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1. Dövlət bdcə-vergi ,pul-kredit siyasətində iqtisadi artımın təmin edilməsinə çalışır.Bu problemləri həll etmək üçün daha çox hansı
siyasətdən istifadə edir?

• pul-kredit
• investisiyaların stimullaşdırılması
√ fiskal
• büdcə-vergi
• maliyyə,monetar

2. Milli məhsulun strukturunu dəyişmək məqsədilə resursların bölgüsünü təkmilləşdirmək funksiyası vasitəsilə dövlət cəmiyyətdə hansi
vəziyyətə nəzarət edir?

• cəmiyyətin normal fəaliyyətinə nəzarət etmək mümkün olmadıqda
• ictimai sərvətdən səmərəli istifadə olunmadıqda
√ cəmiyyətdə istehlak xassələri fərdi tələbatı ödəmədikdə
• əmtəələrin istehsalıa maraq olmasa
• istehlak malları istehsal etmək üçün yerli istehsalçılarda stimul olmasa

3. gəlirlərin və sərvətin yenidən bölgüsü funsiyası əslində daha çox dövlət siyasətinin hansı səviyyəsini əks etdirir?

√ makroiqtisadi
• mikroiqtisadi,müəssisədaxili
• daxili,makroiqtisadi
• regional
• daxili,mikroiqtisadi

4. Fridmenin fikrincə “monetarist” :

√ pulun kəmiyyət nəzəriyyəsinə inanan adamdır
• kreditin alınması subyektididir
• kreditin verilməsi subyektidir
• kredit və pulu qarşılıqlı əlaqələndirməyi bacaran adamdır
• pulun keyfiyyət nəzəriyyəsinə inanan adamdır

5. Dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin onun ictimai həyatın hansı sahələrində tətbiq olunmasından asılı olaraq ilk növbədə hansı
funksiyalara bölünür?

√ daxili və xarici
• iqtisadi və siyasi
• ictimai və siyasi
• fərdi və ictimai
• daimi və müvəqqəti

6. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi öyrənmir

√ müxtəlif bazarlarda qiymət və istehsal həcmini
• mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
• ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi
• iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin formalaşması
• ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi

7. «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» kursu öyrənmir:

√ müxtəlif əmtəə bazarlarında qiymət dəyişməsini
• mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
• ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi
• iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin formalaşması
• ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi



8. «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi»nin predmeti öyrənir:

√ ölkənin iqtisadi həyatında bazar münasibətlərinin səmərəli formalaşmasını təmin edəcək dövlətin bütün iştirak formalarını
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

9. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi hansı mexanizmləri özündə əks etdirmir? 1.uçot və nəzarət 2.büdcə təminatı və vergiqoyma
3.planlaşdırma 4.proqnozlaşdırma 5.tənzimləmə

√ 5.0
• 3.0
• 3,4,5
• 1,2,4,5,
• 1,2,3

10. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi hansı mexanizmləri özündə əks etdirir? 1.proqnozlaşdırmanı 2.maliyyələşdirməni 3.uçot və nəzarət
sistemi 4planlaşdırma 5.vergiqoyma

√ 1,2,4,5,
• 2,3,4,
• 42493.0
• 1,2,4
• 1,2,3,4,5

11. 1960-1970-ci illərdə monetarizm nəzəriyyəsi hansı nəzəriyyəni sıxışdırıb aradan çıxararaq öz şərtlərini məcbur etməyə başladı?
1.merkantilizm 2.klassik 3.keyns 4.fiziokrat 5.neoklassik

√ hamısını
• 3.0
• 3,4,5
• 5.0
• 2.3

12. Monetaristlər keynsçilərin qiymət artımı ilə istehsalın həcminin artımı arasında birbaşa korelyasiya əlaqəsi olması tezisi ilə,

√ razilaşmırlar
• əlaqələndirirlər
• razılaşırlar
• əlaqələndirmirlər
• uyğunluğu tapırlar

13. Bütün dünya ölkələrinintəcrübəsi göstərir ki,sırf bazar iqtisadiyyatı mövcud deyil,bu baxımdan iqtisadiyyatlar daha çox hansi sistemə
yaxın formada çıxış edirlər?

√ qarışıq
• liberal və qarışıq
• qismən bazar
• tamamilə liberal
• bazar və liberal

14. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi:

√ sabit iqtisadi artımı saхlama üzrə dövlətin fəaliyyətidir
• haqsız rəqabəti fоrmalaşdırmaq üzrə dövlətin fəaliyyətidir
• tədiyyə balansının mənfi saldоsunun fоrmalaşması üzrə dövlətin fəaliyyətidir
• inflyasiya artımının yaradılması üzrə dövlətin fəaliyyətidir
• işsizliyin artırılması üzrə dövlətin fəaliyyətidir



15. Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas məqsədidir:

√ iqtisadi - sоsial sabitlik və inkişafa nail оlma
• ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması
• yеrli özünüidarəеtmə zəmanətinin təminatı
• rеgiоnların təbii-iqlim хüsusiyyətlərindən istifadə
• rеgiоnların sоsial-iqtisadi inkişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi

16. Hiperinflyasiya şəraitində iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün moneraristlər dövlətə aşağıdakı proqramı təklif etmirdilər.

√ regionlarda pul kütləsinin proporsional bölüşdürülməsi
• dövlət büdcəsi xərclərinin azaldılması
• əmək haqqı artımının tənzimlənməsi
• tədavüldə pulun kəmiyyət dövranının
• yüksək bank faizinin tətbiq olunması

17. Fridmenə görə,

√ məcmu gəlirin artımı real tələbata təsir göstərmir
• məcmu gəlirin artımı investisiyaların həcmini artırır
• real tələbatın artımı gəlirlərin səviyyəsini azaldır
• real gəlirin artımı ivestisiyaların həcmini artırır
• investisiyaların artımı nominal gəliri artırır

18.
Bazar iqtisadiyyatının çatışmazlıqlarına aid deyil: 1.haqsız rəqabətin olması və inhisarlaşma 2.xarici effektlər probleminin bazar
tərəfindən nəzərə alınmaması 3.sahibkarlara azad sahibkarlıq hüququ verməklə özbaşınalığın qarşısını ala bilməməsi
4.işsizlik,inflyasiya,makroiqtisadi qeyri-sabitlik, 5.sosial ədalətlilik probleminə bazarın biganə qalmaması

• 1,3,5
• 4.5
• 1,2,3,4,5
• 2,3,4,5
√ 3,5,

19.
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin başlıca problemi hesab olunur: 1.dövlətlə iqtisadiyyatın
qarşılıqlı əlaqəsi 2.regionlar arasında mövcud olan disproporsiyaların aradan qaldırılması 3.hüdudların müəyyən edilməsi 4.dövlətin
iqtisadiyyata müdaxiləsinin optimal nisbəti. 5.hüdudların gözlənilməsi

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

20. Dünya təcrübəsinə əsasən iqtisadiyyatın normal fəaliyyətinin təmin edilməsində həlledici rol oynayır:

√ dövlət
• vətəndaşlar
• hər bir ölkənin iqtisadiyyat nazirliyi
• maliyyə nazirliyi
• İqtisadi inkişaf nazirliyi

21. İDT-nin məqsədi deyil:

√ xarici investorların mənafeyinə xidmət etmək
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

22. İDT-nin vəzifələrinə aid deyil:



√ xarici investorlara üstünlük vermək
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

23. İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı cəkilənlər aiddir:

√ bütün cavablar düzdür
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

24. İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı çəkilənlərə aiddir:

√ bütün cavablar düzdür
• mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
• ümumi iqtisadi proporsiyaların dəstəklənməsi
• iqtisadiyyatın cari və gələcək istiqamətlərinin optimal nisbətinin formalaşması
• ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi

25. İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı çəkilənlər aiddir:

√ bütün cavablar düzdür

• dövlət tənzimlənməsi qarşılıqlı maraqların təmin olunmasını yönəlməli və bir tərəfdən, iqtisadiyyatın səmərəli inkişafını, digər tərəfdən
isə sosial ədaləti təmin etməlidir

• dövlətin sərəncamında olan təbii, insan, maliyyə resursların səmərəli istifadəsi

• sosial-iqtisadi inkişaf, regional, sahə, sahələrarası, məqsədli, investisiya proqnoz və proqramlarının yaxın və uzaq gələcəyə işlənib
hazırlanması

• iqtisadi inkişafın səmərəliliyini təmin etmək

26. İDT əsas funksiyalarına aid deyil:

√ mədəni-tərbiyə vəzifələri
• makroiqtisadi siyasətin prioritetlərinin müəyyən olunması
• bazarın səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitini yaradılması
• bazar həll edə bilməyən məsələlərin həlli;
• iqtisadi qanunların işlənib hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına nəzarət;

27. İDT əsas funksiyalarına aid deyil:

√ sosial münaqişələrin həlli
• makroiqtisadi siyasətin prioritetlərinin müəyyən olunması
• bazarın səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitini yaradılması;
• bazar həll edə bilməyən məsələlərin həlli;
• iqtisadi qanunların işlənib hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına nəzarət;

28. İDT əsas funksiyalarına aiddir:

• iqtisadi qanunların işlənib hazırlanması, qəbul olunması və onların icrasına nəzarət;
• bazarın səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitini yaradılması
• bazar həll edə bilməyən məsələlərin həlli
√ bütün cavablar düzdür
• makroiqtisadi siyasətin prioritetlərinin müəyyən olunması

29. Təsnifləşdirmə prinsiplərinə görə kontraktlar aşağıdakı növə bölünürlər: birdəfəlik B) dövrü C) qarışıq formada ödənişli D) daimi

√ A,B.C



• A,D,C
• AD
• CD
• B.C,D

30. Dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsi və maliyyələşdirilməsi:

√ müqavilə əsasındadır və ödənilir
• məcburidir və ödənilmir
• könüllüdür və müəyyən hissəsi ödənilir
• məcburidir və müəyyən hissəsi ödənilir
• məsləhət xarakterlidir və ödənilmir

31. Dövlət proqrammı təmin olunmalıdır: A) əmək ehtiyatları ilə B) maddi ehtiyatları ilə C) maliyyə ehtiyatları ilə D) istehsal gücləri ilə

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

32. Birbaşa təsir metodlarına aid deyil:

√ gömrük tarifi
• plan
• sifariş
• mal idxalına kvota
• proqramm

33. Dolayı təsir metodlarına aid deyil:

√ regional proqramlar
• kredit faizləri
• gömrük tarifləri
• amortizasiya ayırmaları
• vergi güzəştləri

34. Dövlət sifarişlərinin reallaşması prinsiplərinə aid deyil:

√ sifarişlər müddətsizdir
• sifarişlər müqavilə əsasında yerinə yetirilir
• sifarişin həcmi məhduddur
• sifarişin tərkibi dövlət tələblərindən asılıdır
• sifarişçi kimi dövlət çıxış edir

35. İnflyasiya doğuran səbəblərə aid deyil:

√ əlavə əmtəə yaradılması
• istehsal xərclərinin artması
• əmək haqqının yüksəlməsi
• təklif mexanizminin pozulması
• tələbin artması

36. İnhisarlarda qiymət səviyyəsinin yüksəldilməsinin məhdudlaşdırılması üçün tətbiq edilir:

• kredit səviyyəsi həddi
• mənfəət səviyyəsi həddi
• maya dəyəri səviyyəsi həddi
• vergi səviyyəsi həddi
√ rentabellik səviyyəsi həddi



37. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin aşağıdakı növü yoxdur

√ müntəzəm qiymət
• biznes qiyməti
• dövlət qiyməti
• kontrakt qiyməti
• sabit qiymət

38. Dövlət tənzimlənməsinin obyektlərinə aid deyil:

√ iqtisadi maraqların icraçıları
• məşğulluq
• pul dövriyyəsi
• tədiyyə balansı
• iqtisadi tsikl

39. Birbaşa təsir metodlarına aid deyil:

√ subvensiya
• dövlət müəssisələrinin strukturlarına nəzarət
• dövlət müəssisələrinin təsərrüfat məqsədyönlülyyünə nəzarət
• qiymət və tariflərin təyini
• dövlət müəssisələrinin maliyyə əməliyyatlarına nəzarət

40. Dolayı təsir metodlarına aid deyil:

√ sifarişlər
• kredit
• gömrük tarifləri
• subsidiyalar
• vergi güzəştləri

41. Kredit tənzimləmə metodlarına aid deyil

√ sekvestr
• pul emissiyası
• məcburi ehtiyat norması
• valyuta məzənnəsinin dəyişməsi
• uçot dərəcəsi

42. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin inzibati metoduna aid deyil:

√ kreditləşdirmə
• dövlət sifarişləri
• indikativ planlaşdırma
• strateji planlaşdırma
• direktiv planlaşdırma

43. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin belə planlaşdırılması mövcud deyil:

√ interval planlaşdırma
• makroiqtisadi planlar
• indikativ planlaşdırma
• strateji planlaşdırma
• direktiv planlaşdırma

44. Keyns tərəfindən aşağıdakı nəzəri prinsipdən istifadə olunur

√ istehsala, məşğulluq və milli gəlirə dövlət investisiyalarının təsirinin multiplikativ effektindən



• pul qaydasından
• ekologiyaya dövlət himayəsi göstərmək
• sosial siyasəti həyata keçirmək
• dövlət dirijizmi

45. MV=PQ tənliyi kimin adı ilə bağlıdır

√ Fişer
• Rikkardo
• Marşal
• Sey
• Yum

46. Pulun kəmiyyət nəzəriyyəsi neçənci əsrdə meydana gəlmişdir:

√ XVIII
• XIX
• XVI
• XV
• XX

47. İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsini təklif edən:

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

48. Dövlət tənzimlənməsinin əsasını yaradan:

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

49. hansı dövlətdir ki,gənc sənayeləşmiş sosializm cəmiyyətindən deformasiya edilmiş kapitalizmi keçməklə postsənaye cəmiyyətinə keçid
prosesini çox ağrılı yaşayır?

√ Rusiya
• Azərbaycan
• bütün MDB olkələri
• Qazaxıstan
• sabiq SSRİ

50. XXəsrin son rübündən başlayaraq iqtisadiyyatın qloballaşması və radikal dəyişikliklərlə müşaiyət olunan dünya cəmiyyəti,

√ böhran dövrünü uğurla başa vurdu
• əhali arasında sosial bərabərlik yaratdı
• ədalətli bölgünü həyata keçirdi
• sosial bərabərliyi alt-üst etdi
• böhran dövrünü yaşamağa başladı

51. Milli və dünya iqtisadiyyatındakı tsikllər,

√ sinxronlaşır
• açıq-aşkar meydana çıxır
• gizli əlaqələrə çevrilir
• daha aydın şəkildə özünü biruzə verir



• xronikiləşir

52. Sənaye cəmiyyətinin postsənaye ilə əvəzlənməsi hansı əsrlərdə müşahidə edilməkdədir?

√ XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəlləri
• XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəlləri
• XIX əsrin əvvəlləri
• XXəsrin sonu
• XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri

53.

