada dövləti və iri banklar tərəfiэndən dəmir yollarının tikintisidə və ev təsərrьfatэ sferasında yer aldığı kimi
sənaye istehsalэnda da цz əməliyyatlarını diferensasiya edə bilər

• İri milli burjuaziya Kanada dövləti və iri banklar tərəfiэndən mьlki tikintidə və ev təsərrьfatэ sferasında yer aldığı kimi sənaye
istehsalэnda da цz əməliyyatlarını diferensasiya edə bilər

• İri milli burjuaziya Kanada dövləti və iri banklar tərəfiэndən sənaye obyektlərinin tikintisidə və ev təsərrьfatэ sferasında yer aldığı kimi
sənaye istehsalэnda da цz əməliyyatlarını diferensasiya edə bilər.

• İri milli burjuaziya Kanada dövləti və iri banklar tərəfiэndən avtomobil yollarının tikintisidə və kommunal xidmət sahələri sferasında
yer aldığı kimi sənaye istehsalэnda da цz əməliyyatlarını diferensasiya edə bilər

379. Yanlış cavabı tapmaq. Bu çox xüsusiyyətlidir ki, Birinci Dünya Müharibəsi başlanğıcına Kanadanın 42 aparıcı maqnatından

√ 7— pambıq ticarətdə
• 7 — ən böyük banklar ilə bağlı idi
• 8 — kommunal xidməti müəssisələrilə
• 9 — sığorta şirkətləri və başqa maliyyə təsisatları ilə
• 10—dəmir yollarının tikməkdə kapital əldə etmişdir

380. Yanlış cavabı tapmaq. Bu çox xüsusiyyətlidir ki, Birinci Dünya Müharibəsi başlanğıcına Kanadanın 42 aparıcı maqnatından

√ 7 kommunikasiya – informasiya xidmətində
• 7 — ən böyük banklar ilə bağlı idi
• 8 — kommunal xidməti müəssisələrilə
• 9 — sığorta şirkətləri və başqa maliyyə təsisatları ilə
• 4—dənli bitki ticarətdə və un sənayesində

381. Yanlış cavabı tapmaq. Bu çox xüsusiyyətlidir ki, Birinci Dünya Müharibəsi başlanğıcına Kanadanın 42 aparıcı maqnatından

√ 7  kənd təsərrüfatı əmtəələrinin ticarətində
• 7  ən böyük banklar ilə bağlı idi
• 8 ommunal xidməti müəssisələrilə
• 9  sığorta şirkətləri və başqa maliyyə təsisatları ilə
• 10 kapitallarını dəmir yollarını tikməkdə əldə etmişdir

382. Birləşmiş Ştatlarda olduğu kimi Kanadada da XIX əsrin ikinci yarısında ən böyük kapitallar toplanmışdır

√ Dəmir yolu tikintisində.
• Kənd təsərrüfatı əmtəələrinin ticarətində
• Xidmətlərdə
• Elmi-texniki təyinatın əmtəələrin ticarətındə
• Sənaye əmtəələrinin ticarətində

383. Birləşmiş Ştatlarda olduğu kimi Kanadada da XIX əsrin ikinci yarısında ən böyük kapitallar toplanmışdır

√ Xam mal ticarətində
• Ticarət kənd təsərrüfatı əmtəələrinin ticarətində
• Xidmətlərdə
• Elmi-texniki təyinatın əmtəələrin ticarətındə
• Sənaye əmtəələrinin ticarətində

384. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hesab edir ki, Kanadada həyat səviyyəsi

√ Ən birincidir



• Dünyada üçidir
• Dünyada beşincidir
• Dünyada altıncıdır
• Dünyada ikincidir

385. Dünya bankının təsnifatı

√ Dünya bankı dünyanın ən varlı ölkələrinin siyahısında Avstraliyadan sonra ikinci yer Kanadanı daxil edir
• Dünya bankı dünyanın ən varlı ölkələrinin siyahısında Avstraliyadan sonra beşinci yer Kanadanı daxil edir
• Dünya bankı dünyanın ən varlı ölkələrinin siyahısında Avstraliyadan sonra altıncı yer Kanadanı daxil edir
• Dünya bankı dünyanın ən varlı ölkələrinin siyahısında Avstraliyadan sonra yeddinci yer Kanadanı daxil edir
• Dünya bankı dünyanın ən varlı ölkələrinin siyahısında Avstraliyadan sonra üçüncü yer Kanadanı daxil edir

386. Yapon modelinə aiddir?

√ bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır
• bu modeldə vergi yükünün və əməkhaqqının yüksək olması milli iqtisadiyyatın rəqabət qabilliyyətliliyini aşağı salır;
• bu modeldə davamlı inkişaf üçün bütün təsərrüfat formalarının müxtəlif şəraitdə yaranması ilə fərqlənir;
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini azaldır;
• bu modeldə gəlirlərin yüksək olması ilə aşağı vergiqoyma müşahidə olunur;

387. Yapon modelinə aiddir?

√ bu modeldə gəlirlərin yüksək olması ilə aşağı vergiqoyma müşahidə olunur;
• bu modeldə vergi yükünün və əməkhaqqının yüksək olması milli iqtisadiyyatın rəqabət qabilliyyətliliyini aşağı salır;
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır, istehsal xərclərini isə maksimumlaşdırır;
• bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır;
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini azaldır;

388. Yapon modelinə aiddir?

• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır, istehsal xərclərini isə maksimumlaşdırır;
• bu model əlverişsiz hesab olunur, əhali arasında çox böyük təbəqələşmə yaradır;
√ bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır
• bu modeldə dövlətin bölməsinin iqtisadiyyata demək olar ki, müdaxiləsinin olmaması;
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini azaldır;