Dövlət iqtisadi həyatda aşağıdakı fəaliyyətləri həyata kеçirir: 1. institusiоnal mühiti fоrmalaşdırmaqla iqtisadi «оyun qaydaları»nı
müəyyənləşdirir; müхtəlif sahələrdə iqtisadi subyеktlərin fəaliyyətini rеqlamеntləşdirən uyğun hüquqi-nоrmativ aktları müəyyən еdir,
qərarlar vеrir; 2. vеrgiyə cəlb еtmə və dövlət хərcləri, pul еmissiyası və krеditlərin bölüşdürülməsi və s. qərarlar vasitəsilə iqtisadi
aktivlik səviyyəsinə köməkçi təsir göstərir; 3. kapital qоyuluşunu qismən maliyyələşdirir və хətləndirir;

√ 1,2,3
• 2.0
• 2.3
• 1.3
• 1.2

54. Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin хüsusi çəkisinin artmasına təsir еdən əsas amillər:

√ hamısı
• еkоlоgi fəlakətlər təhlükəsi
• dünyada rеsurslarının qеyri-bərabər paylanması
• dеmоqrafik prоblеmlərin mürəkkəbliyi
• bərpaоlunmayan rеsursların tükənməsi

55. Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərinə aid deyil

√ valyuta kursu
• işsizliyin səviyyəsi
• inflyasiyanın tempi
• xalis ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisi
• ÜDM artım tempi

56. Böhran fəzasının müddəti,miqyası və dərinliyi nə ilə müəyyən olunur?

• məzmunu ilə
• müddəti ilə
√ xarakteri ilə
• dinamikası ilə
• ölçüsü ilə

57. .... iqtisadi tsiklin bir fəzasından digər fəzasına keçən zaman və ya tsikllərin dəyişilməsi zamanı iqtisadiyyatda baş verən keyfiyyət
dəyişikliklərini əks etdirir:

√ dinamika
• məhsulun həcmi
• rentabellik
• məhsuldarlıq
• struktur

58. İqtisadiyyatın inkişafını effektiv tənzimləmək üçün hansı əlaqələri təsəvvür etmək lazım deyil: 1.strukturunu 2.vəziyyətini 3.həcmini
4.problemləri 5.dünya iqtisadiyyatında yerini 6.perspektivlərini

√ 3,4,
• 1,2,3,4,5,
• 2.5
• 1.3



• 1,2,3

59. İqtisadi planlar vasitəsiylə dövlət...nail olur:

√ proporsional inkişafa
• iqtisadiyyatı tənzimləməyə
• resurslardan səmərəli istifadəy
• sosial bərabərliyə
• gəlirlərin ədalətli bölgüsünə

60. Dövlət tərəfindən qəbul olunan planlar hansi fəaliyyətin müəyyən sahələrini müəyyən edə bilər?

√ sosial və iqtisadi
• iqtisadi və inzibati
• inzibati
• iqtisadi və maliyyə
• iqtisadi

61. Mənfi xarici effekt səbəb olur:

√ əmtəə çox buraxılır və qiyməti həddən artıq aşağı olur
• qiymət aşağıdır
• əmtəənin həcmi sabitdir
• qiymət sabitdir
• əmtəənin həcmi məhduddur

62. Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərin aiddir

√ bütün cavablar düzdür
• işsizliyin səviyyəsi
• inflyasiyanın tempi
• xalis ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisi
• ÜDM artım tempi

63. Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalaranı aid deyil

√ pul-kredit siyasəti
• vergilərin yığılması
• pul tədavülünün təşkili
• düzgün cavab yoxdur
• xüsusi mülkiyyətin müdafiəsi

64. Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalarına aiddir

√ bütün cavablar düzdür
• vergilərin yığılması
• pul tədavülünün təşkili
• düzgün cavab yoxdur
• xüsusi mülkiyyətin müdafiəsi

65. Dövlət tənzimlənməsinin əsas qüsurlarına aid etmək olar?

√ bütün cavablar düzdür
• bürokratik aparatın mövcudluğu
• qərarların nəticəsinin qabaqcadan görmək imkanının olmamağı
• qərarın qəbul olunması, həyata keçirilməsi və nəticəsinin arasındakı vaxt
• informasiyanın məhdud, etibarsız və yanlış olması

66. Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:



√ bütün cavablar düzdür
• mənfi xarici effektlərin olması
• gəlirlərin qeyri-bərabər paylanması
• makroiqtisadi inkişafın qeyri-sabit olması
• ictimai məhsulların istehsalının bazar üçün sərfəli olmamağı

67. Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:

√ bütün cavablar düzdür
• resursların tükənməsi
• ətraf mühitin çirklənməsi
• resursların qeyri-səmərəli paylanması
• inhisarların mövcudluğu

68. İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 4-cü səviyyəsinin yaranması nə ilə əlaqəlidir?

√ qloballaşma
• sahələrin differensasiyası
• iqtisadiyyatın demonopolizasiyası
• dünya iqtisadi sistemində dəyişikliklər
• sahələrin inteqrasiyası

69. İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 3-cü səviyyəsi nə zaman formalaşmışdır?

• 19201925ci illər
√ Böyük depressiyadan (19291933) sonra
• 19411945ci illər
• 19171936cı illər
• 19001910cu illər

70. İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 2-ci səviyyəsi tənzimlənmənin hansı növünə aiddir?

√ korporativ
• indikativ
• proqnozlaşdırma
• proqramlaşdırma
• direktiv

71. İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 2-ci səviyyəsi nə zaman formalaşmışdır?

√ Birinci Dünya müharibəsindən 20-25 il əvvəl
• XV əsrdə
• XVIII əsrdə
• XVI əsrdə
• XVII əsrdə

72. İqtisadi tənzimləmə mexanizminin 1-ci səviyyəsi nə zaman formalaşmışdır?

√ XVI-XVII əsrdə Qərbi Avropada və XIX əsrin 50-60-cı illərində ABŞ-da
• XV əsrdə
• XVIII əsrdə
• XVI əsrdə
• XVII əsrdə

73. İqtisadi tənzimləmə mexanizmi neçə səviyyədən ibarətdir?

√ 4.0
• 2.0
• 6.0
• 1.0



• 3.0

74. Dövlətin iqtisadiyyatı tənzim etmə vasitələrində hansı proqnozlardan istifadə edilir?

√ fərdi,kompleks
• məqsədli,kompleks
• perspektiv,oncədəngörmə
• iqtisadi və qeyri-iqtisadi
• gözlənilən,təsadüfi

75. proqnozların tərtib olunmasında hansı proqramlardan istifadə olunur? 1.məqsədli 2.fərdi 3.kompleks 4iqtisadi 5.daxili

√ 1,3,
• 1,2,3,4,5
• 2.3
• 1,3,5
• 2.3

76. Qısamüddətli dövrdə iqtisadiyyatda mövcud olan problemləri aradan qaldırmağa imkan verən hansı tənzimləmə metodlarıdır?

√ birbaşa
• inzibati
• dolayı
• daxili
• iqtisadi

77. İnzibati metodun tətbiqi hansı hallarda qaçılmaz və alternativsiz hesab olunur?

√ bazar proseslərinin iqtisadi tənzimləyiciləri səmərə vermədikdə
• iqtisadi siyasətin iqtisadi tənzimləyiciləri işə yaramadıqda
• konkret olaraq bu metodun tətbiqiə ehtiyac yarandıqda
• iqtisadi siyasətlə vəhdət təşkil etdikdə
• dövlət bu subyektlərlə yalnız mübarizə apara bilmədikdə

78. Dovlətin iqtisadiyyatı tənzimləməsinin birinci təsnifat qrupuna aid deyil:1.ümumi 2.xüsusi 3.daxili 4.birbaşa 5.dolayı

√ 3,4,5,
• 2,3,5
• 4.5
• 1,2,4,5
• 1,2,3,4,5

79. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyalarına aiddir:

√ bütün cavablar düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək
• dünyada milli biznesi dəstəkləmək
• əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək

80. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyalarına aiddir

√ bütün cavablar düzdür
• iqtisadiyyatın sabitliyini təmin etmək
• makroiqtisadi və struktur tarazlığı dəstəkləmək
• resursların paylanması
• bazar iqtisadiyyatının hüquqi bazasının yaradılması

81. Bazarın təkmil olmamağı özünü nədə büruzə verir?



√ bütün cavablar düzdür
• işsizlik, inflyasiya və böhranların mövcudluğu
• gəlirlərin qeyri-bərabər paylanmasının sosial sabitliyə təhlükə yaratması
• mütləq tələb olunan əmtəə və xidmətlərin bazar tərəfindən istehsal olmaması
• məlumatın qeyri-simmetrik olmağı

82. Bazarın təkmil olmamağı özünü nədə büruzə verir?

• səhiyyə və pensiya sahəsində çığorta bazarlarının məhdudluğu
• rəqabətin pozulması hallarında
• cəmiyyətə tələb olunan malların bazar tərəfindən təklif olunmamağı
• xarici effektlərin olması
√ bütün cavablar düzdür

83. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil?

√ sabit inkişaf zamanı
• tələb – təklif mütənasibləri pozulduğu halda
• tələb artıq olduqda
• təklif artıq olduqda
• məcmu tələb və təklif arasında tarazlıq zamanı

84. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil?

√ məcmu tələb və təklif arasında tarazlıq zamanı
• tələb – təklif mütənasibləri pozulduğu halda
• tələb artıq olduqda
• təklif artıq olduqda
• məcmu tələb və təklif arasında tarazlıq zamanı

85. İDT-nin subyektidir

√ hüquq mühafizə orqanları
• müəssisələr
• təşkilatlar
• idarələr
• bələdiyyələr

86. İDT-nin subyektidir

√ icraedici orqanlar
• müəssisələr
• təşkilatlar
• idarələr
• bələdiyyələr

87. İDT-nin subyektidir  qanunverci orqanlar

√ qanunverici, icraedici və məhkəmə orqanları
• təşkilatlar
• idarələr
• bütün cavablar düzdür
• müəssisələr

88. İDT-nin obyektidir

√ hamısı
• ölkənin sahələri və regionları
• regionların sosial-iqtisadi prosesləri
• tədiyyə balansı



• iqtisadiyyatın sfera və sahələri

89. Dövlət tənzimlənməsinin obyektlərinə aid deyil

√ hamısı
• ölkənin sahələri və regionları
• regionların sosial-iqtisadi prosesləri
• tədiyyə balansı
• iqtisadi maraqların icraçıları

90. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil?

√ iqtisadi artım zamanı
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• keçid dövründə
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

91. Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır?

√ keçid dövründə
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• bütün cavablar düzdür
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

92. Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır?

√ böhran zamanı
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• bütün cavablar düzdür
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

93. Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır?

√ tənəzzül zamanı
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• bütün cavablar düzdür
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

94. Dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi:

√ dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• gəlirlərin sosial ədalət prinsipinə müvafiq bölüşdürülməsi

95. Ordoliberalizm məkrəbinin mövqeyinə aid deyil: 1.məqsədlərin diaqnozu 2.ictimai hərəkatlar 3.dövlətlərarası şuralarla mütəmadi
danışıqlar 4.şəraitin proqnozlaşdırılması 5.fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbulu

√ 2,3,
• 1.3
• 4.5
• 4.5
• 2,3,4,5

96. İnstutsionalizmə görə dövlətin iqtisadi siyasəti özündə bu konsepsiyaları əks etdirir?



√ ictimai nemətlərin yaradılması
• hüquqi bazanın təmini
• məşğulluğun stimullaşdırılması,iqtisadi artımın saxlanılması
• sosial korrektə,gəlirlərin bölüşdürülməsi
• sosial korrektə,gəlirlərin bölüşdürülməsi

97. Hansı ölkələrdə iqtisadi siyasət prezident tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu kimi götürülür? 1.Almaniya 2.Rusiya
3.Yaponiya 4.Fransa 5.İngiltərə

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

98. Bazar instutunun dövlətlə qarşılıqlı təsirini xarakterizə edərkən bu instut dövlət instutu ilə müqayisədə,

• daha çevik struktura malikdir
• daha mütəhərrik struktura malikdir
√ daha dəqiq struktura malikdir
• daha mötərəqqi struktura malikdir
• daha sadə struktura malikdir

99. Qarşılıqlı təsirin təhlili hansı struktur komponentlərinə söykənir? 1.məqsədlər 2.mexanizmlər 3.aspektlər 4.reallaşdırmanın yönəldilməsi
5.subyektlər

√ 3.0
• 5.0
• 2,3,4
• 2,3,4
• 1,2,3,4,5

100. İqtisadçılar başlıca olaraq bazarın tənzimləmə aspektlərini nəzərdən keçirərkən daha çox hansı aspektə diqqətyetirilməsini vacib
sayırlar?

• iqtisadi tənzimləmə
• daxili tənzimləmə
√ özünütənzimləmə
• iqtisadi və sosial tənzimləmə
• xarici tənzimləmə

101. Dövlətin iqtisadi siyasəti reallaşdırmada bazar instutuna təsiri zamanı nəzərdə tutulan subyekt hansıdır?

√ iqtisadi inkişaf
• bazar instutuna təsir mexanizmləri
• iqtisadi siyasətin istiqaməqləndirilməsi
• dövlət tənzimləməsini məqsədi,tənzimləmə strategiyası
• iqtisadi siyasətin reallaşması subyektləri

102. İnstutların qarşılıqlı əlaqəsini qeyd edərkən adətən daha çox nəyə diqqətyetirilir?

√ dövlətin bazara göstərdiyi təsir
• bazarın tənzimləmədə instutların tənzimləmə vasitələri
• dövlətin müvafiq instutlara göstərdiyi təsir
• bazarın çatışmazlıqlarının həmin instutlarda müzakirəsi
• həmin instutların iqtisadi tənzimləmədə rolu

103. Uyğun gəlmənin qiymətləndirilməsinə aid deyil:



√ reqlmentləşmə
• akkreditasiya
• xidmətlərin ekspertizası
• mütləq səviyyədə sertifikatlaşma
• Kateqoriyaların tətbiqi

104. Texniki tənzimləməyə daxil olan elementlərə aid deyil: 1.Milli səviyyədə standartlaşma 2.reqlamentləşmə 3.akkreditasiya 4.könüllü
sertifikatlaşma 5.bəyannamələrin tətbiqi

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

105. C.Keynsin nəzəriyyəsinə görə investisiyalar yığımı üstələyir, əgər

√ uzun müddət iqtisadiyyatda istehsal artıqlığı və işsizlik hökm sürərsə
• işsizliyin səviyyəsi sabitdir
• işsizlik aşağı düşür
• istehsal aşağı düşür
• istehsalın həcmi məhduddur

106. Neoklassik sintez hansı modellərin istifadəsini nəzərdə tutur

√ Keyns və Monetar
• ekletik keynsçilər
• radikal keynsçilər
• bütün cavablar düzdür
• ardıcıl monetaristlər

107. Dövlət direjizmi kim tərəfindən irəli sürülmüşdür

√ F.Peru
• Skarrufi
• Stafford
• Şerman
• Keynsçilər tərəfindən

108. Keyns modeli nə vaxt yayılmışdır

√ XX əsrin 50-60-cı illərində
• XVII əsrdə
• XVIII əsrdə
• XXI əsrdə
• XIX əsrdə

109. Keynsin modeli nə zaman yaranmışdır

√ 1929-1933-cü illər böhranından sonra
• 1920-1925-ci illər
• 1930-1933-cü illər
• 1933-1935-ci illər
• 1930-1935-ci illər

110. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir

√ inflyasiyanın tənzimlənməsi
• ictimai əmtəələrin təklif olunması
• mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması



• bütün cavablar düzdür
• pul tədavülünün təşkil olunması

111. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir

√ məşğulluğun təmin olunması
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• sosial müdafiəyə
• regional siyasət
• fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi

112. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir

√ fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• sosial müdafiəyə
• regional siyasət
• məşğulluğun təmin olunması

113. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir

√ dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• sosial müdafiəyə
• regional siyasət
• məşğulluğun təmin olunması

114. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir

√ bütün cavablar düzdür
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• sosial müdafiəyə
• regional siyasət
• məşğulluğun təmin olunması

115. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir

√ bütün cavablar düzdür
• məşğulluğun təmin olunması
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi
• sosial müdafiəyə

116. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi daxil deyil

√ dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək
• ictimai əmtəələrin təklif olunması
• mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
• bütün cavablar düzdür
• pul tədavülünün təşkil olunması

117. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi daxil deyil

√ regional siyasət
• məşğulluğun təmin olunması
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• bütün cavablar düzdür
• dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək

118. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi daxil deyil:



√ inflyasiyanın tənzimlənməsi
• pul tədavülünün təşkil olunması
• ictimai əmtəələrin təklif olunması
• mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
• inflyasiyanın tənzimlənməsi

119. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi daxil deyil

√ məşğulluğun təmin olunması
• ictimai əmtəələrin təklif olunması
• mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
• bütün cavablar düzdür
• pul tədavülünün təşkil olunması

120. İnstitusional istiqamətə aid deyil

√ M.Fridmen
• dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək
• məşğulluğun təmin olunması
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• regional siyasət

121. Keyns tərəfindən aşağıdakı nəzəri prinsipdən istifadə olunur:

√ istehsala, məşğulluq və milli gəlirə dövlət investisiyalarının təsirinin multiplikativ effektindən
• məşğulluğun təmin olunması
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi
• sosial müdafiə ehtiyacı olan əhalinin təminatı məqsədilə gəlirlərin yenidən paylanması

122. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsi adı çəkilən tədbirlərlə həyata keçirilir

√ bütün cavablar düzdür
• dünya iqtisadiyyatında milli maraqlarını təmin etmək
• məşğulluğun təmin olunması
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• regional siyasət

123. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsi adı çəkilən tədbirlərlə həyata keçirilir

√ bütün cavablar düzdür
• məşğulluğun təmin olunması
• inflyasiyanın tənzimlənməsi
• fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi
• sosial müdafiə ehtiyacı olan əhalinin təminatı məqsədilə gəlirlərin yenidən paylanması

124. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsinə daxil deyil:

√ sosial müdafiə tədbirləri
• bütün cavablar düzdür
• mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
• ictimai əmtəələrin təklif olunması
• pul tədavülünün təşkil olunması

125. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəsi hansı tədbirlərlə kifayətlənir

• mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
√ bütün cavablar düzdür
• pul tədavülünün təşkil olunması



• ictimai əmtəələrin təklif olunması
• düzgün cavab yoxdur

126. İqtisadi marağın icraçısıdır

√ mərkəzi bank
• korporativ banklar
• xüsusi banklar
• bütün cavablar düzdür
• kommersiya bankları

127. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ neft-qaz hasilatı işçiləri
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

128. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ fabrik toxucuları
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

129. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ hərbir sənaye işçiləri
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

130. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ dövlət məmurları
• sahibkarlar ittifaqı
• sahibkarlar ittifaqı
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

131. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ sərbəst ixtisas sahibləri
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

132. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ idarəçi və səhmdarlar
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

133. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil:



√ xırda və iri sahibkarlar
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

134. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ torpaq sahibləri
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

135. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ müəssisə sahibləri və fəhlələr
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

136. İqtisadi marağı ifadə edənlər deyil

√ fermerlər
• sahibkarlar ittifaqı
• tələbələr cəmiyyəti
• ticarət birlikləri
• həmkarlar

137. İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil

√ ticarət birlikləri
• dövlət məmurları
• hərbi sənaye işçiləri
• fabrik toxucuları
• sərbəst ixtisas sahibləri

138. İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil

• fabrik toxucuları
• sərbəst ixtisas sahibləri
• dövlət məmurları
• hərbi sənaye işçiləri
√ tələbələr cəmiyyəti

139. İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil:

√ sahibkarlar ittifaqı
• dövlət məmurları
• hərbi sənaye işçiləri
• fabrik toxucuları
• sərbəst ixtisas sahibləri

140. İqtisadi marağın daşıyıcılarına aid deyil

√ həmkarlar təşkilatları
• fəhlələr
• fermerlər



• torpaq sahibləri
• müəssisə sahibləri

141. İqtisadi problemlərin bir hissəsi bazar, bir hissəsi hakimiyyət tərəfindən həll edilirsə, onda iqtisadiyyat

√ qarışıqdır
• kooperasiyadır
• korporativdir
• cavablar düzdür
• kollektivdir

142. Bazarın «görünməz əl» haqqında tezis hansı nəzəri konsepsiyadadır

√ klassik
• neoliberalizm
• prijizm
• cavabların hamısı düzdür
• neoklassik

143. Müasir iqtisadi nəzəriyyədə keynsçilik əsaslanır

√ bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyinə
• ictimai əmtəələrin təklif olunması
• mənfi xarici effektlərin aradan qaldırılması
• bütün cavablar düzdür
• pul tədavülünün təşkil olunması

144. C.M.Keyns hansı nəzəriyyənin banisidir?

√ makroiqtisadiyyat nəzəriyyəsinin
• iqtisadi kibernetika
• iqtisadi fizika
• iqtisadiyyatın fundamental nəzəriyyəsi
• makroiqtisadi tənzimləmə

145. İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsini təklif edən

√ M.Fridmen
• Hilbert
• Şumpater
• A.Marşal
• Keyns

146. Merkantilistlər sərvətin əsas mənbəyi kimi nəyi hesab edirdilər?

√ xarici ticarəti
• pul dövriyyəsi
• tədavül sferasını
• tədiyyə balansını
• kapitalı

147. Tarixi cəhətdən iqtisadi nəzəriyyə məktəblərindən hansı birinci olub?               merkantilizm

√ monetariz
• klassik
• keynsçillik
• bütün cavablar düzdür
• neoluberalizm

148. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin məhddlaşdırılması zərurəti ilk dəfə kim tərəfindən işlənilib



√ C.Keyns
• Samoelson
• Smit
• A.Marşal
• Marks

149. Dövlət tənzimlənməsinin əsasını yaradan

√ A. Smit
• Samoelson
• C.Keyns
• A.Marşal
• Marks

150. Xidmətlərin uyğun gəlməsinin qiymətləndirilməsinə aiddeyil:

√ xidmətlərin göstərilmə həcmi
• işçilərin ustalığının qiymətləndirilməsi
• istehlakçı ekspertizası
• biznes birliklər çərçivəsində qiymətləndirmə
• kateqoriyaların tətbiqi

151. Rəqabət strukturlarının formalaşması hesabına rəqabətqabiliyyətlilik potensialının yüksəldilməsi nəyin nəticəsidir?

√ innovasiyon fəallığın
• iqtisadi fəallığın
• praktiki fəallığın
• artan fəallığın
• investisiya fəallığının

152. dövlət mülkiyyətlərinin obyektlərinin məhsuldarlıq baxımından qiymətləndirilməsi onların hansı baxımdan inkişafına
istiqamətlənməlidir?

√ struktur
• funksional
• siyasi
• iqtisadi
• normativ

153. İdarəetmənin normativ funksiyasına hansı fondların formalaşması yolu ilə nail olunur?

√ institusional
• mərkəzləşdirilmiş
• qeyri-mərkəzləşdirilmiş
• normativ
• funksional

154. Dövlətin idarəetmə funksiyasının bir hissəsi hansı baxımdan təyin olunur?

√ məhsuldarlıq
• gəlirlilik
• reqlamentləşdirmə
• likvidlilik
• rentabellik

155. Proqnoz ssenariyaların qurulmasında daha geniş istifadə edilən təhlil aləti hansıdır?

√ «məqsədlər ağacı»nın qurulması
• kollektiv ekspert qiymətləndirilməsi



• ideyaların generasiyası
• cavablar düzdür
• zehni hücum

156. Dövlət sifarişi

√ yerinə yetirilməsi məcburidir, müqavilə əsasında həyata keçirilir
• istehlakçısı müəyyəndir
• dövlət zəmanəti vardır
• bütün cavablar düzdür
• resurslarla tam təmin olunur

157. Milli iqtisadiyyatın məqsədli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmış bərabər səviyyədə inkişafa nail olmaqdan ibarətdir və dövlət bu məqsədi
həyata keçirmək üçün aşağıdakı funksiyanı həyata keçirir: 1. qanunverici 2. inzibati 3. informasiya 4. tənzimləmə 5. nəzarət

√ hamısı
• 3.5
• 42491.0
• 4,3,5
• 1,2,3

158. Makroiqtisadi planlaşmada istifadə olunan əsas formalar

√ mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma
• dövlət sifarişləri
• indikativ planlaşdırma
• proqnozlaşma və proqramlaşma
• strateji planlaşdırma

159. İndikativ planın xüsusiyyəti deyil

√ məcburi yerinə yetirilməsi
• stimullaşdırıcı vəzifəni yerinə yetirməsi
• güzəştli faiz stafkasının tətbiq edilməsi
• bütün cavablar düzdür
• tövsiyyə xarakterli olması

160. Dövlətin transformasiya olunan iqtisadiyyatda sistemi yenidən yaratma funksiyalarına aiddir

√ hamısı
• əhalinin həyat keyfiyyəti və səviyyəsinin artımını təmin etmək
• dünyada ölkənin yerinin möhkəmləndirilməsi ilə ümummilli iqtisadi maraqların müdafiəsi və təmini
• dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətin optimal nisbətlərinin təmini
• davamlı inkişafın şərtlərini yaratmaq

161. Dövlətin transformasiya olunan iqtisadiyyatda sistemi təscdiqləyən funksiyalarına aiddir

√ hamısı
• makro, mezo və makrosəviyyələrdə struktur transformasiyaları
• sahibkarlığa köməklik
• əhalinin transformasiyaya qədərki həyat səviyyəsinin sabitləşdirilməsi
• transformasiya prosesinin geri dönməzliyini təmin edəcək şəraitin formalaşması

162. Proqramm proqnoz və planlardan fərqli edən əsas xüsusiyyətlərdən biri:

√ büdcədən və fondlardan maliyyələşdirilir
• planın yerinə yetirilməsinə xidmət edir
• plan layihəsindən sonrakı mərhələni əks etdirir
• cavablar düzdür
• tədbirlər sistemini əhatə edir



163. Dövlət mülkiyyətinin idarə edilməsi metodları müxtəlif olduğuna görə onların təkmilləşdirilməsi nəzərə alınmalıdır,bu metodlara aid
deyil:

√ normativ-texniki
• təşkilati-normativ
• texniki-normativ
• normativ hüquqi
• inzibati

164. Digər mülkiyyətçilərdən fərqli olaraq dövlət öz mülkiyyətində olan obyektlərin idarə edilməsini sınaq metodlarına əsasən həyata keçirə
bilməz:

√ intuitiv
• düşünülmüş
• proqnozlaşdırılan
• normativ
• daxili

165. Dövlət mülkiyyəti hansı qaydada təsnifləşdirilə bilməz?

√ ölçülmə xarakterinə görə
• sahə xüsusiyyətlərinə görə
• likvidlilik dərəcəsinə görə
• mülkiyyətin rolunun artırılmasına görə
• dövlət mülkiyyətinin növünə görə

166. Ölkənin aparıcı iqtisadi potensialını saxlanılması və inkişafını təmin edən obyektlərə aiddir:

• qiymətli daşların emalı
• taxıl yetişdirilməsi
• ərzaqla təminatın yaxşılaşdırılması
√ boru-kəmər nəqliyatı
• oduncaq kömür istehsalı

167. ölkənin aparıcı iqtisadi potensialının inkişafını və saxlanmasını təmin edən obyektlərə aid deyil: 1.oduncaq kömür istehsalı 2.boru-
kəmər nəqliyyatı 3.qiymətli daşların emalı 4.neft və qaz hasilatı emalı 5.elektroenergetika

√ 1,2,
• 3.4
• 4.5
• 2,3,5
• 1,2,4

168. Məqsədli proqramın işlənməsi texnologiyasına aid deyil

√ Makroplanlar hazırlamaq
• mövcud istehsal resurslarından tam və səmərəli istifadənin təmin edilməsi
• tədbirlər sistemini əsaslandırmaq
• resursları qiymətləndirmək
• məqsədlər ağacını müəyyənləşdirmək

169. Aşağıda göstərilən amillərdən hansıları iqtisadi artımın proqnozlaşdırılmasında Kobb-Duqlas ikifaktorlu istehsal funksiyasında istifadə
edilir? 1. investisiyalar 2. maddi istehsal sferasında əmək məsrəfləri 3. dövlət xərcləri 4. istehsal fondları 5. pul təklifi

√ 2.4
• 3.5
• 2.5
• 1.5
• 1.2



170. İndikativ planlaşdırma direktiv-mərkəzi planlaşdırmadan fərqlənir:

√ tövsiyyə xarakterlidir

• iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətini və vəziyyətini xarakterizə edən və firmalar tərəfindən işlənib hazırlanmış parametrləri özündə əks
etdirir

• iqtisadiyyatın subyektləri üçün mütləq yerinə yerinə yetirilməsi
• göstəriciləri təsdiq olunmur
• qanuni qüvvəyə malik deyil

171. İnzibati amirlik sisteminə xas deyil

√ resursların mobilliyi
• kvota qoymaq
• təhdid etmək
• təsir etmək
• monetorium tətbiq etmək

172. Dövlət proqrammı təmin olunmalıdır: A) əmək resursları ilə B) maddi resurslar ilə C) maliyyə resursları ilə D) informasiya resursları ilə

√ A, B, C, D
• C, D
• V, D
• A, C
• A.B

173. Proqnoz metoduna aid deyil

√ indikativ
• ssenarinin qurulması
• zehni mərkəz
• matris metodu
• fərdi müsahibə

174. Proqramın prinsipinə aid deyil

√ tarixililik
• proqramlaşdırma
• operativlik
• müddətlilik
• məqsədlilik

175. Birbaşa tənzimləmə metodu deyil

√ açıq bazarda əməliyyatlar
• lisenziyaların verilməsi
• xarici ticarətin lisenziyalaşdırılması
• inhisar bazarının tənzimlənməsi
• standartların hazırlanması

176. Dövlətin transformasiya olunan iqtisadiyyatda sistemi formalaşdıran funksiyalarına aiddir

√ hamısı
• inhisarsızlaşma və rəqabət mühitinin formalaşması
• normativ-hüquqi bazanın formalaşması
• bazar infrastrukturunun formalaşması
• dövlətsizləşdirmə

177. Transformasiya edilən iqtisadiyyatda dövlətin əsas funksiyaları

√ hamısını



• sistemi təsdiqləmə
• sistemi yenidən yaratma
• düzgün cavab yoxdur
• sistemi formalaşdırma

178. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyaları

√ bütün qeyd olunanlar
• iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi və resursların bölgüsü
• makroiqtisadi və struktur tarazlığın saxlanması
• vətəndaşların sosial müdafiəsinin və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi
• iqtisadi qərarların qəbulu üçün hüquqi bazanın yaradılması

179. İDT-nin əsas formalarına aid deyil

• indikativ planları tərtib etmək
• inkişafı proqnozlaşdırmaq
√ sığortalama
• dövlət sifarişlərini müəyyən etmək
• sığorta sistemini həyata keçirmək

180. Qarışıq iqtisadiyyat nədir

√ ölkədə həm dövlət, həm də xüsusi mülkiyyət formalarının mövcud olması
• kooperativ mülkiyyətin olması
• korporativ mülkiyyətin mövcudluğu
• cavabların hamısı düzdür
• kollektiv mülkiyyət

181. İqtisadiyatın dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı problemi həll etmir

√ əhali gəlirlərinin maksimumunun təyin olunmasını
• ölkənin iqtisadi inkişaf proqramını hazırlayır
• prioritet sahələrin inkişafını stimullaşdırır
• sahibkarlığı dəstəkləyir
• dövlət büdcəsini formalaşdırır

182. Dövlətin iqtisadi funksiyasının təsnifatında yoxdur

√ ekologiyanın stabilləşməsi
• rəqabətin qorunub saxlanması
• gəlir və sərvətlərin yenidən bölgüsü
• iqtisadiyyatın stabilləşməsi
• bazar sisteminin səmərəli fəaliyyəti

183. Dövlətin iqtisadi funksiyasına daxil deyildir

√ sosial müdafiə sistemi, səhiyyə və təhsilin inkişafı
• prioritet sahələri stimullaşdırmaq
• sahibkarlıq üçün əlverişi şərait yaratmaq
• ümumi iqtiadi inkişaf proqramını hazırlamaq
• dövlət büdcəsini formalaşdırmaq

184. Dövlətin iqtisadi funksiyasına daxildir

√ bütün cavablar düzdür
• ümumi iqtisadi inkişaf proqramını hazırlamaq
• prioritet sahələri stimullaşdırmaq
• sahibkarlıq üçün əlverişi şərait yaratmaq
• dövlət büdcəsini formalaşdırmaq



185. Hansı dövlətin funksiyası deyil

√ maliyyə yardımı etmək
• daxili funksiya
• sosial-iqtisadi funksiya
• xarici funksiya
• tənzimləyici funksiya

186. Birbaşa təsir metodlarına aiddir

√ pul kütləsinin tənzimlənməsi
• qeyri-kömrük tarifləri
• bütün cavablar səhvdir
• müqayisəli qiymətlər sistemi
• kömrük tarifləri

187. Birbaşa təsir metodlarına aid deyil

√ subvensiya
• emissiya
• pul kütləsinin həcmi
• faiz stavkası
• vergi

188. Strateji planlaşdırmanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

√ strateji planlaşdırmanın milli iqtisadiyyatın inkişafının prioritet istiqamətlərini müəyyən edir
• orta müddətli proqramların hazırlanması
• uzun müddətli layihələrin hazırlanması
• bütün cavablar səhvdir
• operativ proqnozların hazırlanması

189. Mülkiyyətdən istifadənin effektliyi onların fəaliyyət göstərdiyi...asılıdır:

√ iqtisadi mühitdən
• iqtisadi siyasətdən
• iqtisadi tələbdən
• iqtisadi alətlərdən
• iqtisadi sferadan

190.
Ayrı-ayrı obyektlərin qiymətləndirilməsi və onların struktur inkişafının səmərəli istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində tələb
olunmur: 1.metodiki yanaşmanın əsaslandırılması 2.axtarışın tələb edilməsi 3.səmərəliliyin artırılması 4.metodiki əsaslandırmanın
tətbiqi 5.axtarışın azlığı

√ 3,4,5,
• 1,3,5
• 4.5
• 1.5
• 1,2,3

191. Dövlət mülkiyyətinin praktiki idarə edilməsinin bugün ən aktual məsələsi...

√ tərkib və strukturunun müəyyənləşdirilməsidir
• prinsiplərin işlənib hazırlanmasıdır
• səmərəliliyin artırılmasıdır
• prinsiplərin formalaşmasıdır
• məqsəd və vəzifələrin müəyyən olunmasıdır



192. Dövlət mülkiyyətinin ... bütün sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin mühüm vasitələrini
təşkil edir:

• inkişaf etdirilməsi
√ idarə olunması
• tənzimlənməsi
• mürəkkəbləşdirilməsi
• konpensə olunması

193. Dövlət hansı yollarla məşğulluğun səviyyəsini saxlamağa və artırmağa çalışmır? 1.mövcud iş yerlərini qorumaq yolu ilə 2.müəssisələrin
fəaliyyətini yenidən qurmaqla 3.yeni iş yerləri açmaqla 4.yeni müəssisələr açmaqla