389. Yapon modelinə aiddir?

• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır, istehsal xərclərini isə maksimumlaşdırır;
• bu model əlverişsiz hesab olunur, əhali arasında çox böyük təbəqələşmə yaradır
√ bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır
• bu modeldə gəlirlərin yüksək olması ilə aşağı vergiqoyma müşahidə olunur;
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini azaldır;

390. Yapon modelinə aiddir?

• bu model əlverişsiz hesab olunur, əhali arasında çox böyük təbəqələşmə yaradır;
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır, istehsal xərclərini isə maksimumlaşdırır;
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini azaldır;
• bu modeldə gəlirlərin aşağı olması ilə yüksək vergiqoyma müşahidə olunur;
√ bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır

391. Yapon modelinə aiddir?

√ bu model istehsal xərclərini minimumlaşdırır, məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini artırır, istehsal xərclərini isə maksimumlaşdırır;
• bu model məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini azaldır;
• bu model istehsal xərclərini maksimumlaşdırır;
• bu model əlverişsiz hesab olunur, əhali arasında çox böyük təbəqələşmə yaradır;



392. Yапoniyа iqtisаdiyyаtı əsаslаnır

√ ölkə əhаlisinin psixoloji həyаt tərzinə
• ölkə əhаlisinin sahibkarliq qabiliyyətinə
• xüsusi mülkiyyətə
• tarixi ənnələrə
• möhkəm dövlətə

393. Yапoniyа iqtisаdiyyаtınа kаdr hаzırlıрı

• orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “bala” müəssisələrdə апаrılır.
• kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “özəl” müəssisələrdə апаrılır.
√ kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müəssisələrdə апаrılır.
• orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müəssisələrdə апаrılır.
• kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “ana” müəssisələrdə апаrılır.

394. Yапoniyа iqtisаdiyyаtınа kаdr hаzırlıрı

√ kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müəssisələrdə апаrılır.
• kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “bala” müəssisələrdə апаrılır.
• orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “dövlət” müəssisələrdə апаrılır.
• kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “ana” müəssisələrdə апаrılır.
• orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müəssisələrdə апаrılır.

395. Yапoniyа iqtisаdiyyаtınа kаdr hаzırlıрı

√ kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müəssisələrdə апаrılır.
• kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “özəl” müəssisələrdə апаrılır.
• kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “ana” müəssisələrdə апаrılır.
• kiçik yаşlаrındа bаşlаyаrаq “ana” müəssisələrdə апаrılır.
• orta yаşlаrındа bаşlаyаrаq “аtа” müəssisələrdə апаrılır.

396. Yапoniyа iqtisаdiyyаtındа hər bir lаyihənin əsаsını nə təşkil edir.

• istehsаl
• sosial məsələ
√ keyfiyyət
• kəmiyyət
• istehsаl

397. Yапoniyа iqtisаdiyyаtındа birinci dərəcəli məsələ sаyılır.

• kəmiyyət
• sosial məsələ
√ keyfiyyət
• istehsаl
• istehlаk

398. Yапoniyаnın iqtisаdi inkişаf modelinin tərkibində аlt sistemlər vаrdır

• «Yапoniyа sosial sistemi»
• «Yапoniyа iqtisadi sistemi»
√ «Yапoniyа sənаye sistemi»
• «Yапoniyа sosial-iqtisadi sistemi»
• «Yапoniyа aqrar sistemi»

399. Yапoniyаnın iqtisаdi inkişаf modelinin tərkibində аlt sistemlər vаrdır

√ «Heyətin idаrə edilməsi»,



• «Kəmiyyətin idаrə edilməs»
• «Istehsаlın tənzimlənməsi »
• «Kəmiyyətin tənzimlənməsi»
• «Keyfiyyətin tənzimlənməsi»

400. Yапoniyаnın iqtisаdi inkişаf modelinin tərkibində аlt sistemlər vаrdır

√ «Istehsаlın idаrə edilməsi»,
• «Kəmiyyətin tənzimlənməsi»
• hamısı
• «Kəmiyyətin idаrə edilməs»
• «Istehsаlın tənzimlənməsi »

401. Yапoniyаnın iqtisаdi inkişаf modelinin tərkibində аlt sistemlər vаrdır

√ «Keyfiyyətin idаrə edilməsi»
• «Kəmiyyətin idаrə edilməs»
• «Istehsаlın tənzimlənməsi »
• «Kəmiyyətin tənzimlənməsi»
• «Keyfiyyətin tənzimlənməsi»

402. Yapon modelinin modelin əsаs mаhiyyəti

√ əmək hаqqının əmək məhslldаrlıрındаn dаhа аz sürətlə inkişаf etdirilməsidir.
• iqtisadi artım əldə edilməsidir
• yüksək səviyyəli məşğulluğa nail olunmasıdır
• qiymətlərdə sabitlik əldə edilməsidir
• xarici iqtiadi fəaliyyətdə tarazlığa nail olunmasıdır;

403. Səhf cavabı tapmalı.Afrikada bu gün sənaye əsaslanır

• Orta səviyyəli texnologiyaya
• İstehsalatın məhdud spesifikasiyasına
• Aşağı rəqabətə davamlılığa
• Yerli bazara səmtləşdirilməsi
√ Primitiv material bazası

404. ASəhf cavabı tapmalı.Afrikada heyvandarlığın çox aşağı məhsuldarlığına səbəb olur.

• Müasir alaf ehtiyatının yoxluğu
• Xidmətin qeyri-kafi vəziyyəti
√ Yaşayış mühitində böyük demoqrafik təzyiq
• Buynuzlu mal-qaranın aşağı çoxaltma səviyyəsi
• Baytar xidmətin qeyri-kafi vəziyyəti

405. Afrikada kənd təsərrüfatında böhtran səbəbləri arasında

• Primitiv material bazası
√ şəhər əhalisinin çoxluğu
• İstehsalın ekstensiv xarakteri
• Agrosferaya böyük demoqrafik təzyiq
• Aqrar əlaqələrinin arxaik formaları

406. Afrikada kənd təsərrüfatında böhtran səbəbləri arasında

• Agrosferaya böyük demoqrafik təzyiq
√ şəhər əhalisinin çoxluğu
• İstehsalın ekstensiv xarakteri
• Aqrar əlaqələrinin arxaik formaları
• Primitiv material bazası



407. .Afrikada kənd təsərrüfatında böhtran səbəbləri arasında

√ Şəhər əhalisinin çoxluğu
• İstehsalın ekstensiv xarakteri
• Agrosferaya böyük demoqrafik təzyiq
• Aqrar əlaqələrinin arxaik formaları
• Primitiv material bazası

408. Afrika ölkələrinin iqtisadi inkişafı səciyyələndirilir

• Dünya iqtisadiyyatının uzun müddətli tendensiyalarını
• Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə uzun müddətli tendensiyalarını
• Milli səviyyənin vəziyyətini
√ İqtisadi mənşəli və siyasi amillərlə bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisəsi
• Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını

409. Afrika ölkələrinin iqtisadi inkişafı səciyyələndirilir

• Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə uzun müddətli tendensiyalarını
• Milli səviyyənin vəziyyətini
√ Siyasi amillərlə bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisəsi.
• Milli səviyyənin vəziyyətini
• Dünya iqtisadiyyatının uzun müddətli tendensiyalarını

410. Afrika ölkələrinin iqtisadi inkişafı səciyyələndirilir

√ Xüsusilə iqtisadi mənşəli irimiqyaslı böhran hadisəsi
• Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə uzun müddətli tendensiyalarını
• Dünya iqtisadiyyatının uzun müddətli tendensiyalarını
• Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını
• Milli səviyyənin vəziyyətini

411. Afrika ölkələrinin iqtisadi inkişafı səciyyələndirilir

• Milli səviyyənin vəziyyətini
• Dünya iqtisadiyyatının uzun müddətli tendensiyalarını
• Dünya iqtisadiyyatının uzun müddətli tendensiyalarını
• Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını
√ Dayanıqsızlıq

412. Afrika ölkələrinin iqtisadi inkişafı səciyyələndirilir

• Milli səviyyənin vəziyyətini
• Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə uzun müddətli tendensiyalarını
• Dünya iqtisadiyyatının uzun müddətli tendensiyalarını
√ Qeyri-bərabərllik
• Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını

413. İlk olaraq LUayt mədəni təkamüldə iki mərhələ: “primitiv” cəmiyyət və sivilizasiya, həmçinin mərhələli keçidin realizasiyasında neçə
inqilabı fərqləndirmişdir

√ 3.0
• 7.0
• 4.0
• 5.0
• 2.0

414. İlk olaraq LUayt mədəni təkamüldə neçə mərhələ fərqləndirmişdir



√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 7.0
• 3.0

415. Dünya-sistemləri arasında qarşlıqlı əlaqə neçə şəbəkədən ibarət olmaqla formalaşır:

√ 4.0
• 2.0
• 5.0
• 7.0
• 3.0

416. KÇeyz-Dann və TXollun “dünya-sistemlərin” tarixi inkişaf konsepsiyası əsaslandırma tipi nöqteyi-nəzərindən hal-hazırda üstün
mövqeyə malikdir

√ Ticarətə əsaslanan (ilkin dövlətlər, ilkin imperiyalar, çoxlu mərkəzləri olan dünya-sistemləri və s) yığım
• Qohumluq əlaqələrinə əsaslanan (ovçuların, balıqçıların sinifsiz və dövlətsiz əlaqələr sistemi) yığım
• Töycüyə əsaslanan (ilkin dövlətlər, ilkin imperiyalar, çoxlu mərkəzləri olan dünya-sistemləri və s) yığım
• Kapitalist yığımı

• Bu konsepsiya “istehsal üsulu” terminini “yığım üsulu” termini ilə əvəz etməyi təklif edir Yığım üsulunun isə 3 növü fərqləndirilir: Nə
aid deyil?

417.
KÇeyz-Dann və TXollun “dünya-sistemlərin” tarixi inkişaf konsepsiyası əsaslandırma tipi nöqteyi-nəzərindən hal-hazırda üstün
mövqeyə malikdir Bu konsepsiya “istehsal üsulu” terminini “yığım üsulu” termini ilə əvəz etməyi təklif edir Yığım üsulunun isə 3 növü
fərqləndirilir:

√ 3.0
• 5.0
• 4.0
• 7.0
• 2.0

418.

AFrankın fikrincə isə, dünya-sistemi cəmi birdir və 500 il yox, 5000 il bundan qabaq yaranmışdır Çıxış nöqtəsi kimi ilkin sivilizasiyanın
yaranması tarixi götürülür Dünya-sistemlərin inkişafı və süqutuna (iqtisadi tsikllərdən çıxış etməklə) xüsusi diqqət yetirilir Onun
fikrincə, industrializmə qədərki epoxada tsikllərin uzunluğu 200-500 il arasında dəyişirdi O, Qillslə bir yerdə, 4 böyük tsikli fərqləndirir:
Nə aid deyil?

• Müasir (XVI əsrdən etibarən)
• Klassik dövrə qədərki (beə 1700-100/50 illər)
• Klassik dövr (beə 100/50 – be 200-500-cü illər)
• Orta əsrlər (200/500 – 1450/1500)
√ Orta əsrlər (200/500 – 1400/1450)

419.