√ 1,3,4,
• 2,3,4
• 3.4
• 1,2,3
• 1,2,3,4

194. Funksional əlamətə görə proqnozlar aşağıdakı növlərə bölünür

√ normativ
• matris metodu
• adaptasiya
• ektropolyasiya
• delfa metodu

195. Funksional əlamətə görə proqnozlar aşağıdakı növlərə bölünür

√ axtarış
• intervyu
• analitik
• ssenarinin quruluşu
• fərdi

196. Aşağıda göstərilənlərdən hansı proqnoz növünə aiddir

√ bütün cavablar səhvdir
• orta müddətli proqnoz
• uzun müddətli proqnoz
• bütün cavablar düzdür
• operativ proqnoz

197. Aşağıda verilənlərdən hansı proqnoz növünə aiddir

√ bütün cavablar düzdür
• sahə proqnozu
• iqtisadi sistemin ilkin həlqələrinin proqnozu
• bütün cavablar səhvdir
• makroiqtisadi proqnoz

198. Aşağıda göstərilənlərdən hansı qabaqcadan görmənin norması deyil?

√ plan
• hipoteza
• proqnoz
• bütün cavablar səhvdir
• proqramm

199. Proqnoz nədir?



√ iqtisadi inkişafın gələcəyi haqqında ehmi cəhətdən əsaslandırılmış mülahizədir
• inkişaf haqqında fərziyyələr məcmuudur
• planın tərkib hissəsidir
• müəyyən proqramları əhatə edir
• hipotezanın tərkib hissəsidir

200. Strateji proqramm əhatə edir

√ bütün cavablar səhvdir
• orta müddətli proqnoz
• uzun müddətli proqnoz
• sosial-iqtisadi inkişaf üzrə tədbirlər sistemi
• operativ proqnoz

201. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində strateji planlaşdırmanın rolu

√ cəmiyyətdə baş verən sosial-iqtisadi dəyişiklikləri nəzərə almaq, onların dinamiki istiqamətini müəyyənləşdirmək
• sahə strategiyasının proqnozunu vermək
• iqtisadi sistemin ilkin həlqələrinin strategiyasını müəyyənləşdirmək
• sosial-iqtisadi inkişaf üzrə tövsiyyələr hazırlamaq
• makroiqtisadi strategiyanı proqnozlaşdırmaq

202. Qeyd olunanlardan hansı bazar iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil:

√ direktiv planlaşdırma
• proqnozlar
• proqramlar
• indikativ planlaşdırma
• dövlət sifarişləri

203. Proqramın bu növ yoxdur

√ indikativ
• xarici-iqtisadi
• makrosəviyyəli
• məqsədli
• sosial-iqtisadi

204. Proqnozların bu növü yoxdur

√ imperativ
• ən kiçik kavdratlar üsulu
• eksponsial hamarlaşdırma
• sürüşkən orta
• ekstropolyasiya

205. Proqramlaşdırmada dövlətin əsas məqsədi

• proqramların müəyyənləşdirilməsi
• strategiyanın müəyyənləşdirilməsi
• taktikanın müəyyənləşdirilməsi
• hipotezanın müəyyənləşdirilməsi
√ iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

206. İndiqativ planlaşdırmanın xüsusiyyətləri

√ tövsiyyəedici xarakterlidir
• məqsədyönlü planların uzlaşdırılması
• vergiyə cəlbolunma sisteminin yaran
• bütün cavablar düzdür



• göstəricilərin təsdiq edilməsi

207. Fiskal tənzimləmə alətləridir

√ 1,2,3
• transfertlər
• 1.2
• 2.3
• dövlət xərcləri

208. İqtisadi sistem dövlət mülkiyyətinə və mərkəzi idarəetmə metodlarına əsaslanırsa, onda o adlanır

√ inzibati-amirlik sistemi
• azad rəqabət bazarı
• xalis inhisar bazarı
• bütün cavablar düzdür
• ənənəvi bazar sistemi

209. İDT-nin əsas vəzifələrinə aid deyil

√ iri sahibkarların mənafelərinə xidmət etmək
• məşğulluğun tənzimlənməsi
• ətraf mühitin qorunması
• ölkənin təhlükəsizliyi
• gəlirlərin ədalətli bölgüsü

210. Birbaşa təsir metodlarına aiddir

√ qiymətlərin dondurulması
• pul kütləsi
• emissiya
• faiz stavkası
• büdcə

211. Dolayı təsir metodlarına aid deyil:

√ qiymətlərin dondurulması
• vergilər
• gömrük
• büdcə
• dövlət sifarişləri

212. Sifarişlərin bu növü yoxdur

√ ümumi
• müqavilə
• xüsusi
• hamısı
• kontrakt

213. Adı çəkilənlərdən hansı birbaşa metoda aid deyil:

√ sifarişlər
• faiz stavkası
• pul kütləsi
• emissiya
• büdcə

214. Dolayı təsir metodlarına aid deyil



√ sifarişlər
• vergilər
• gömrük
• büdcə
• dövlət sifarişləri

215. Direktiv planlaşdırmaya aid deyil

√ indikativ planlaşdırma
• proqnozlaşdırma
• dövlət sifarişləri
• proqramlaşdırma
• strateji planlaşdırma

216. Direktiv planlaşdırmaya aid deyil

√ azad rəqabət mühitinin yaradılması
• proqnozlaşdırma]
• dövlət sifarişləri
• proqramlaşdırma
• strateji planlaşdırma

217. Direktiv planlaşdırmanın əsas cəhətlərinə aiddir:

√ bütün cavablar düzdür
• iqtisadi planların qanun şəklində icra edilməsi
• dövlət mülkiyyətinin üstünlük təşkil etməsi
• düzgün cavab yoxdur
• dövlət planlaşdırılması

218. Səhv cavabı tapın Ölkənin hökuməti Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinə aşağıdakı sərəncamverici hüquqları verir:

• ölkənin təhlükəsizliyi üçün istehsalın strukturunu formalaşdırmaq
• lizinq kompaniyalarının işinə lisenziyalar vermək
√ iqtisadiyyatın aparıcı sahəərini müəyyən etmək
• mövcud qanunlara uyğun olaraq işlərə tarifləri təsdiq etmək
• dövlət ehtiyatları üçün istehsalın strukturunu formalaşdırmaq

219. Səhv cavabı tapın Ölkənin hökuməti Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinə aşağıdakı sərəncamverici hüquqları verir:

• maddi-texniki ehtiyaclar üçün istehsalın həcmini formalaşdırmaq

• Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi ona ayrılmış vəsait çərçivəsində iqtisadiyyata aid ETI-nin siyahısını müəyyən etmək üçün müvafiq
mütəxəssisləri cəlb etmək

√ regional iqtisadi siyasətin məhsuldar qüvvələri yerləşdirmək
• mövcud qanunlara uyğun olaraq xidmətlərə tarifləri qeydə almaq
• dövlət ehtiyacı üçün istehsalın strukturunu formalaşdırmaq

220. Səhv cavabı tapın Ölkənin hökuməti Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinə aşağıdakı sərəncamverici hüquqları verir:

√ xarici və daxili investisiyaları yerləşdirmək
• Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi ona ayrılmış vəsait çərçivəsində iqtisadiyyata aid ETI-nin siyahısını müəyyən etmək
• bələdiyyə tələbatı üçün istehsalın həcmini formalaşdırmaq
• maddi-texniki ehtiyaclar üçün istehsalın strukturunu formalaşdırmaq
• mövcud qanunlara uyğun olaraq işlərə tarifləri qeydə almaq

221. Səhv cavabı tapın Daxili iqtisadi siyasətin əsaslandırılması zamanı Iqtisadi Inkişaf Naziriyi nəyin əsaslandırılmasında və
formalaşdırılmasında bilavasitə iştirak edir?

√ iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının
• regional iqtisadi siyasətin məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsinin



• əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması siyasətinin
• investisiya aktivliyinin
• xarici və daxili investisiyaların yerləşdirilməsinin

222. Səhv cavabı tapın Daxili iqtisadi siyasətin əsaslandırılması zamanı Iqtisadi Inkişaf Naziriyi nəyin əsaslandırılmasında və
formalaşdırılmasında bilavasitə iştirak edir?

√ dövlətin sənaye siyasətinin
• iqtisadiyyatın aparıcı sahəərinin müəyyən edilməsinin
• ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasının
• dövlətin struktur siyasətinin
• sosial-iqtisadi siyasətin

223. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim
etməkdir:

√ planların təşkilati-metodiki işinə rəhbərlik etmək
• səhmdar cəmiyyətlərin kapitalının hərəkəti
• iqtisadi islahatların normativ təminatını təkmilləşdirmək
• regionlararası problemlərin həlli üçün idarəçilik komissiyalarının yaradılması
• bazar infrastrukturunun inkişafınının yeni formaları

224. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim
etməkdir:

√ yaxın ölkələrlə strateji tənzimetmə məsələləri üzrə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək
• sahələrarası problemlərin həlli üçün idarəçilik komissiyalarının yaradılması.
• iqtisadi islahatların hüquqi təminatını təkmilləşdirmək
• regionlararası problemlərin həlli üçün dövlət komissiyalarının yaradılması
• bazar iqtisadiyyatının təşkilinin yeni formaları

225. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim
etməkdir:

√ proqnozların metodiki işinə rəhbərlik etmək
• dövlət əmlakının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi[yeni cavab]
• bazar infrastrukturunun inkişafınının yeni formaları
• sahələrarası problemlərin həlli üçün dövlət komissiyalarının yaradılması
• rəqabətin inkişafı

226. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim
etməkdir:

√ bələdiyyələr üzrə strateji plan layihələrini hazırlamaq
• səhmdar cəmiyyətlərin kapitalının hərəkəti
• özəlləşdirmə metodologiyası
• inhisarsızlaşdırmanın inkişafı
• qiymətli kağızlar bazarını formalaşdırmaq

227. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim
etməkdir:

√ dövlət büdcəsini reallaşdırmaq
• xarici-iqtisadi əlaqələr üzrə qarşılıqlı idxal-ixrac razılaşma əməliyyatlarının layihələrinin hazırlanması
• hökumət zəmanəti əsasında alınan kreditlərin əmtəə təminatı
• pul dövriyyəsini təmin etmək
• ölkənin regionlarında ayrı-ayrı sahələrin inkişafı ilə əhalinin maddi rifah halının yüksəldilməsi

228. Ayrı-ayrı obyektlər üzrə proqramlara daxil deyidir.

√ reğionlar üzrə



• sahələr üzrə
• dövlətlərarası
• beynəlxalq
• istiqamətlər üzrə

229. Məqsədli proqramların tərtibinə başlanılmışdır

√ 1970-1975 –ci illərdən
• 1950-1955-ci illərdən
• 1960-1965-ci illərdən
• 1980-1985- ci illərdən
• 1941-1945-ci illərdən

230. Ayrı-ayrı obyektlər üzrə proqramlr üzrə proqramlar bölünür a) istiqamətlər üzrə. b) sahələr üzrə. c) dövlətlərarası. d) beynəlxalq. e)
reğionlar üzrə

√ a.b.c.d
• a.b.c
• b.c.d.e
• c.d.e
• a.b.c.d.e

231. Proqramlr bölünür. a) obeklər üzrə. b) xüsusiyyətinə ğörə. c) fəalıyyət müddətinə ğörə. d) ərazi səviyyəsi üzrə. e) ayrı-ayrı sanələr üzrə.

√ a.bc.d.e.
• b.c.d.e.
• a.b.c.d.
• bütün cavablar düzdür
• a.b.c.

232. Proqram prinsipləpinə aiddir. a) məqsədyölülük. b) sistemlilik. c) tarixilik. d) resurs təminatı. e) prioritetlik.

√ e.d.b.a
• b.c.d.e
• a.b.c.e
• bütün cavablar düzdür
• a.b.c.d

233. Proqram prinsipləpinə aid deyil

√ tarixilik
• sistemlilik
• resurs təminatı
• prioritetlik
• məqsədyölülük

234. Proqramı plandan fərqləndirən xüsusiyyət

√ büdcədən maliyələşməsilə
• tövsiyyə xarakteri
• variantlı olması
• hamısıilə
• rentabelli olması

235. Proqramı proqnozdan fərqləndirən xüsusiyyət

√ büdcədən maliyələşməsilə
• tövsiyyə xarakteri
• variantlı olması
• hamısıilə



• rentabelli olması

236. Proqramın bu.növü yoxdur

• operativ proqramlar
• kompleks proqramlar
• məqsədli proqramlar
√ uzun müddətli proqramlar
• reğional proqramlar

237. Proqramın bu.növü yoxdur

√ indiqativ
• reğional
• kompleks
• məqsədli
• operativ

238. Proqramın bu.növü yoxdur

√ imperativ
• orta müddətli
• kompleks
• məqsədli.
• operativ

239. Dövlət proqramı təmin olunmalıdır. a) əmək ehtiyatlarıilə. b) maddi ehtiyatlarla. c) maliyyə vəsaitlərilə. d) istehsal ğüclərilə. e)
hamsıilə.

√ b.c.a
• c.d.e.a
• b.c.d
• a.b.c.d
• b.c

240. İnsanların təbiətə planauyğun təsirinin ardıcıllğı necə olmalıdır? a) məşğulluq. b) əməkdaşlıq. c) planauyğunluq. d) planlılıq. e)
müntəzəmlik.

√ a.b.c.d
• b.c.d.e
• a.e.c.d
• d.e.a.b
• c.d.e

241. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin ekspert funksiyası ölkə hökumətinə aşağıdakılar üzrə əsaslandırılmış rəy təqdim
etməkdir:

√ uzaq ölkələrlə tənzimetmə məsələləri üzrə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək
• xarici borclarının qaytarılması
• mərkəzləşdirilmiş valyuta resurslarından səmərəli istifadə
• xarici-iqtisadi əlaqələr üzrə qarşılıqlı idxal-ixrac müqavilə əməliyyatlarının layihələrinin hazırlanması
• ölkədə ayrı-ayrı sahələrin inkişafı ilə əhalinin maddi rifah halının yüksəldilməsi

242. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

√ rayonlar üzrə strateji plan layihələrini hazırlamaq
• bələdiyyələr üzrə proqnozlar tərtib etmək
• proqnozların metodiki işinə rəhbərlik etmək
• uzaq ölkələrlə tənzimetmə məsələləri üzrə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək
• bələdiyyələr üzrə strateji plan layihələrini hazırlamaq



243. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

√ uzaq ölkələrlə strateji planlaşdırma məsələləri üzrə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək
• uzaq ölkələrlə tənzimetmə məsələləri üzrə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək
• dövlət büdcəsini reallaşdırmaq
• proqnozların təşkilati-metodiki işinə rəhbərlik etmək
• müvafiq qərarlar vermək

244. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

√ dövlət büdcəsini maliyələşdirmək
• nəzarət etmək
• yaxın ölkələrlə strateji planlaşdırma məsələləri üzrə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək
• yaxın ölkələrlə strateji tənzimetmə məsələləri üzrə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək
• müvafiq sərəncamlar vermək

245. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

√ təşkilatlarla strateji planlaşdırma məsələləri üzrə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək.
• dövlət büdcəsini proqnozlaşdırmaq
• bələdiyyələr üzrə strateji plan layihələrini hazırlamaq
• planların təşkilati-metodiki işinə rəhbərlik etmək
• dövlətin daxili iqtisadi siyasətinin müxtəlif aspektlərini əsaslandırmaq

246. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

√ təftiş
• informativ
• ekspert
• məsləhətçi
• analitik

247. Səhv cavabı tapın. Idarəetmədə strateji planlaşdırmanın qeyd olunan ümumi prinsipərindən başqa, strateji planlaşdırma özünə məxsus üç
prinsipə əsasanır:

√ müstəqillik və mərkəziyyətin vəhdətliyi
• strateji planlaşdırma və planların kompleks proqnozlarının vahidliyi.
• plan ların tərtibi prosesinin yerinə yetirilməsi imkanlarının və ona nəzarət edilməsinin vahidliyi.
• proqramların tərtibi prosesinin yerinə yetirilməsi imkanlarının və ona nəzarət edilməsinin vahidliyi.
• aparıcı həlqənin müəyyən edilməsi əsasında optimal mütənasibiklərin təmin olunması.

248. Səhv cavabı tapın. Strateji planlaşdırma idarəetmənin özəyi olduğu üçün idarəetmənin hansı prinsipini ona da aid etmək mümkündür:

√ strateji planlaşdırma və planların kompleks proqnozlarının vahidliyi.
• müstəqillik və mərkəziyyətin vəhdətliyi
• idarəetmə həllərinin elmi əsaslandırılması
• ümumi və yerli (lokal) maraqların uzlaşdırılması
• siyasətin üstünlüyü nəzərdə tutulmaqla iqtisadiyyatla siyasətin vəhdətliyi

249. Strateji planlaşdırmanın neçə prinsipi var?

• 3.
• 6.
√ 4.
• 2.
• 5.