AFrankın fikrincə isə, dünya-sistemi cəmi birdir və 500 il yox, 5000 il bundan qabaq yaranmışdır Çıxış nöqtəsi kimi ilkin sivilizasiyanın
yaranması tarixi götürülür Dünya-sistemlərin inkişafı və süqutuna (iqtisadi tsikllərdən çıxış etməklə) xüsusi diqqət yetirilir Onun
fikrincə, industrializmə qədərki epoxada tsikllərin uzunluğu 200-500 il arasında dəyişirdi O, Qillslə bir yerdə, neçə böyük tsikli
fərqləndirir:

√ 4.0
• 2.0
• 5.0
• 7.0
• 3.0

420. Vallerstayna görə, əsl dünya-sistemi kapitlizmlə bağlıdır Digər mövqeyə görə (JAbu-Loxyd) ilk dünya-sistemi hələ XIII əsrdə
formalaşmış və 5 müstəqil “nüvə”dən ibarət olmuşdur Nə aid deyil?

√ Şərqi Avropa
• Hind okeanı zonası
• Çin
• Böyük çöl (monqollar tərəfindən vahid makrosiyasi məkanda yaradılan birlik)



• Ərəb dünyası

421. Vallerstayna görə, əsl dünya-sistemi kapitlizmlə bağlıdır Digər mövqeyə görə (JAbu-Loxyd) ilk dünya-sistemi hələ XIII əsrdə
formalaşmış və 5 müstəqil “nüvə”dən ibarət olmuşdur Nə aid deyil?

√ Şərqi Avropa
• Ərəb dünyası
• Çin
• Böyük çöl (monqollar tərəfindən vahid makrosiyasi məkanda yaradılan birlik)
• Qərbi Avropa

422. Vallerstayna görə, əsl dünya-sistemi kapitlizmlə bağlıdır Digər mövqeyə görə (JAbu-Loxyd) ilk dünya-sistemi hələ XIII əsrdə
formalaşmış və 5 müstəqil “nüvə”dən ibarət olmuşdur Nə aid deyil?

√ Şərqi Avropa
• Ərəb dünyası
• Hind okeanı zonası
• Böyük çöl (monqollar tərəfindən vahid makrosiyasi məkanda yaradılan birlik)
• Qərbi Avropa

423. Vallerstayna görə, əsl dünya-sistemi kapitlizmlə bağlıdır Digər mövqeyə görə (JAbu-Loxyd)

√ Çin
• Qərbi Avropa
• Ərəb dünyası
• Hind okeanı zonası
• ilk dünya-sistemi hələ XIII əsrdə formalaşmış və 5 müstəqil “nüvə”dən ibarət olmuşdur     Nə aid deyil?

424. Vallerstayna görə, əsl dünya-sistemi kapitlizmlə bağlıdır Digər mövqeyə görə (JAbu-Loxyd) ilk dünya-sistemi hələ XIII əsrdə
formalaşmış və neçə müstəqil “nüvə”dən ibarət olmuşdur

√ 5.0
• 2.0
• 4.0
• 7.0
• 3.0

425. Afrika iqtisadiyyatını təhlil edərək, biz nəzərə almaliyıq

√ Dünya iqtisadiyyatının və Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin uzun müddətli tendensiyalarını
• Dayanıqsızlıq
• Xüsusilə iqtisadi mənşəli irimiqyaslı böhran hadisəsi
• Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisəsi.
• Qeyri-bərabərllik

426. Afrika iqtisadiyyatını təhlil edərək, biz nəzərə almaliyıq

√ Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə uzun müddətli tendensiyalarını
• Dayanıqsızlıq
• Xüsusilə iqtisadi mənşəli irimiqyaslı böhran hadisəsi
• Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisəsi.
• Qeyri-bərabərllik

427. Afrika iqtisadiyyatını təhlil edərək, biz nəzərə almaliyıq

√ Dünya iqtisadiyyatının uzun müddətli tendensiyalarını
• Dayanıqsızlıq
• Xüsusilə iqtisadi mənşəli irimiqyaslı böhran hadisəsi
• Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisəsi.
• Qeyri-bərabərllik



428. Afrika iqtisadiyyatını təhlil edərək, biz nəzərə almaliyıq

√ Dünya iqtisadiyyatının konyunkturasını
• Dayanıqsızlıq
• Xüsusilə iqtisadi mənşəli irimiqyaslı böhran hadisəsi
• Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisəsi.
• Qeyri-bərabərllik

429. Afrika iqtisadiyyatını təhlil edərək, biz nəzərə almaliyıq

√ Milli səviyyənin vəziyyətini
• Dayanıqsızlıq
• Xüsusilə iqtisadi mənşəli irimiqyaslı böhran hadisəsi
• Siyasi faktorlarla bağlı olunan irimiqyaslı böhran hadisəsi.
• Qeyri-bərabərllik

430. Yaxın və Orta Şərq regionunda neft ixrac edən dövlətlərin gələcək iqtisadi siyasətinin əsasını ...... istiqamət müəyyən edir:

√ 3.0
• 6.0
• 4.0
• 7.0
• 5.0

431. Hindistan kənd təsərrüfatı istehsalatın üzrə dünyada neçənci yeri tutur.

• 1.0
√ 2.0
• 9.0
• 5.0
• 3.0

432. Büdcə kəsrini azaltmaq üçün dövlət etdi

√ 3G tezlikli telekommunikasiyadan istifadə hüquqlarının auksionla satmışdır
• Döxlət müəssisələrini özəlləşdirmişdir
• Bəzi dövlət müəssisəsində səhmlərin kiçik faizini satmışdır
• Gübrə istehsalı sferasında subsidiyaları azaltmışdır
• Yanacaq istehsalı sferasında subsidiyaları azaltmışdır

433. Milli iqtisadi system prinsiplərinlən hansı ölkələrdə geniş istifadə olunmuşdur

√ Almaniya
• Rusiya
• Fransa
• B.Britaniya
• Çin

434. Sosial inkişaf modellərində hansı mexanizmlərdən istifadə üstünlük təşkil edir:

√ dövlət və bazaar mexanizminin optimal tədqiqi
• Social mexanizmlər
• Federal mexanizmlər
• Sırf dövlət mexanizmi
• Ancaq bazaar mexanizmi

435. Davamlı inkişaf modeli özünə daxil edir:

• Nəyin bahasına okursa olsun iqtisadi inkişafın artımı təmin olunur



• Demoqrafik problemlər in həlli ancaq bazaar mexanizmi vasitəsilə həll edilir
√ iqtisadi, social, ekoliji və demoqrafik inkişafı
• Indiki nəsillərin marağını təmin edir
• Əldə olunan gəlirlər müasir tələbatın ödənilməsinə sarf olunur

436. Kecid inkişaf modelində təkrar istehsalın ən xarakterik cəhətləri

• məşğulluğun artması
• inflyasiyanın azalması
√ makroiqtisadi sabitləşmə
• investisiya mühitinin əlverişli olması
• elmi tədqiqatlara çox vəsait qyrılması

437. Sosial inkişaf modelinə aid olan ölkələr

• ABŞ
• B.Britaniya
√ Almaniya, Avstriya
• Rusiya
• Çin

438. Sosial-demokrat inkoşaf modelinə aid olan ölkələr

√ Skandinaviya ölkələri
• Yaponiya
• Çin
• Belçıka
• Hollandiya

439. Liberal iqtisadi inkişaf modelinə aid olan ölkələr

√ Amerika, İngıltərə
• Avstriya
• Skandinaviya ölkələri
• Almaniya
• Çin

440. İnnovativ inkişaf modelinə keçidin zərurəti

• Regionları inkişaf etdirmək
• Demoqrafik prosesləri yaxşılaşdırmaq
√ az xərclə maksimum nəticə əldə etmək, rzqabət qabiliyyətini artırmaq
• Işsizliyi azaltmaq
• Inflyasiyanın qarşısını almaq

441. Uzun yüzillik” tsiklləri və CArriqanı “yığımın sistem tsiklləri” (YST) arasında qarşılıqlı əlaqə modelində nə yoxdur?

• Hegemonluğun “sonuncu böhranı” (cari “uzun yüzilliyin” və cari YST-in sonu)
• Hegemonluğun “siqnal böhranı”, cari YST rejimin yönüm dəyişkənliyi (növbəti “uzun yüzilliyin” başlanğıcı)
• Cari YST-in (yığımın sistem tsiklləri) başlanğıcı (əvvəlki hegemonluq və “uzun yüzilliyin” “sonuncu böhranı”)
• Cari “Uzun yüzilliyin” başlanğıcı (əvvəlki hegemonluğun “siqnal böhranı”)
√ Hegemonluğun “Uzun yüzilliyin” başlanğıcı ( “siqnal böhranı”)

442. Çin modelinin xarakterik cəhətləri

√ bazaar və dovlət mexanizmi birgə tətbiq olunur
• Demoqrafik proseslərə dövlət müdaxilə etmir
• Daxili bazaar müdafiə olunmur
• Daxili istehsal qorunmur
• Ölkəyə innovasiya axınını dövlət stimullaşdırmır



443. İVallerstaynın hegemonluq tsikləri konsepsiyasına əsasən

√ Almaniya
• Hegemonluğa hansıdövlət aid deyil?
• ABŞ
• Böyük Britaniya
• Hollandiya

444. Dünya-sistem yanaşmasının neçə əsas istiqamətləri var?

• 4.0
• 7.0
√ 5.0
• 3.0
• 2.0

445. Müasir dövrdə kapitalist dünya-sistemi (dünya-iqtisadiyyatları) hissədən ibarət olmaqla fəaliyyətdədir səhv cavab tapın:

√ “Mərkəz və əyalət” – arasında dünya ölkələri
• “Əyalət” – dördüncü dünya ölkələri
• “Əyalət” – üçüncü dünya ölkələri
• Yarıməyalət” – postsosialist ölkələri və qismən inkişaf etməkdə olan ölkələr
• “Nüvə” – yüksək inkişaf etmiş ölkələr

446. 2010-cu ildə Hindistan iqtisadiyyatı dünya maliyyə böhranından sonra bərpa edildi, əsasən aşağıdakıların köməyilə

√ güclü daxili tələb
• xarici maliyyə dəstəyi
• dövlət tənzimlənməsi
• güclü xarici tələb
• güclü xarici tələb

447. Hindistan aşağidaki xidmətlərin əsas ixracatçisi oldu

• səhiyyə
• siğorta
√ proqramlaşdırma
• maaliyyə
• təhsil

448. Hindistan aşağidaki xidmətlərin əsas ixracatçisi oldu

• səhiyyə
• siğorta
√ informasiya texnologiyaları
• maaliyyə
• təhsil

449. hidistanda iqtisadi artımın əsas mənbəyi.