250.
Səhv cavabı tapın. Strateji planlaşdırma, plan və proqnozların tərtibi prosesindəki metodoloji sistemdə – strateji planlaşdırmanın
məntiqi, prinsipləri, metodları vahid halda əhatələnmiş olur. Belə metodoloji yanaşma sistemi müasir strateji planlaşdırmanın
təcrübəsində istifadə olunur və onun aşağdakı modifikasiyaları vardır:

√ sistemə statiki yanaşma
• sistemə multiplikasiyalı (müxtəlif üsullar - xırdalama) yanaşma
• sistemə iqtisadi qənaət üsulu kimi yanaşma
• sistemə dinamiki yanaşma
• sistemə proqramlı yanaşma

251. Planın gərginliyi izah olunur. a) planın optimallaşdırılması. b) plan intizamına əməl olunması. c) planın normativ sənədlərə uyğun
olması. d) planın ehtiyat təminatının olmasıə e) plan intizamına əməl oluması

√ a.b.c.d
• a.b.c.e
• e.d.c.a.
• bütün cavablar düzdür
• b.c.d.e

252. Planın gərginliyi izah olunur

√ planın normativ sənədlərə uyğun olması
• plan intizamına əməl olunması
• planın ehtiyat təminatının olmasıə
• hamısıilə
• planın optimallaşdırılması

253. Planın təkmilləşdirilməsi anlamını izah edin. a) məsrəflərin azaldılması. b) əhalinin tələbatının ödənilməsi. c) ETT-nəaliyyətlərindən
səmərəli itifadə. d) istehsal güclərindən tam istifadə. e) istehsalın təmərküzləşməsini aparmaq

√ d.c.b.a
• b.c.d.e
• e.d.c.a
• bütün cavablar düzdür
• a.b.c.d.e

254. Planlaşdırmanın elmi səviyyəsinin yüksədilməsi səbəb olur. a) istehsalın mütərəqi strukturunun formalaşmasına. b) istehsalın
intesivləşdirilməsinə. c) tarazlaşdırılmasına bə proporsionallığa. d) istehsalın təmərküzləşməsinə e) elmi-texniki potensialın aptmasına

√ a.b.c.e
• b.c.d.e
• a.b.c.d
• e.d.c.a
• c.d.e

255. Planlaşdırmanın elmi səviyyəsinin yüksədilməsi səbəb olur. a) istehsalın mütərəqi strukturunun formalaşmasına. b) istehsalın
intesivləşdirilməsinə. c) tarazlaşdırılmasına bə proporsionallığa. d) istehsalın təmərküzləşməsinə e) elmi-texniki potensialın aptmasına.

√ a.b.c.e
• b.c.d.e
• a.b.c.d
• e.d.c.a
• c.d.e

256. Planlaşdırmanın elmi səviyyəsinin yüksədilməsi səbəb olur. a) istehsalın mütərəqi strukturunun formalaşmasına. b) istehsalın
intesivləşdirilməsinə. c) tarazlaşdırılmasına. d) proporsionllığa. e) təmərküzləşməsinə

√ a.b.c.d
• b.c.d.e
• a.b.c.e
• e.d.c.a
• c.d.e



257. Planlaşdırmada hansı metotdan istifadə olunmur?

√ ekspert metodundan
• statistik metotdan
• riyzi metodundan
• normativ metodundan
• balans metodundan

258. Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunmur?

√ ekstropolyasiya metodundan
• normativ metodundan
• riyzi metodundan
• statistik metotdan
• balans metodundan

259. Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunmur?

√ sintez metodundan
• balans metodundan
• normativ metodundan
• riyzi metodundan
• ststistik metoddan

260. Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunmur?

√ analiz metodundan
• riyzi metodundan
• ststistik metoddan
• balans metodundan
• normativ metodundan

261. Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur? a) analiz metodundan. b) normativ metodundan. c) riyzi metodundan d) ststistik
metoddan e) sintez metodundan

√ analiz metodundan
• riyzi metodundan
• ststistik metoddan
• balans metodundan
• normativ metodundan

262. Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur? a) balans metodundan. b) normativ metodundan. c) riyzi metodundan d) ststistik
metoddan e) sintez metodundan

√ d.c.b.a
• b.c.d
• b.c.d.e
• bütün cavablar düzdür
• a.b.c.e

263.
Səhv cavabı tapın. Strateji planlaşdırma, plan və proqnozların tərtibi prosesindəki metodoloji sistemdə – strateji planlaşdırmanın
məntiqi, prinsipləri, metodları vahid halda əhatələnmiş olur. Belə metodoloji yanaşma sistemi müasir strateji planlaşdırmanın
təcrübəsində istifadə olunur və onun aşağdakı modifikasiyaları vardır:

√ sistemə ardıcıl yanaşma
• sistemə proqramlı yanaşma
• sistemə multiplikasiyalı (müxtəlif üsullar - xırdalama) yanaşma
• sistemə normativ yanaşma
• sistemə kompleksli yanaşma.



264. Səhv cavabı tapın. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin bir forması kimi strateji planlaşdırmanın fəaliyyəti hansı struktur elementinə
əsaslanır.

√ xarici metodoloji sistem.
• sosiologiyanın nəzəri metodologiyası.
• iqtisadiyyatın nəzəri metodologiyası.
• ümumi elmi metodologiya.
• fəlsəfənin nəzəri metodologiyası.

265. Səhv cavabı tapın. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin bir forması kimi strateji planlaşdırmanın fəaliyyəti neçə struktur elementinə
əsaslanır.

• 1.
• 4.
• 5.
√ 3.
• 2.

266. Səhv cavabı tapın. Bu bölmələrdə indiqativ planlaşdırmada gedən proseslərin hamısının razılaşdırılması nəzərdə tutulur:

√ ekoplanlaşdırma
• ərazi planlaşdırılması.
• mezoplanlaşdırma.
• mikroplanlaşdırma
• makroplanlaşdırma

267. Səhv cavabı tapın. Indiqativ planların aşağıdakı bölmələri olur:

√ istehsalın inkişaf bölməsi
• rəqabətin müəyyən edilməsi
• investisiya qoyuluşları
• maliyyə axını
• inflyasiya

268. Səhv cavabı tapın.Indiqativ planların aşağıdakı bölmələri olur:

√ kredit resursları
• investisiya qoyuluşları
• maliyyə axını
• iqtisadi balanslaşdırma bölməsi
• iqtisadi artımın müəyyən edilməsi

269. Indiqativ planlar adətən neçə il müddətinə tərtib olunurlar.

√ 5.
• 2.
• 3.
• 4.
• 1.

270. Səhv cavabı tapın. Indiqativ planlaşdırmanın həyata keçirilməsi mərhələlərlə aparılır və bu mərhələlərin hər birində müəyyən bölmələr
vardır. Həmin bölmələr hansılardır?

√ «açıq» sahələr müəyyən edilir
• iqtisadi inkişaf nazirliyinin şöbələri plan göstəricilərini təshih edirlər
• plan göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqə yaradılır
• plan göstəricilərin balanslaşdırılması aparılır
• makro göstəricilər, regionlar üzrə differensiallaşdırılır – xırdalanır

271. Səhv cavabı tapın. Indiqativ planlaşdırmanın həyata keçirilməsi mərhələlərlə aparılır və bu mərhələlərin hər birində müəyyən bölmələr
vardır. Həmin bölmələr hansılardır?



• «təmiz» sahələr müəyyən edilir
• istehsalın inkişaf proqnozu verilir
• milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması proqnozu müəyyən edilir
• məcmu göstəricilərin makrosəviyyəli proqnozları tərtib edilir
√ məqsədlərin differensasiyası aparılır

272. Səhv cavabı tapın. Indiqativ planlaşdırmanın həyata keçirilməsi mərhələlərlə aparılır və bu mərhələlərin hər birində müəyyən bölmələr
vardır. Həmin mərhələlər hansılardır?

√ iqtisadi artımın müəyyən edilməsi
• planın göstəricilərinin balanslaşdırılması aparılması
• proqnozarın verilməsi
• məqsədlərin differensasiyasının aparılması
• planın göstəricilərinin uyğunlaşdırılması aparılması

273. Səhv cavabı tapın. Indiqativ planlaşdırmanın həyata keçirilməsi mərhələlərlə aparılır və bu mərhələlərin hər birində müəyyən bölmələr
vardır. Həmin mərhələlər hansılardır?

√ istehsalın inkişaf proqnozunun verilməsi
• proqnozarın verilməsi
• məqsədlərin differensasiyasının aparılması
• proqnozların differensasiyasının aparılması
• planın məqsədinin müəyyən edilməsi

274. Indiqativ planlaşdırmanın həyata keçirilməsi mərhələləri neçə bölmədən ibarətdir.

√ 3.
• 5.
• 4.
• 6.
• 2.

275. Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur? a) balans metodundan. b) normativ metodundan. c) riyzi metodundan d) ststistik
metoddan e) analitik metodundan

√ Bütün cavablar düzdür
• b.c.d
• d.c.b.a
• b.c.d.e
• a.b.c.e

276. Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur? a) balans metodundan. b) normativ metodundan. c) riyzi metodundan d) ststistik
metoddan e) ekspert metodundan

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

277. Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur? a) balans metodundan. b) normativ metodundan. c) riyzi metodundan d) ststistik
metoddan e) ekstropolysiya metodundan

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

278. Planlaşdırmada hansı qanun istifadə olunmur?



• əmtə istehsalı qanunu
• dəyər qanunu
√ tələb və təklif qanunu
• inzibati- amiranəlik qanunu
• əsas iqtisadi qanun

279. Planlaşdırmanın hansı prisipi daha əsasdır?

• inzibati-amiranəlik
• nəzarət və təftış
√ demokratik-mərkəziyyət
• elmilik
• həvəsləndirmə və məsuliyyət

280. Planlaşdırmada hansı qanun mühüm rola malikdir?

√ əsas iqtisadi qanun
• hamısı.
• tələb və təklif qanunu
• əmtə istehsalı qanunu
• dəyər qanunu

281. Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur?

√ xüsusi əsaslandırma
• nəzarət və təftış
• həvəsləndirmə və məsuliyyət
• elmilik
• demokratik-mərkəziyyət

282. Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur?

• həvəsləndirmə və məsuliyyət
• nəzarət
√ fərdi müqayisəli
• demokratik-mərkəziyyət
• elmi əsaslandırma

283. Planlaşdırmanın hansı prisipləri vardır? a) demokratik-mərkəziyyət. b) fərdilık c) elmilik. d) həvəsləndirmə. e) nəzarət

• a.c
• a.b.c.d
• b.c.d.e.
• c.de
√ ac.d.e

284. Planlaşdırma nədir?

• iqtisadi inkişafın vahid sistemidir
• cavablar düzdür
√ dövlət rəhbərliyinin mərkəzi pilləsidir
• sənaye və kənd t-tının əlaqəli planlaşdırılmasıdır
• nəzərdə tutulan layihədir

285. Planlaşdırma nədir?

√ inkişafa nail olunmaq üçün tədbirlər sistemidir
• cavablar düzdür
• iqtisadi inkişafın vahid sistemidir



• nəzərdə tutulan layihədir
• sənaye və kənd t-tının əlaqəli planlaşdırılmasıdır

286. Plan və planauyğuluq anlayışlarını necə şərh etmək olar?

√ plan və planauyğunluq eyni məvhumlardır
• cavablar düzdür
• fərqli anlayışlardır
• planauyğunluq istiqamətli fəaliyyətdir
• plan məqsədəuyğun fəaliyyətdir

287. Makroiqtisadi planlaşdırmanın mahiyyəti nədir,?

• sahələrin müqayisəli fəaliyyətidir
• cavablar düzdür
• tipik plan fəaliyyəti
√ sahələrin əlaqəli fəaliyyətidir
• sahələrin qarşılıqlı əlaqəsidir

288. Almaniyada xəbərdar edici qiymətlər Ali Şuraya neçə ay əvvəl xəbərdarlıq ediləndən sonra yüksəldilir

√ 1.
• 3.
• 4.
• 5.
• 2.0

289. Almaniyada qiyməti tənzimləyən dövlət orqanı hansıdır?

√ Kral dekreti ilə müəyyən olunmuş Iqtisadiyyat Nazirliyinin Ali Şurasıdır
• Kral dekreti ilə müəyyən olunmuş Nazirlər Kabinetinin Ali Şurasıdır
• Iqtisadiyyat Nazirliyinin Baş qiymət idarəsidir
• Kral dekreti ilə müəyyən olunmuş Qiymət Komitəsidir
• Kral dekreti ilə müəyyən olunmuş Iqtisadiyyat Nazirliyinin Tarif Şurasıdır

290. Almaniyada dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin xüsusi çəkisi neçə %-ni təşkil edir.

√ 10.
• 25.
• 40.
• 50.
• 20.

291. Danimarkada dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən və təsdiq edilən qiymətlər ümumi qiymət sisteminin neçə %-ni təşkil edir.

√ 6.
• 7.
• 8.
• 4.
• 5.

292. Hansı düzdür?

√ Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti
tənzimləmə funksiyası məhduddur. Qiymətlər istehsalçılar tərəfindən xərclərə uyğun qoyulur.

• Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti
tənzimləmə funksiyası məhduddur. Qiymətlər istehlakçılar tərəfindən xərclərə uyğun qoyulur.

• Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti
tənzimləmə funksiyası qeyri-məhduddur.. Qiymətlər istehlakçılar tərəfindən xərclərə uyğun qoyulur.

• Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti
tənzimləmə funksiyası qeyri-məhduddur. Qiymətlər istehsalçılar tərəfindən gəlirlərə uyğun qoyulur.



• Danimarkada qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatı və sərbəst rəqabət münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərir. Dövlətin qiyməti
tənzimləmə funksiyası qeyri-məhduddur. Qiymətlər istehsalçılar tərəfindən xərclərə uyğun qoyulur.

293. Qiymətin tənzimlənməsinin hüquqi əsasına görə tənzimlənən məhsullar neçə qrupa ayrılır

√ 2.
• 5.0
• 4.
• 6.
• 3.0

294. Qiymətin tənzimlənməsinin hüquqi əsası nə adlanır?

√ bazar tənzimlənməsi kodeksi
• bazar tənzimlənməsi nizamnaməsi
• bazar tənzimlənməsi əsasnaməsi
• bazar tənzimlənməsi normativləri
• bazar tənzimlənməsi qanunu

295. Qiymətin tənzimlənməsinin hüquqi əsasını nə təşkil edir?

√ ölkə prezidentinin fərmanı
• nazirlər kabinetinin qərarı
• parlamentin qanunu
• nazirlər kabinetinin əmri
• ölkə prezidentinin sərəncamı

296. Venesuelada istehlak məhsullarının neçə faizi dövlət tərəfindən tənzim olunur?

√ 20.0
• 27.0
• 40.0
• 15.0
• 30.0

297. Mərkəzi bank və Qiymətə nəzarət idarəsi inflyasiya artımı haqqında məlumat toplayaraq, neçə ildən bir minimum əmək haqqını
indeksləşdirir?

√ 2.
• 5.
• 4.
• 1.
• 3.

298. Venesuelada dövlət qiymətlərə daha nə vasitəsilə təsir göstərir?                minimum əmək haqqla

√ valyuta siyasətilə
• sosil yardımla
• amortizasiya siyasətilə
• maliyyə siyasətilə

299. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• özəlləşdirmə
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

300. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil



√ vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

301. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ vergi sistemində islahatlar
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• özəlləşdirmə
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

302. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ vergi sistemində islahatlar
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

303. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• özəlləşdirmə
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

304. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

305. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ pul məhdudiyyətliliyi
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• özəlləşdirmə
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

306. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ pul məhdudiyyətliliyi.
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması.
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

307. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ vergi sisteminin səmərələşdirilməsi.
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• özəlləşdirmə



• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

308. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ vergi sistemində islahatlar
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• özəlləşdirmə
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

309. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil.

√ budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• özəlləşdirmə
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

310. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ pul məhdudiyyətliliyi
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• özəlləşdirmə
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

311. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil.

√ pul məhdudiyyətliliyi
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması.
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

312. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• özəlləşdirmə
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

313. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
√ həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
• müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• özəlləşdirmə

314. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi
• özəlləşdirmə
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri

315. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil



√ əhali əmanətlərinin stimullaşdırılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• özəlləşdirmə
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması

316. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ əhali əmanətlərindən istifadə
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• özəlləşdirmə
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

317. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

• özəlləşdirmə
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
√ əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması

318. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

• özəlləşdirmə
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
√ dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması

319. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə taktiki istiqamətlərə nə aid deyil

√ həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
• əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• özəlləşdirmə
• iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması

320. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• hərbi sənayenin konversiyası
• vergi sistemində islahatlar
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması

321. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• hərbi sənayenin konversiyası
√ müsadirə tipli pul islahatının aparılması.

322. dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması



• hərbi sənayenin konversiyası
• pul məhdudiyyətliliyi

323. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• hərbi sənayenin konversiyası
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

324. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ müsadirə tipli pul islahatının aparılması
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• vergi sistemində islahatlar
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

325. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• hərbi sənayenin konversiyası
• vergi sistemində islahatlar
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması

326. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
√ əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri.
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması

327. 0803 Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• hərbi sənayenin konversiyası
• pul məhdudiyyətliliyi
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi

328. Hansı düzdür?

√ Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 17 adda məhsul üzərində dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti
ticarətçilər tərəfindən yüksəldilə bilməz.

• Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 29 adda məhsul üzərində dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti
ticarətçilər tərəfindən yüksəldilə bilməz.

• Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 33 adda məhsul üzərində dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti
ticarətçilər tərəfindən yüksəldilə bilməz

• Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 15 adda məhsul üzərində dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti
ticarətçilər tərəfindən yüksəldilə bilməz

• Venesuelada istehlak zənbilinin təmin olunması üçün 39 adda məhsul üzərində dövlət nəzarəti saxlanılır. Həmin məhsulların qiyməti
ticarətçilər tərəfindən yüksəldilə bilməz

329. Hansı düzdür?

•
Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin bununla belə qiymətlərin sərbəst formalaşması inhisarların
müstəqim və qeyri-müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə xüsusi bölmə daha yüksək xüsusi çəkiyə
malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət üzərində saxlayırlar.



•
Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin bununla belə qiymətlərin tənzimlənməsi dövlətin müstəqim
və qeyri-müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə dövlət bölməsi daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir və
onlar öz inhisarlarını qiymət üzərində saxlayırlar.

√
Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin bununla belə qiymətlərin sərbəst formalaşması dövlətin
müstəqim və qeyri-müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə dövlət bölməsi daha yüksək xüsusi çəkiyə
malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət üzərində saxlayırlar.

•
Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin bununla belə qiymətlərin sərbəst formalaşması dövlətin
müstəqim və qeyri-müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə xüsusi bölmə daha yüksək xüsusi çəkiyə
malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət üzərində saxlayırlar.

•
Venesuelada məhsula qiymət tələb təklif əsasında müəyyən olunur. Lakin bununla belə qiymətlərin sərbəst formalaşması inhisarların
müstəqim və qeyri-müstəqim tənzimləmə metodları ilə tamamlanır. Digər tərəfdən, ölkədə dövlət bölməsi daha yüksək xüsusi çəkiyə
malikdir və onlar öz inhisarlarını qiymət üzərində saxlayırlar.

330. Paritet Komissiya funksiyaları?

• çörək məhsullarının, qiymətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir.
• mehmanxana təsərrüfatı xidmətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
• tariflər onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
√ inhisar məhsullarının qiymətlərinin deklarasiya edilməsi
• toxuculuq məhsullarının və s. qiymətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir

331. Paritet Komissiyanın funksiyalarına nə aid deyil?

√ ictimai iaşə xidmətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
• tariflər onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
• mehmanxana təsərrüfatı xidmətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
• ağ çörək qiymətləri onlara aid qanunlara uyğun olması üzərində nəzarət edilir
• ölkə daxilindəki məhsulla idxal məhsullarının qiymətləri arasındakı fərqin normal olmasına çalışılır

332. Paritet Komissiyanın funksiyalarına nə aid deyil?

√ yeni məhsullara yeni qiymətlərə nəzarət edilir
• yeni məhsulların yeni qiymətin qoyulması imkanı müəyyən edilir
• ölkə daxilindəki məhsulla idxal məhsullarının qiymətləri arasındakı fərqlənmə yoxlanılır
• daxili ticarətdə məhsulların qiymət fərqinə nəzarət edilir ki, ticarət ədalətli olsun
• yeni məhsulların yenilik əlamətləri yoxlanılır

333. Paritet Komissiya neçənci ildən başlayaraq öz funksiyaları yerinə yetirir?

√ 1964.0
• 1966.0
• 1970.0
• 1971.0
• 1965.0

334. Hansı düzdür?

√ Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Paritet Komissiyası məşğul olur.
• Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Paritet Koordinasiya şöbəsi məşğul olur.
• Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Paritet şöbə məşğul olur.
• Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Tarif Şurası məşğul olur.
• Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət məsələlərilə Paritet Sistem məşğul olur.

335. Hansı düzdür?

√ Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tərtib edilərkən o, kənd təsərrüfatı nazirliyi ilə razılaşdırılır. Qoyulan qiymət rəsmi
qaydada nəşr olunur.

• Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tərtib edilərkən o, kənd təsərrüfatı nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi ilə razılaşdırılır.
Qoyulan qiymət rəsmi qaydada nəşr olunur.

• Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tərtib edilərkən o, kənd təsərrüfatı nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi, yeyinti nazirliyi
ilə razılaşdırılır. Qoyulan qiymət rəsmi qaydada nəşr olunur.

• Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tənzimlənməsi kənd təsərrüfatı nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi, yeyinti nazirliyi ilə
razılaşdırılır.. Qoyulan qiymət rəsmi qaydada nəşr olunur.



• Avstraliyada kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət tərtib edilərkən o, kənd təsərrüfatı və yeyinti nazirliyi ilə razılaşdırılır. Qoyulan
qiymət rəsmi qaydada nəşr olunur.

336. Hansı düzdür?

√ Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ vardır ki, istənilən məhsula 6 ay ərzində tənzimedici
qiymətlər tətbiq etsin.

• Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ vardır ki, istənilən məhsula 9 ay ərzində tənzimedici
qiymətlər tətbiq etsin.

• Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ vardır ki, istənilən məhsula 4 ay ərzində tənzimedici
qiymətlər tətbiq etsin

• Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ vardır ki, istənilən məhsula 3 ay ərzində tənzimedici
qiymətlər tətbiq etsin.

• Avstraliyada İqtisadiyyat nazirliyinin qiymətlər haqda qanun əsasında hüququ vardır ki, istənilən məhsula 1 il ərzində tənzimedici
qiymətlər tətbiq etsin.

337. Hansı düzdür?

√ Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1976-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir.
• Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1966-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir.
• Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1986-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir.
• Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1956-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir.
• Hazırda Avstraliyada qiymətlər 1976-cı ilin qanunçuluğu əsasında tənzimlənir.

338. Hansı düzdür?

√ Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1977-ci 1997-ci il ərzində 20 ilə aparılmışdır.
• Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1987-ci 1997-ci il ərzində 10 ilə aparılmışdır
• Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1967-ci 1997-ci il ərzində 30 ilə aparılmışdır
• Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1967-ci 1987-ci il ərzində 20 ilə aparılmışdır.
• Avstraliyada qiymətin sərbəstləşməsi 1977-ci 1987-ci il ərzində 10 ilə aparılmışdır.

339. Fransada qiymətlərin tam liberallaşması neçənci ildə başa çatmışdır

√ 1986.0
• 1985.0
• 1983.0
• 1978.0
• 1976.0

340. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri.
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• pul məhdudiyyətliliyi

341. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ əmanətlərin artırılması və indeksləşdirilməsi tədbirləri
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

342. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ özəlləşdirmə
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• vergi sistemində islahatlar



• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması

343. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ özəlləşdirmə
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• hərbi sənayenin konversiyası

344. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ özəlləşdirmə
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması.
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

345. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ özəlləşdirmə
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• hərbi sənayenin konversiyası
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

346. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

347. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• pul məhdudiyyətliliyi.

348. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ iqtisadiyyatın əmtəəliyinin artırılması
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

349. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil.

√ Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• vergi sistemində islahatlar
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması

350. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil.



√ Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• hərbi sənayenin konversiyası

351. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

• pul məhdudiyyətliliyi
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
√ Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• hərbi sənayenin konversiyası

352. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi.
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• pul məhdudiyyətliliyi

353. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ Ehtiyatdan istifadə edərək təklifin qısa müddətdə artırılması
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

354. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ əhali əmanətlərinin stimullaşdırılması
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• vergi sistemində islahatlar
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması

355. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ əhali əmanətlərindən istifadə
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• hərbi sənayenin konversiyası

356. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması
• hərbi sənayenin konversiyası
• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

357. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• hərbi sənayenin konversiyası



• tədiyə balansının effektliyinin artırılması
• pul məhdudiyyətliliyi

358. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti üzrə strateji istiqamətlərə nə aid deyil

√ həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
• budcə kəsirinin ləğv edilməsi
• vergi sistemində islahatlar
• vergi sisteminin səmərələşdirilməsi
• pul məhdudiyyətliliyi

359. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti neçə istiqamətdə aparılır

√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• 5.0
• 1.0

360. Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və «təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün

√ dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsii
• əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması
• sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
• həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
• dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi

361. Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və «təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün:

√ dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi
• əhali əmanətlərindən istifadə
• sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
• həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
• dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi

362. Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və «təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün

√ dövlət sahibkarlığın genişlənməsi
• əhali əmanətlərindən istifadə
• sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
• həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
• dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi

363. Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və «təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün:

√ dövlət sahibkarlığın genişlənməsi
• əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması
• sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
• həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
• dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi

364. Böyük Britaniyada qiymətlərin sərbəstləşməsi prosesi neçə il davam etmişdir

• 35.
• 30.
√ 40.0
• 50.
• 55.

365. Qərb ölkələri qiymətlərin sərbəstləşməsi məsələsinə təxminən neçənci ildən başlamışlar.



√ 1945.0
• 1955.0
• 1957.0
• 1947.0
• 1948.0

366. Eyni məhsulların müxtəlif regionlar üzrə qiymətlərinin dəyişilməsi hüdudu neçə % təşkil edir.

√ 0.2
• 0.3
• 0.4
• 0.5
• 0.1

367. Nəzərdə tutulmuş müddətdə qiymətlər kim tərəfindən icazəsiz dəyişdirilsə nə məbləğdə cərimə olunur.

√ 10.
• 30.
• 40.
• 50.
• 20.

368. Hansı düzdür?

√ Avstraliyada qiymət üzərində müşahidə haqqında qanuna əsasən istənilən məhsulun qiyməti üzərinə embarqo qoyula bilər ki, Federal
Xəzinədarlıq idarəsinin icazəsi olmadan onların qiyməti dəyişdirilə bilməz.

• Avstraliyada qiymət üzərində müşahidə haqqında qanuna əsasən istənilən məhsulun qiyməti üzərinə embarqo qoyula bilər ki, Federal
Qiymətlər idarəsinin icazəsi olmadan onların qiyməti dəyişdirilə bilməz.

• Avstraliyada qiymət üzərində müşahidə haqqında qanuna əsasən istənilən məhsulun qiyməti üzərinə embarqo qoyula bilər ki,
İqtisadiyyat Nazirliyinin Qiymət idarəsinin icazəsi olmadan onların qiyməti dəyişdirilə bilməz.

• Avstraliyada qiymət üzərində müşahidə haqqında qanuna əsasən istənilən məhsulun qiyməti üzərinə embarqo qoyula bilər ki,
İqtisadiyyat Nazirliyinin Tarif Şurasının icazəsi olmadan onların qiyməti dəyişdirilə bilməz.

• Avstraliyada qiymət üzərində müşahidə haqqında qanuna əsasən istənilən məhsulun qiyməti üzərinə embarqo qoyula bilər ki, Baş
Qiymətlər idarəsinin icazəsi olmadan onların qiyməti dəyişdirilə bilməz.

369. Avstraliyada qiymət üzərində müşahidə haqqında qanunu neçənci ildə verilmişdir.

√ 1983.0
• 1981.0
• 1973.0
• 1963.0
• 1985.0

370. Hansı düzdür?

√ Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində inflyasiya normal səviyyədə mütləq mövcuddur.
• Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində inflyasiya normal səviyyədə heç də mütləq mövcud deyil.
• Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində inflyasiya normal səviyyədən heç də mütləq artıq deyil.
• Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində inflyasiya normal səviyyədə mütləq mövcud olmur.
• Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində inflyasiya normal səviyyədən artıq mövcuddur.

371. Hansı düzdür?

√ Qısa müddətli antiinflyasiya siyasəti inflyasiyanı doğuran səbəbləri ləğv etmir, onun əsas fəaliyyət mexanizmini dağıdır.
• Qısa müddətli antiinflyasiya siyasəti inflyasiyanı doğuran səbəbləri ləğv etmir, onun əsas fəaliyyət mexanizmini dağıtmır
• Qısa müddətli antiinflyasiya siyasəti inflyasiyanı doğuran səbəbləri ləğv edir, onun əsas fəaliyyət mexanizmini dağıtmır
• Qısa müddətli antiinflyasiya siyasəti inflyasiyanı doğuran səbəbləri ləğv etmir, onun əsas fəaliyyət mexanizmini qurur.
• Qısa müddətli antiinflyasiya siyasəti inflyasiyanı doğuran səbəbləri ləğv edir, onun əsas fəaliyyət mexanizmini dağıdır

372. Hansı düzdür?



√ Staqflyasiya – iqtisadi böhran inflyasiya ilə uyğunlaşır, ahəng təşkil edir. Staqflyasiya – iqtisadiyyatın elə halıdır ki, eyni zamanda
istehsal aşağı düşür, qiymət və işsizlik artır

• Staqflyasiya – iqtisadi böhran inflyasiya ilə uyğunlaşır, ahəng təşkil edir. Staqflyasiya – iqtisadiyyatın elə halıdır ki, eyni zamanda
istehsal aşağı düşür, qiymət və işsizlik azalır.

• Staqflyasiya – iqtisadi böhran inflyasiya ilə uyğunlaşmır, ahəng təşkil etmir. Staqflyasiya – iqtisadiyyatın elə halıdır ki, eyni zamanda
istehsal aşağı düşür, qiymət və işsizlik azalır.

• Staqflyasiya – iqtisadi böhran inflyasiya ilə uyğunlaşır, ahəng təşkil edir. Staqflyasiya – iqtisadiyyatın elə halıdır ki, eyni zamanda
istehsal aşağı düşür, qiymət və işsizlik isə artmır

• Staqflyasiya – iqtisadi böhran inflyasiya ilə uyğunlaşmır, ahəng təşkil etmir. Staqflyasiya – iqtisadiyyatın elə halıdır ki, eyni zamanda
istehsal aşağı düşür, qiymət və işsizlik artır.

373. İnflyasiyanın müxtəlif tipləri vardır.

√ sabit - 35-35%
• mötədil – mülayim, az, orta;
• çaparaq – illik artım 300-500%;
• hiperinflyasiya – aylıq artım 50%, illik 1000%.
• sürünən – illik artım sürəti 10% təşkil edir.

374. Hansı səhvdir?

√ Tənzimlənən qiymətlər – dövlət tərəfindən qoyulur və nəzarət edilir.

• Pərakəndə qiymətlər – pərakəndə ticarət sistemində fəaliyyət göstərir.Pərakəndə qiymətlər – pərakəndə ticarət sistemində fəaliyyət
göstərir.

• Tələb qiyməti – alıcı tərəfindən müəyyən edilir.
• Transferent qiymətlər – kompaniya tərəfindən onun bölmələri arasında tətbiq olunan daxili qiymətdir. Firma daxilində fəaliyyət göstərir.
• Hesabat qiyməti-hər bir mövqe üzrə bir gün üçün tətbiq edilən qiymətdir.