• Müasir sənaye
• Əl işlərinı
√ Xidmət sektoru
• Ənənəvi kənd təsərrüfatı
• Müasir kənd təsərrüfatı

450. Səhf cavab. Hindistanın iqtisadiyyatı müxtəlifdir və əsasən əhatə edir

√ Maaliyyə münasibətlərini



• Müasir sənayelərin geniş diapazonunu
• Əl işlərinı
• Müasir kənd təsərrüfatını
• Ənənəvi kənd təsərrüfatını

451. Səhf cavab. 1990-cı ilin əvvəlində nə başlamışdır

√ Kənd təsərrüqfatına dövlət nəzarətindən imtina
• İqtisadi liberallaşdırma
• İnvestisiyalara nəzarətin azalması
• Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirməsi
• Sənayeyə dövlət nəzarətindən imtina

452. Səhf cavab. 1990-cı ilin əvvəlində nə başlamışdır

√ Kənd təsərrüqfatına dövlət nəzarətindən imtina
• Xarici ticarətə nəzarətin azalması
• Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirməsi
• Sənayeyə dövlət nəzarətindən imtina
• İqtisadi liberallaşdırma

453. Hindistanın əlverişli mühiti gətirib çıxarır

√ yüksək artım səviyyəsinə
• işsizliyin azalmasına
• infrastrukturanın inkişafına
• yaxşı iqtisadi perspektivə
• möhkəm dövlətə

454. Arqentinada ekspansiyalı vergi siyasəti nəyə səbəb olur

√ inflyasiyanın güclənməsinə
• əhali mirasiyasına
• maliyyənin daimi kəsrinin artmasına
• cari hesabların daimi kəsrinin artmasına
• kapitalın axıb getməsinə

455. Arqentina hökuməti böhrandan çıxmaq üçün nə etdi

√ borcun rekostruksiya etdi
• yüksək inflyasiyanı azaltdı,
• cari hesabların daimi kəsrini azaltdı,
• kapitalın axıb getməsinin qarşısını aldı
• maliyyənin daimi kəsrini azaltdı,

456. Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstayn neçə əsas mərhələni fərqləndirir:

• 2.0
• 4.0
• 7.0
• 5.0
√ 3.0

457.
K.Bulüherdən sonra marksist ictimai-iqtisadi formasiyalar nəzəriyyəsinə ikinci etiraz URostoudan (1916) gəldi O, “İqtisadi artımın
mərhələləri Qeyri-kommunist manifesti” (1960) əsərində marksist sxemə qarşı çıxan URostou əsas kriteri kimi istehsalın və adambaşına
gəlirlərin əldə edilmiş səviyyəsindən çıxış etməklə cəmiyyətin inkişaf tarixini neçə mərhələyə bölmüşdür

√ 5.0
• 7.0
• 4.0



• 2.0
• 3.0

458. Yəni keçid – birbaşa ekstensiv inkişafın potensialından asılıdır və bu nöqteyi-nəzərdən də 5 mərhələni fərqləndirmək olar: Nə aid deyil?

• Geniş təsərrüfat (sənətkarlığın ilkin yaranışı)
• Dünya təsərrüfatı (fabrikin hökmranlığı)
• Milli təsərrüfat (manufakturaların meydana gəlməsi)
• Rayon təsərrüfatı (şəhər və kənd arasında mübadilənin genişlənməsi)
√ Kənd təsərrüfat (manufakturaların meydana gəlməsi

459. İstər dövlətdən, istərsə də bələdiyyə orqаnlаrındаn dаxil olаn nələr xаlq təsərrüfаtının inkişаfının əsаs istiqаmətlərini müəyyən edirdi.

√ direktivlər
• dekretlər
• göstərişlər
• proqramlar
• planlar

460. Əmtəə аxınının əsаsən nə tərəfindən аpаrılmаsı genişlənmişdir.

√ əmtəə birjlаrı
• pərakəndə ticarət
• dövlət tədarük
• dövlət satınalma
• topdansatış ticarət

461. ÇXR-dа iqtisаdi islаhаtın hansı istiqаməti seçilmişdir

• mövcud tənzimləmə mexаnizminin təkmilləşdirilməsi
• mövcud proqramlaşdırma mexаnizminin təkmilləşdirilməsi
• social problemlərin araşdırılmasının metodologiyasını təkmilləşdirmək
• mövcud plаnlаşdırmа mexаnizminin təkmilləşdirilməsi
√ \\mövcud idаrəetmə mexаnizminin təkmilləşdirilməsi

462. Iqtisаdi islаhаt keçirmək üçün ÇXR hansı yollnlu seçmişdir.

√ təkаmül
• sosial- təkаmül
• sosial-islahat
• sosial-inqilabi
• inqilabi-təkаmül

463. ÇXR-dа keçirilən iqtisаdi islаhаtın əsаsındа ideyаsı dlrmlşdlr.

• iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
• plаnlа-tənzimlənmənin əlаqələndirilməsi
• plаnlı iqtisadiyyat
• bаzаrın dövlət tənzimlənməsi
√ plаnlа-bаzаrın əlаqələndirilməsi

464. İri beynəlxalq kreditlər hansı ölkəyə təqdim edilməyib.

• Qazaxıstan
• Gürcüstan
√ Belarus
• Qazaxıstan
• Ukrayna

465. MDB ölkələrin uzunmüddətli istifadə xarakterli istehlak malları bazarında mühüm yer tuturlar



• Avropa
• Şərqi Avropa
• Şimali Avropa
• Ametika
√ Yaponiya

466. MDB ölkələrində investisiya sferasında vəziyyət ilkin illərdə xarakterizə olunurdu.

• müqavilə şərtlərinin pozulması ilə,
• sanksiya sistemlərinin işləməməsilə
• ticarət münasibətləri idxalatçılar tərəfindən ödəmələrin çevik surətdə həyata keçirilməməsilə
√ əksər müəssisələrin ağır maliyyə vəziyyəti
• ödəmələrin ümumiyyətlə həyata keçirilməməsilə

467. Azərbaycanın timsalında milli iqtisadiyyatın formalaşması qanunauyğunluqları və хüsusiyyətləri hər şеydən əvvəl hansı amillə şərtlənir:

• Sistеmin böhranına düçar olmuş ölkədə iqtisadi təhlükəsizlik problеmləri gözlənilməklə böhrandan sonra yeni etimal olunan böhrandan
yan keçmək konsеpsiyasının nəzəri əsaslarının işlənməsi zərurəti;

• Rеspublikamızın «milli iqtisadiyyatın» prinsiplərinin büdcənin bölüşdürülməsinə təsiri;
• qlobal maliyyə böhranı nəticəsində iqtisadi potеnsialımızın хеyli hissəsinin təsərrüfat dövriyyəsindən çıхması,
• qlobal maliyyə böhranı
√ SSRI-nin dağılması nəticəsində Azərbaycanın müstəqil dövlətə çеvrilməsi ilə bağlı mеydana çıхan yеni problеmlər;

468. Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin dördüncü mərhələsinə aiddir?

√ 2003 indiyə qədər
• 2003-2010
• 2003 -2009
• 2001-2007
• 2005 -2010

469. Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin üçüncü mərhələsinə aiddir?

√ 1996-2003 cü illəri
• 1998-2000-cı illər
• 2000-2005-ci illər
• 1997-2003- cı illər
• 1999-2003cü illər

470. Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin ikinci mərhələsinə aiddir?

• 1997-1999-cı illəri
• 1996-1998-ci illəri
√ 1994-1996 cı illəri
• 1995-2000 cü illəri
• 1995-1999-cü illəri

471. Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin birinci mərhələsinə aiddir?

√ 1992-1994 cü illəri
• 1993-1996 cı illəri
• 1993-1995-ci illəri
• 1992-1995 cü illəri
• 1990-1995 cı illər

472. Azərbaycanda regional inkişaf proqramları aşağıdakıları əhatə etməmişdir?

√ 2000-2004-cü illər
• 2014-2018



• 2004-2013
• 2009-2013
• 2004-2008

473. Müasir kapitalist dünya-iqtisadiyyatlarında “hegemonluq tsiklləri”, əsrlik trendlər və tsikllik ritmlərin qarşılıqlı əlaqəsinədə neçə faza
var?

• 5.0
• 7.0
√ 4.0
• 3.0
• 2.0

474. Azərbaycanda keçid dövrünün başa çatmasına aid olmayan göstərici:

• investisiya mühitinin əlverişli olması
• sahibkarlığın inkişafı
√ regionlarda əhalinin etnik strukturu
• bazar münasibətlərinin formalaşması
• mülkiyyət çoxnövlüyünün yaranması

475. Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidini təhlil edərkən neçə mərhələyə bölmək olar?

• 2;
• 3;
√ 4;
• mərhələyə bölmək olmaz;
• 5;

476. Azərbaycanın ərazisi hansı iqtisadi miqyaslar üzrə istehsal sisteminə bölünə bilər?

√ makro, mikro, mezo;
• mikro, mezo;
• bölünə bilməz;
• makro, mezo;
• mikro meqo;

477. Azərbaycanın ərazi istehsal sistemi neçə yerə bölünə bilər?

√ 3;
• 1;
• bölünə bilməz;
• 4;
• 2;

478. Аzərbаycаnın timsаlındа milli iqtisаdiyyаtın formаlаşmаsı qаnunаuyğunluqlаrı və хüsusiyyətləri hər şеydən əvvəl аşаğıdаkı аmillərlə
şərtlənir:

√ Sistеmin böhrаnınа düçаr olmuş ölkədə iqtisаdi təhlükəsizlik problеmləri gözlənilməklə böhrаndаn sonra yeni etimal olunan böhrandan
yan keçmək konsеpsiyаsının nəzəri əsаslаrının işlənməsi zərurəti;

• Sistеmin böhrаnınа düçаr olmuş ölkədə iqtisаdi təhlükəsizlik problеmləri gözlənilməklə böhrаndаn sonra inkişаf konsеpsiyаsının nəzəri
əsаslаrının işlənməsi zərurəti;

• Sistеmin böhrаnınа düçаr olmuş ölkədə iqtisаdi təhlükəsizlik problеmləri gözlənilməklə böhrаndаn çıхış konsеpsiyаsının nəzəri
əsаslаrının işlənməsi zərurəti;

• Sistеmin böhrаnınа düçаr olmuş ölkədə iqtisаdi təhlükəsizlik problеmləri gözlənilməklə böhrаndаn çıхış konsеpsiyаsının nəzəri
əsаslаrının işlənməsi zərurəti;

• Rеspublikаmızın bаzаr iqtisаdi sistеminə kеçməsi ilə bаğlı yеni iqtisаdi münаsibətlərə əsаslаnаn milli iqtisаdiyyаtın formаlаşdırılmаsı
zərurəti;

479.
Kеçid dövründə Аzərbаycаnın mövcud rеаllıqlаrının dərk еdilməsində institutsionаl məktəbin əsаs mеtodoloъi üstünlüyü ondаn
ibаrətdir ki, o, ümumən аbstrаkt nəzəri yаnаşmаyа üstünlük vеrən klаssik, libеrаl monеtаr, mаrksist və s. cərəyаnlаrdаn fərqli olаrаq
аmilləri də nəzərə аlır.



√ sosiаl – maliyyə
• stаtistik
• sosiаl-mənəvi еmprik və yа konyuktur,
• sosiаl - hüquqi,
• sosiаl - psiхoloъi,

480. Yəni keçid – birbaşa ekstensiv inkişafın potensialından asılıdır və bu nöqteyi-nəzərdən də 5 mərhələni fərqləndirmək olar: Nə aid deyil?