375. Hansı səhvdir?

√ Hərrac qiyməti- alqı-satqı aparıldığı vaxtda yaranır.
• Birja əmtəəsi qiymət – birja dönərlisindən və əlavələrdən ibarətdir. Yükün daşınma məsafəsindən asılıdır
• Dövlət qiyməti – dövlət tərəfindən qoyulur və nəzarət edilir.
• Müqavilə qiyməti – tərəflərin razılığı əsasında müəyyən edilir.
• Kommersiya qiyməti-azad qiymətdir

376. Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və «təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün

√ əmək haqqı və qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi
• sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
• əhali əmanətlərindən istifadə
• həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
• dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi

377. Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və «təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün

• həyati istehsal sahələrinin dəstəklənməsi
√ əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması
• dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi
• sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
• dövlətin müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması

378. Səhv cavabı tapın. Keynsin nəzəriyyəsinin tərəfdarları «struktur siyasəti» və «təklif iqtisadiyyatı» nəzərdə tuturlar. Bunun üçün:

√ əhali əmanətlərinin stimullaşdırılması
• əmək haqqı və qiymətlərin müvəqqəti dondurulması
• sahibkarlığın vergilərlə stimullaşdırılması
• əhali əmanətlərindən istifadə
• dövlətin müdaxiləsinin genişlənməsi



379. Səhv cavabı tapın. Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə proqram bazar iqtisadiyyatına geniş yer verməklə, dövlətin müdaxiləsinin
məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bunun üçün BVF nəzərdə tutur:

√ milli valyuta məzənnəsinin sabitliyi
• sərbəst qiymətlər
• əmək haqqı artımının məhdudlaşdırılması
• milli valyuta məzənnəsinin dəyişkənliyi
• daxili və xarici bazarda müəssisələrin fəaliyyət şəraitinin liberallaşdırılması

380. Hansı fikir düzdür?

√ Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə proqram bazar iqtisadiyyatına geniş yer verməklə, dövlətin müdaxiləsinin məhdudlaşdırılmasını
nəzərdə tutur

• Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə proqram bazar iqtisadiyyatına geniş yer alsa da, dövlətin müdaxiləsinin məhdudlaşdırılmasını
nəzərdə tutmur

• Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə proqram bazar iqtisadiyyatına geniş yer almasa da, dövlətin müdaxiləsinin geniçləndirilməsini
nəzərdə tutur

• Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə proqram bazar iqtisadiyyatına geniş yer verməklə, dövlətin müdaxiləsinin geniçləndirilməsini
nəzərdə tutur

• Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə proqram bazar iqtisadiyyatına geniş yer almasa da, dövlətin müdaxiləsinin məhdudlaşdırılmasını
nəzərdə tutur

381. Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə proqrama aiddir

√ ardıcıl
• uzunmüddətli
• qısamüddətli
• müvəqəti
• səmərəli

382. Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə proqrama aiddir

√ sabit
• qısamüddətli
• müvəqəti
• qeyri-ardıcıl
• uzunmüddətli

383. Dünya təcrübəsində inflyasiya üzrə neçə proqram fəaliyyət göstərir:

√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• 5.0
• 1.0

384. Səhv cavabı tapın. Açıq və qapalı inflyasiyaya qarşı yönəldilən tədbirlər sistemi dövlətin antiinflyasiya siyasətində əks olunur. Bunun
üçün zəruridir

√ Qiymət və gəlir üzərində inzibati totalitar nəzarətin olması
• Qiymət artımının yuxarı həddinin müəyyən edilməsi
• Gəlirlərin artımının yuxarı həddinin müəyyən edilməsi
• Əmək məhsuldarlığı artımının, əmək haqqı artımından yüksək olması
• Qiymət və gəlirlərin dondurulması

385. Səhv cavabı tapın. Açıq və qapalı inflyasiyaya qarşı yönəldilən tədbirlər sistemi dövlətin antiinflyasiya siyasətində əks olunur. Bunun
üçün zəruridir

√ Əmək haqqı artımının, əmək məhsuldarlığı artımından yüksək olması
• Qiymət və gəlirlərin artımının yuxarı həddinin müəyyən edilməsi
• Əmək məhsuldarlığı artımının, əmək haqqı artımından yüksək olması
• Qiymət və gəlir üzərində inzibati totalitar nəzarətin olması



• Qiymət və gəlirlərin müvəqqəti dondurulması

386. Səhv cavabı tapın. Açıq və qapalı inflyasiyaya qarşı yönəldilən tədbirlər sistemi dövlətin antiinflyasiya siyasətində əks olunur. Bunun
üçün zəruridir

√ Əmək məhsuldarlığı artımının, əmək haqqı artımından aşağı olması
• Qiymət və gəlirlərin artımının yuxarı həddinin müəyyən edilməsi
• Əmək məhsuldarlığı artımının, əmək haqqı artımından yüksək olması
• Qiymət və gəlir üzərində inzibati totalitar nəzarətin olması
• Qiymət və gəlirlərin müvəqqəti dondurulması

387. Səhv cavabı tapın. Açıq və qapalı inflyasiyaya qarşı yönəldilən tədbirlər sistemi dövlətin antiinflyasiya siyasətində əks olunur. Bunun
üçün zəruridir

√ Qiymət və gəlirlərin artımının aşağı həddinin müəyyən edilməsi;
• Qiymət və gəlirlərin artımının yuxarı həddinin müəyyən edilməsi
• Əmək məhsuldarlığı artımının, əmək haqqı artımından yüksək olması
• Qiymət və gəlir üzərində inzibati totalitar nəzarətin olması
• Gəlirlərin müvəqqəti dondurulması

388. Səhv cavabı tapın. Açıq və qapalı inflyasiyaya qarşı yönəldilən tədbirlər sistemi dövlətin antiinflyasiya siyasətində əks olunur. Bunun
üçün zəruridir;

√ Qiymət və gəlirlərin artımının aşağı həddinin müəyyən edilməsi
• Qiymət və gəlirlərin artımının yuxarı həddinin müəyyən edilməsi
• Əmək məhsuldarlığı artımının, əmək haqqı artımından yüksək olması
• Qiymət və gəlir üzərində inzibati totalitar nəzarətin olması
• Qiymət müvəqqəti dondurulması

389. Hansı fikir düzdür?

√ ölkədə ümumi pul kütləsi, onun dövriyyəsi üçün zəruri olandan artıq olur, tələb və təklif uzlaşmır, nəticədə pulun alıcılıq qabiliyyəti
aşağı düşür, qiymətlər isə yüksəlir, inflyasiya başlayır.

• ölkədə ümumi pul kütləsi, onun dövriyyəsi üçün zəruri olandan az olur, tələb və təklif uzlaşmır, nəticədə pulun alıcılıq qabiliyyəti artır,
qiymətlər isə yüksəlir, inflyasiya başlayır

• ölkədə ümumi pul kütləsi, onun dövriyyəsi üçün zəruri olandan artıq olur, tələb və təklif uzlaşmır, nəticədə pulun alıcılıq qabiliyyəti
artır, qiymətlər isə yüksəlir, inflyasiya başlayır

• ölkədə ümumi pul kütləsi, onun dövriyyəsi üçün zəruri olandan artıq olmur, tələb və təklif uzlaşır, nəticədə pulun alıcılıq qabiliyyəti
aşağı düşür, qiymətlər isə yüksəlir, inflyasiya başlayır

• ölkədə ümumi pul kütləsi, onun dövriyyəsi üçün zəruri olandan az olur, tələb və təklif uzlaşmır, nəticədə pulun alıcılıq qabiliyyəti aşağı
düşür, qiymətlər isə yüksəlir, inflyasiya başlayır.

390. Hansı fikir düzdür?

• Əvvəllər üzərindən nəzarət olmamış məhsulların qiymətlərinin səviyyəsi sürətlə yüksələrsə, bu zaman onların qiymət səviyyəsinin son
həddə qədər yüksəldilməsinə qarşı müvafiq tədbirlər görülməlidir

• Əvvəllər üzərindən nəzarət olmuş məhsulların qiymətlərinin səviyyəsi sürətlə yüksələrsə, bu zaman onların qiymət səviyyəsinin son
həddə qədər yüksəldilməsinə müvafiq tədbirlər görülməlidir.

• Əvvəllər üzərindən nəzarət götürülmüş məhsulların qiymətlərinin səviyyəsi sürətlə aşağı düşərsə, bu zaman onların qiymət səviyyəsinin
son həddə qədər aşağı düşməsinə qarşı müvafiq tədbirlər görülməlidir

• Əvvəllər üzərindən nəzarət olmamış məhsulların qiymətlərinin səviyyəsi sürətlə yüksələrsə, bu zaman onların qiymət səviyyəsinin son
həddə qədər yüksəldilməsinə qarşı müvafiq tədbirlər görülməlidir

√ Əvvəllər üzərindən nəzarət götürülmüş məhsulların qiymətlərinin səviyyəsi sürətlə yüksələrsə, bu zaman onların qiymət səviyyəsinin
son həddə qədər yüksəldilməsinə qarşı müvafiq tədbirlər görülməlidir

391. Hansı fikir düzdür?

√
Bazar sistemində belə bir konsepsiya irəli sürülür ki, qiymətlərin tənzimlənməsinə dövlət müdaxilə etməsin, tələb-təklifə əsaslanaraq
iqtisadi subyektlər qiymətlərini müəyyən etsinlər, azad rəqabət şəraitində onların hansı qalib gələrsə, o da fəaliyyət hüququna malik
olsun

•
Bazar sistemində belə bir konsepsiya irəli sürülür ki, qiymətərin tənzimlənməsinə dövlət dolayı müdaxilə etməsin, tələb-təklifə
əsaslanaraq iqtisadi subyektlər qiymətlərini müəyyən etsinlər, azad rəqabət şəraitində onların hansı qalib gələrsə, o da fəaliyyət
hüququna malik olsun



•
Bazar sistemində belə bir konsepsiya irəli sürülür ki, qiymətərin bir başa tənzimlənməsinə dövlət dolayı müdaxilə etsin, tələb-təklifə
əsaslanaraq iqtisadi subyektlər qiymətlərini müəyyən etsinlər, azad rəqabət şəraitində onların hansı qalib gələrsə, o da fəaliyyət
hüququna malik olsun

•
Bazar sistemində belə bir konsepsiya irəli sürülür ki, qiymətərin bir başa tənzimlənməsinə dövlət müdaxilə etməsin, tələb-təklifə
əsaslanaraq iqtisadi subyektlər qiymətlərini müəyyən etsinlər, azad rəqabət şəraitində onların hansı qalib gələrsə, o da fəaliyyət
hüququna malik olsun

•
Bazar sistemində belə bir konsepsiya irəli sürülür ki, qiymətərin tənzimlənməsinə dövlət müdaxilə etsin, tələb-təklifə əsaslanaraq
iqtisadi subyektlər qiymətlərini müəyyən etsinlər, azad rəqabət şəraitində onların hansı qalib gələrsə, o da fəaliyyət hüququna malik
olsun

392. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin aşağıdakı növləri fəaliyyət göstərir

√ zona qiymətləri
• preyskurant qiymətləri
• kommersiya qiyməti
• müqavilə qiyməti
• transferent qiymətlər

393. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin aşağıdakı növləri fəaliyyət göstərir

√ diferensial qiymətlər
• tənzimlənən qiymətlər
• pərakəndə qiymətlər
• tələb qiyməti
• hesabat qiyməti

394. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin aşağıdakı növləri fəaliyyət göstərir

√ təhvil alma qiyməti
• təklif qiyməti
• preyskurant qiymətləri
• keçici-ötücü qiymətlər
• topdan satış qiyməti

395. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin aşağıdakı növləri fəaliyyət göstərir

√ maliyyə qiyməti
• kommersiya qiyməti
• kontrakt qiyməti
• dünya qiyməti
• müqavilə qiyməti

396. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin aşağıdakı növləri fəaliyyət göstərir

√ daxili qiymət
• biznes qiyməti
• birja əmtəəsi qiymət
• dövlət qiyməti
• hərrac qiyməti

397. Hansı fikir düzdür?

√ Mühasibat mənfəəti-ümumi satışdan əldə edilən pulun məbləğindən xarici xərclər çıxıldıqdan sonra qalan hissədir
• Mühasibat mənfəəti-ümumi satışdan əldə edilən pulun məbləğindən daxili xərclər, normal mənfəət çıxıldıqdan sonra qalan hissədir

• Mühasibat mənfəəti-ümumi satışdan əldə edilən pulun məbləğindən xarici xərclər daxili xərclər, normal mənfəət çıxıldıqdan sonra qalan
hissədir

• Mühasibat mənfəəti-ümumi satışdan əldə edilən pulun məbləğindən xarici xərclər, normal mənfəət çıxıldıqdan sonra qalan hissədir
• Mühasibat mənfəəti-ümumi satışdan əldə edilən pulun məbləğindən daxili xərclər çıxıldıqdan sonra qalan hissədir

398. Hansı fikir düzdür?

√ Iqtisadi mənfəət ümumi satışdan əldə edilən puldan xarici xərclər, daxili xərclər, normal mənfəət çıxıldıqdan sonra tapılır



• Iqtisadi mənfəət ümumi satışdan əldə edilən puldan daxili xərclər, normal mənfəət çıxıldıqdan sonra tapılır
• Iqtisadi mənfəət ümumi satışdan əldə edilən puldan xarici xərclər, daxili xərclər çıxıldıqdan sonra tapılır.
• Iqtisadi mənfəət ümumi satışdan əldə edilən puldan normal mənfəət çıxıldıqdan sonra tapılır
• Iqtisadi mənfəət ümumi satışdan əldə edilən puldan xarici xərclər, normal mənfəət çıxıldıqdan sonra tapılır

399. Xarici xərclərə nə aid deyil

√ sahibkarlıq qabiliyyəti
• material
• yanacaq
• enerji və s
• əmək

400. Xarici xərclərə nə aid deyil

√ torpaq
• material
• yanacaq
• nəqliyyat və s
• əmək

401. Qiymət vasitəsilə nələr edilir? Səhf cavabı tapmaq

√ istehsal optimallaşdırılır
• təsərrüfatçılıq formalarından asılı olmayaraq, onların istehsal fəaliyyətləri qiymətləndirilərək işin səmərəlilik səviyyəsi aşkar edlir
• mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq, onların istehsal fəaliyyətləri qiymətləndirilərək işin səmərəlilik səviyyəsi aşkar edlir.
• optimal variantlar seçilir
• makro səviyyələrdə iqtisadiyyatda mütənasiblik müəyyənləşdirilir

402. Qiymət vasitəsilə nələr edilir? Səhf cavabı tapmaq

√ istehsal inkişaf etdirilir
• optimal variantlar seçilir
• makro səviyyələrdə iqtisadiyyatda tarazlıq müəyyənləşdirilir
• mikro səviyyələrdə iqtisadiyyatda mütənasiblik müəyyənləşdirilir
• mikro səviyyələrdə iqtisadiyyatda tarazlıq müəyyənləşdirilir

403. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi blok, elmi-texniki tərəqqinin inkişafının iqtisadi rıçaqlarını əhatə edir ki, bura da daxil etmək olar:

√ Elmi-texniki tərəqqiyə təsir edən bazar mexanizmi ilə dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlənmə forma və metodlarının optimal
uyğunlaşdırılması.

• Elm və elmi-texniki tərəqqinin inkişafına kredit verən banklar üçün zəmanət vermək.
• Elmi-texniki fəaliyyət subyektləri üçün xüsusi gömrük rejimi yaratmaq
• Elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi
• Elmi yaradıcılıqda büdcədənkənar fondların iştirakını təmin etmək

404. Səhv cavabı tapın. Iqtisadi blok, elmi-texniki tərəqqinin inkişafının iqtisadi rıçaqlarını əhatə edir ki, bura da daxil etmək olar:

√ Elmi-texniki tərəqqinin regionlararası və sahələrarası inteqrasiyasını aparmaq
• Innovasiya sahibkarlığını bütün iqtisadi vasitələrlə dəstəkləmək və onlara güzəştlər etmək
• Elmi-texniki fəaliyyət subyektləri üçün xüsusi gömrük rejimi yaratmaq
• Elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi
• Elm və elmi-texniki fəaliyyət göstərən subyektlərdən vergilərin yığılması

405. Səhv cavabı tapın.Təşkilati-idarəetmə bloku, elmi-texniki fəaliyyətin

√ Elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi
• Elmi-texniki tərəqqinin regionlararası və sahələrarası inteqrasiyasını aparmaq.
• Mövcud bazar şəraitində elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə təşkilatlarının təşkilati-hüquqi strukturunun yaradılması və yeniləşdirilməsi
• Elmi-texniki və texnologiyaların prioritet istiqamətlərinin seçilməsi, tədqiq edilməsi və təhlili.



• Müəyyən müddətlərdə elmi-texniki tərəqqiyə təsir edən bazar mexanizmi ilə dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlənmə forma və metodlarının
optimal uyğunlaşdırılması.

406. Səhv cavabı tapın.Təşkilati-idarəetmə bloku, elmi-texniki fəaliyyətin zəmanətliyini təmin edir, dövlət orqanlarının aşağıdakı
istiqamətlərdə fəaliyyətini müəyyən edir;

• Elmi-texniki tərəqqinin regionlararası və sahələrarası inteqrasiyasını aparmaq.
• Elm və elmi-texniki proqramların, layihələrin tərtibi və reallaşdırılması
√ Innovasiya sahibkarlığını bütün iqtisadi vasitələrlə dəstəkləmək və onlara güzəştlər etmək.

• Müəyyən müddətlərdə elmi-texniki tərəqqiyə təsir edən bazar mexanizmi ilə dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlənmə forma və metodlarının
optimal uyğunlaşdırılması.