√ Kənd təsərrüfat (manufakturaların meydana gəlməsi)
• Milli təsərrüfat (manufakturaların meydana gəlməsi)
• Rayon təsərrüfatı (şəhər və kənd arasında mübadilənin genişlənməsi)
• Geniş təsərrüfat (sənətkarlığın ilkin yaranışı)
• Qapalı (təcrid olunmuş) cəmiyyət

481. Alman tarixi məktəbinin parlaq nümayəndələrindən biri olan FList sahə əlamətinə əsaslanmaqla tarixi dövrlənmənin neçə mərhələsini
fərqləndirir:

√ 5.0
• 7.0
• 4.0
• 2.0
• 3.0

482. Sosial-bazar təsərrüfatını liberallar ideal tip hesab edirlər Neoliberalizmin əsas ideoloqlarından biri – VRepke (1899-1967) həmin
təsərrüfata xas olan əsas cəhətləri aşağıdaki kimi sıralayır:

√ 4.0
• 7.0
• 5.0
• 2.0
• 3.0

483. Neoliberallar birinci növə Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə təsərrüfatı (totalitarizm) aşağıdakiları aid edirlər: Nə aid deyil?

√ Qədim Babilistan təsərrüfatları
• Qədim Misir təsərrüfatları
• Sosializm
• Nasist kapitalist təsərrüfatı
• Feodalizm

484. Oyken (1891-1950) tarixi dövrlənmədə əsas kriteri kimi təsərrüfatın idarəedilməsi formasını götürməyi təklif edirdi Bu yanaşma öz
məntiqi köklərini “Təsərrüfatın ideal tipləri” konsepsiyasından götürmüşdür İdarəetmə baxımından VOyken neçə növü fərqləndirir:

• 4.0
• 7.0
√ 2.0
• 3.0
• 5.0

485. KMelloti təkamül variantlarının sayını 5-ə çatdırır: Nə aid deyil?

√ ingilis
• asiya,
• arxaik alman modeli
• “rus” yolu
• antik

486. Azərbaycanın ərazi istehsal sistemi neçə yerə bölünə bilər?



√ 2;
• 1;
• 5.0
• 4;
• 3.0

487. Azərbaycanın makroistehsal sisteminə aiddir?

• aqrar sənaye kompleksi, tikinti;
• sənaye və aqrar sənaye sistemləri;
√ tikinti, sənaye
• sənaye və kənd təsərrüfatı;
• aqrar sənaye və kənd təsərrüfatı;

488. Azərbaycanın ərazisində neçə makroistehasl sistemi mövcuddur?

• yoxdur
• 4.0
• 3.0
• 1.0
√ 2.0

489. Azərbaycan iqtisadiyyatının 1-ci mərhələsinə aiddir?

√ XX əsrin sonunu əhatə edir;
• belə bir mərhələ yoxdur;
• iqtisadi müstəqillik dövrü idi;
• XXi əsrin əvvəllərini əhatə edir;
• sosialist təsərrüfat sisteminin təşəkkül dövrü idi;

490. Azərbaycan iqtisadiyyatının 3-cü mərhələsinə aiddir?

√ XX əsrin əvvəllərini əhatə edir;
• sosialist təsərrüfat sisteminin təşəkkül dövrü idi;
• XIX əsrin sonlarını əhatə edir;
• siyasi müstəqillik dövrü idi;
• iqtisadi müstəqillik dövrü idi;

491. KMelloti təkamül variantlarının sayını neçəyə çatdırır:

• 4.0
• 7.0
√ 5.0
• 3.0
• 2.0

492. KMarks kapitalizməqədərki dövrü üç mərhələyə bölmüşdür ki, hər bir mərhələni də dövlətçiliyə keçidin müstəqil modeli kimi qəbul
etmək olar: Nə aid deyil?

√ ingilis
• alman
• antik
• asiya,
• “ Rus yolu”

493. KMarks kapitalizməqədərki dövrü neçə mərhələyə bölmüşdür:

√ 3.0
• 7.0
• 4.0



• 5.0
• 2.0

494. RAdams hakimiyyətin formalarının təkamülü prosesinə enerji üzərində nəzarətin artımı aspektində yanaşmış və sosial inteqrasiyanın 6
səviyyəsini göstərmişdir: Nə aid deyil?

• Ştat/krallıq
• Milli səviyyə
√ Xalq səviyyəsi
• Lokal qruplar
• Əyalət

495. Azərbaycanda davamlı inkişaf modelinin istiqamətlərinə aid deyil?

• Ekoloji
• demoqrafik
√ sülhün qorunması
• Iqtisadi
• Sosial

496. MFridin konsepsiyasında sosial təkamülün neçə səviyyəsi fərqləndirilir:

• 2.0
• 5.0
√ 4.0
• 7.0
• 3.0

497. Azərbaycanda keçid dövrünün başa çatması şərti olaraq hansı ildən götürülür:

√ 2009.0
• 2013.0
• 2015.0
• 2003.0
• 2005.0

498. Azərbaycan iqtisadiyyatının 2-ci mərhələsinə aiddir?

√ XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərini əhatə edir;
• XIX əsrin əvvəllərini əhatə edir;
• iqtisadi və siyasi müstəqillik dövrü;
• belə bir mərhələ yoxdur;
• sosialist təsərrüfat sisteminin təşəkkül dövrü idi;

499. Azərbaycan iqtisadiyyatının 4-cü mərhələsinə aiddir?

√ iqtisadi və siyasi müstəqillik əldə etməsi;
• sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olması;
• XX əsrin sonu XX1 əsrin əvvəllərini əhatə edir;
• iqtisadiyyatın inkişafı sənaye sahələrinə yönəldilib;
• XX əsrin əvvəllərini əhatə edir;

500. Kеçid dövründə Azərbaycanın mövcud rеallıqlarının dərk еdilməsində institutsional məktəbin əsas mеtodoloъi üstünlüyü ondan
ibarətdir ki, o, ümumən abstrakt nəzəri yanaşmaya üstünlük vеrən klassik, libеral monеtar, marksist və s. cərəyanlardan

√ sosial – maliyyə
• fərqli olaraq amilləri də nəzərə alır.
• sosial - psiхoloji,
• sosial - hüquqi,
• sosial-mənəvi еmprik və ya konyuktur, statistik