• Elm və elmi-texniki fəaliyyətin sahələrarası koordinasiyasının aparılması

407. Səhv cavabı tapın.Təşkilati-idarəetmə bloku, elmi-texniki fəaliyyətin zəmanətliyini təmin edir, dövlət orqanlarının aşağıdakı
istiqamətlərdə fəaliyyətini müəyyən edir;

√ Elmi yaradıcılıqda büdcədənkənar fondların iştirakını təmin etmək
• Elmi-texniki və texnologiyaların prioritet istiqamətlərinin seçilməsi, tədqiq edilməsi və təhlili
• Elm və elmi-texniki fəaliyyətin sahələrarası koordinasiyasının aparılması
• Elm və elmi-texniki proqramların, layihələrin tərtibi və reallaşdırılması
• Mövcud bazar şəraitində elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə təşkilatlarının təşkilati-hüquqi strukturunun yaradılması və yeniləşdirilməsi

408. Inkişaf etmiş ölkələrdə ETT siyasətinin reallaşdırılması mexanizmi hansı blokları nəzərdə tutulur:

√ kadr rotasiyası
• təşkilatıi – idarəetmə
• iqtisadi.
• bazar
• normativ-hüquqi

409. Inkişaf etmiş ölkələrdə ETT siyasətinin reallaşdırılması mexanizmi hansı blokları nəzərdə tutulur

√ əmək haqqı sistemi
• təşkilatıi – idarəetmə
• iqtisadi.
• bazar.
• normativ-hüquqi

410. Inkişaf etmiş ölkələrdə ETT siyasətinin reallaşdırılması mexanizmi neçə blok üzrə nəzərdə tutulur

√ 5.0
• 2.0
• 3.0
• 4.0
• 1.0

411. Səhv cavab tapın. Yaponiyada ETT sahəsində vahid həlqədə birləşən sistem fəaliyyət göstərir.

√ təşkilatıi – idarəetmə işlər
• kadr rotasiyası.
• əmək haqqı sistemi.
• iş yerində hazırlıq
• ömürlük muzdla işləmək

412. Səhv cavab tapın. Yaponiyada ETT sahəsində vahid həlqədə birləşən sistem fəaliyyət göstərir

√ normativ-hüquqi işlər
• kadr rotasiyası
• reputasiya sistemi (ad, şöhrət, etibar
• iş yerində hazırlıq
• ömürlük muzdla işləmək.



413. Yaponiyada ETT sahəsində vahid həlqədə birləşə neçə sistem fəaliyyət göstərir:

√ 5.0
• 2.0
• 3.0
• 4.0
• 1.0

414. ETT-nin dolayı yolla stimullaşdırılması əhatə edir

√ Mövcud bazar şəraitində elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə təşkilatlarının təşkilati-hüquqi strukturunun yaradılması və yeniləşdirilməsi.
• ETT-nin madd texniki bazasını möhkəmləndirmək
• Kompaniyalara, kooperativ yolu ilə ETT işləri aparmaq imkanı vermək
• Ali təhsil sistemində və maliyyə sistemi üçün vergi stimullaşdırılmasını həyata keçirmək
• ETT üçün xüsusi firma və universitetlər açmaq

415. ETT-nin dolayı yolla stimullaşdırılması əhatə edir:

√ Elm və elmi-texniki fəaliyyətin sahələrarası koordinasiyasının aparılması
• Xırda ETT işlərinin bələdiyyə idarə və nazirliklərdə aparılmasının normativ maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək
• Riskli «Vençurne» sığorta kompaniyalarında yardım fondlarının yaradılmasına icazə vermək.
• Müəlliflik, patent hüququ vermək
• Kompaniyalara, kooperativ yolu ilə ETT işləri aparmaq imkanı vermək

416. Səhv cavabı tapın. Dövlətin xarici iqtisadi əlaqələrdə tənzimləmə vasitələrinə və birbaşa təsiri mexanizmlərinə aiddir:

√ idxalın stimullaşdırılması
• idxalın məhdudlaşdırılması
• daimi tətbiq edilənlər (anti-inhisar tədbirləri).
• fövqəladə hallarda tətbiq olunanlar (qiymətlərin dondurulması).
• ixracın stimullaşdırılması

417. Səhv cavabı tapın. Vergi tənzimlənməsinin mexanizmlərinə aiddir:

√ maliyyə güzəştləri.
• kredit güzəştləri
• vergi güzəştləri
• vergi krediti.
• subvensiyalar.

418. Səhv cavabı tapın. Vergi tənzimlənməsinin mexanizmlərinə aiddir:

√ dotasiyalar
• vergi güzəştləri.
• vergi krediti.
• subsidialar.
• vergidən azadetmə

419. Səhv cavabı tapın. Konyukturanın tənzimlənməsində istifadə olunur.

• xarici iqtisadi əlaqələr
√ amortizasiya
• vergi
• kredit
• dövlətin birbaşa təsiri mexanizmlərindən istifadə olunur.

420. ETT-nin dolayı yolla stimullaşdırılması əhatə edir:



√ Müəyyən müddətlərdə elmi-texniki tərəqqiyə təsir edən bazar mexanizmi ilə dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlənmə forma və metodlarının
optimal uyğunlaşdırılması.

• Korporasiyanın, birliyin, assosiasiyaların investisiyaya yönəldilən gəlirindən vergiləri azaldılması
• Elmi – tədqiqat və tikinti-konstruktor işləri üzrə avadanlıqların amortizasiyalarının müddətini azaldılması.
• Ali təhsil sistemində və maliyyə sistemi üçün vergi stimullaşdırılmasını həyata keçirmək
• Əsas kapitalın aktiv hissəsinə nəzərən ümumi investisiyanın həcmindən güzəştli vergilər qoyulması

421. Səhf cavabı tapın. Son nəticədə ETT sahəsində dövlətin siyasəti bir neçə aparıcı sahələrin və problemlərin həllinin seçilməsi nəticəsində
formalaşır

√ iqtisadiyyatın bütün sahələrində innovasiya (yeniləşdirmə) mühitinin stimullaşdırılması
• ETT işlərinin elmi mərkəzlərdə aparılması]
• xüsusi bölmədə ETT nəticələrinin stimullaşdırılması (vergilərlə).
• kadrların hazırlanması strategiyası.
• dövlət resurslarının aparıcı sahələri nəzərə alınmaqla bölünməsi

422. Səhf cavabı tapın. Son nəticədə ETT sahəsində dövlətin siyasəti bir neçə aparıcı sahələrin və problemlərin həllinin seçilməsi nəticəsində
formalaşır;

√ dövlət resurslarının aparıcı sahələri nəzərə alınmaqla artırılması
• ETT işlərinin elmi mərkəzlərdə aparılması
• xüsusi bölmədə ETT nəticələrinin stimullaşdırılması (vergilərlə
• iqtisadiyyatın bütün sahələrində innovasiya (yeniləşdirmə) mühitinin formalaşdırılması
• dövlət resurslarının aparıcı sahələri nəzərə alınmaqla bölünməsi

423. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür:

√ stimullaşdırma
• xətləndirmə
• təşkilatı və idarəedici
• nəzarətedici.
• plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi

424. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür:

√ stimullaşdırma
• xarici iqtisadi mövqeyin müəyyənləşməsi
• təşkilatı və idarəedici
• nəzarətedici
• normativ-hüquqi aktların tərtibatı

425. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür:

√ proqramlaşdırma
• xarici iqtisadi mövqeyin müəyyənləşməsi
• təşkilatı və idarəedici;
• nəzarətedici.
• normativ-hüquqi aktların tərtibatı

426. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür

√ malyyələşdirmə
• xarici iqtisadi mövqeyin müəyyənləşməsi
• təşkilatı və idarəedici
• nəzarətedici
• normativ-hüquqi aktların tərtibatı



427. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür:

√ stimullaşdırma
• nəzarətedici
• təşkilatı və idarəedici
• xarici iqtisadi mövqeyin müəyyənləşməsi
• normativ-hüquqi aktların tərtibatı;

428. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür:

√ stimullaşdırma
• xətləndirmə
• informasiyaların işlənməsi
• normativ-hüquqi aktların tərtibatı
• plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi

429. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür

√ proqramlaşdırma
• informasiyaların işlənməsi
• tənzimləmə
• informasiyaların toplanması
• plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi

430. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür

√ malyyələşdirmə
• xətləndirmə
• tənzimləmə
• informasiyaların toplanması
• informasiyaların işlənməsi

431. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür:

√ stimullaşdırma
• xətləndirmə
• tənzimləmə
• informasiyaların toplanması
• plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi

432. 0902 Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir,
xətləndirir və öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür:

• informasiyaların toplanması
• plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi
• xətləndirmə
• tənzimləmə
√ proqramlaşdırma

433. Səhv cavabı tapın. Konyukturanın aşağıdakı xarakterik cəhətləri var:

√ daimilik.
• ziddiyyətlilik
• vahidlilik
• sistemlilik
• qeyri-sabitsizlik (qeyri-bərabərlik)



434. Səhv cavabı tapın. Azərbaycan Respublikasının bazar münasibətlərinə keçid şəraitində qeyd olunan problemlərin qismən aradan
qaldırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur:

√ Dövlət ümumiyyətlə inhisarı dağıtmamağa, onun təbii formasını saxlamağa çalışmalıdır.
• Demonopolizasiya və idarəetmə islahatlarının sinxronluğu saxlanılmalıdır.
• Inhisara inzibati-iqtisadi sanksiyalar-maliyyə, kredit nəzarəti gücləndirilməlidir.

• Ümumiyyətlə götürdükdə inhisarı dövlət heç vaxt yox edə bilmir. Inhisar bazar iqtisadiyyatı şəraitində daima mümkündür, vardır, lakin
dövlət ona daima nəzarət etməli və onu tənzimləməlidir.

• Təbii inhisarın sərhədlərinin müəyyən edilməsi və onun tənzimlənməsi aparılmalıdır

435. Səhv cavabı tapın Azərbaycan Respublikasının bazar münasibətlərinə keçid şəraitində qeyd olunan problemlərin qismən aradan
qaldırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur:

√ Dövlət TMK -nın respublikada hökmranlıöına imkan verməməlidir
• Dövlət inhisara qarşı tədbirlər hazırlamalıdır.
• Dövlət demonopolizasiyası həyata keçirmək funksiyasını ifadə etməlidir.
• Dövlət bir məhsul istehsalının bir əldə toplanmasını məhdudlaşdırmalıdır.

• Azərbaycan Respublikası siyasi-iqtisadi müstəqillik əldə etdikdən sonra, keçmiş SSRI-nin digər müttəfiq respublikaları ilə iqtisadi
əlaqələri zəifləmişdir.

436. Səhv cavabı tapın. Dövlət elm və elmi – texniki subyektlərin qarantı rolunu oynayır, onların fəaliyyətini istiqamətləndirir, xətləndirir və
öz üzərinə aşağıdakı funksiyaları götürür

√ malyyələşdirmə
• xətləndirmə
• tənzimləmə
• informasiyaların toplanması
• plan proqnozların müəyyənləşdirilməsi

437. Səhv cavabı tapın. Elm və elmi – texniki fəaliyyətin subyektləri fiziki və hüquqi şəxslər ola bilər:

√ qeyri-hökumət ictima qurumlar
• hər hansı bir hüquqi təşkilatın elmi kollektivləri
• elm və elmi-texniki fəaliyyəti dəstəkləyən xüsusi fondlar
• elmi-texniki və elmi – maarifçi cəmiyyətlər daxildir
• kiçik sahibkarlıq əsasında fəaliyyət göstərən innovasiya müəssisələri,

438. Hansı fikir düzdür?

√ Dövlətin elmi – texniki tərəqqinin inkişafına müdaxiləsinin digər səbəbi, onun istehsalın inkişafında və strukturunun
təkmiləşdirilməsində, istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətli olmasındakı rolu ilə izah olunur.

• Dövlətin elmi – texniki tərəqqinin inkişafına müdaxiləsinin digər səbəbi, onun istehsalın inkişafında və strukturunun yeniəşdirilməsində,
istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətli olmasındakı rolu ilə izah olunur

• Dövlətin elmi – texniki tərəqqinin inkişafına müdaxiləsinin digər səbəbi, onun iqtisadiyyatın inkişafında və strukturunun
yeniəşdirilməsində, istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətli olmasındakı rolu ilə izah olunur

• Dövlətin elmi – texniki tərəqqinin inkişafına müdaxiləsinin digər səbəbi, onun iqtisadi artımın əldə olunmasında və strukturunun
təkmiləşdirilməsində, istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətli olmasındakı rolu ilə izah olunur.

• Dövlətin elmi – texniki tərəqqinin inkişafına müdaxiləsinin digər səbəbi, onun iqtisadiyyatın inkişafında və strukturunun
təkmiləşdirilməsində, istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətli olmasındakı rolu ilə izah olunur

439. İqtisadi sistemin elmi-texniki potensialına nə daxil deyil

√ maliyyə
• yaradıcı kollektivlər
• istifadə olunmamış texniki ehtiyatlar
• texnologiyalar,
• texniki-texnoloji vasitələr

440. İqtisadi sistemin elmi-texniki potensialına nə daxil deyil

√ investisiyalar



• innovasiya
• istifadə olunmamış texniki ehtiyatlar
• texnologiyalar
• texniki-texnoloji vasitələr

441. İqtisadi sistemin elmi-texniki potensialına nə daxil deyil

√ investisiyalar
• innovasiya
• kadr ehtiyatları
• texnologiyalar
• elmi biliklər

442. İqtisadi sistemin elmi-texniki potensialına nə daxil deyil

√ maliyyə
• kadr ehtiyatları
• istifadə olunmamış texniki ehtiyatlar
• texnologiyalar
• elmi biliklər

443. İqtisadi sistemin elmi-texniki potensialına nə daxil deyil

√ kadr ehtiyatları
• istifadə olunmamış texniki ehtiyatlar
• texnologiyalar
• intelektual mülkiyyət
• innovasiya,

444. İqtisadi sistemin elmi-texniki potensialına nə daxil deyil

√ investisiyalar
• innovasiya
• istifadə olunmamış texniki ehtiyatlar
• texnologiyalar
• elmi biliklər

445. Nə düzdür?

• Autoekologiya – ayrı-ayrı bitki və heyvan növlərinin insanlarla qarşılıqlı münasibəti
• Autoekologiya – resursların məkanca səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı münasibətlıər
√ Autoekologiya – ayrı-ayrı bitki və heyvan növlərinin qarşılıqlı münasibəti
• Autoekologiya – insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyəti
• Autoekologiya – təbii ehtiyatlardan kompleks istifadə ilə bağlı qarşılıqlı münasibətlıər

446. Müasir ekologiya neçə hissədən ibarətdir

√ 2.0
• 6.0
• 4.0
• 5.0
• 3.0

447. Inzibati amiranəlik inhisarının bizim əvvəlki iqtisadiyyatımızdakı strukturu baxımdan o neçə özül üzərində qurulub?

√ 3.0
• 6.0
• 4.0
• 5.0
• 2.0



448. Inzibati amiranəlik inhisarının bizim əvvəlki iqtisadiyyatımızdakı strukturu baxımdan o neçə özül üzərində qurulub?

• 4.0
• 6.0
√ 3.0
• 2.0
• 5.0

449. Dünya iqtisad elmi inhisarın neçə növünü səciyyələndirmişdir

• 3.0
• 4.0
• 7.0
• 5.0
√ 6.0

450. Kurno modelinin əsasını təşkil edir:

• hər bir firma qərar qəbul edərkən rəqibinin qiymətini sabit hesab edir
• hər bir firma qərar qəbul edərkən rəqibinin istehsalını və qiymətini sabit hesab edir
√ bazarda ancaq üc firma iştirak edir
• bazarda ancaq iki firma iştirak edir
• hər bir firma qərar qəbul edərkən rəqibinin istehsalını sabit hesab edir.

451. Kurno modelində bazarda neçə firma iştirak edir?

√ 2.0
• 6.0
• 4.0
• 5.0
• 3.0

452. Hansı düzdür?

√ Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - rəqabət -inhisar
• Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - rəqabət -inhisar
• Üstünlük -imtiyaz - müstəsna hüquq - inhisar -rəqabət
• Üstünlük -imtiyaz - rəqabət - müstəsna hüquq - inhisar
• Üstünlük - müstəsna hüquq- imtiyaz - rəqabət -inhisar

453. Hansı düzdür?

• Əmək - təsərrüfat - bazar -iqtisadiyyat - yığım - kapital-təmərküzləşmə - mərkəzləşmə- inhisarlaşma
• Əmək - təsərrüfat - kapital-təmərküzləşmə - iqtisadiyyat - bazar - yığım - mərkəzləşmə- inhisarlaşma
• Əmək - iqtisadiyyat - bazar - təsərrüfat - yığım-kapital-təmərküzləşmə - mərkəzləşmə- inhisarlaşma
√ Əmək - təsərrüfat - iqtisadiyyat - bazar - yığım - kapital-təmərküzləşmə - mərkəzləşmə- inhisarlaşma
• Əmək - yığım - kapital-təmərküzləşmə - iqtisadiyyat - bazar-təsərrüfat - mərkəzləşmə- inhisarlaşma

454. Praktiki olaraq sosial yönümlü məsələlərin həlli üçün proqram tərtib olunmalıdır. Həmin proqramda islahatların keçirilməsinin strateji
məqsədləri və sosial yönümü istiqamətləri öz əksini tapmalıdır:

√ əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin təmini
• əhalinin miqrasiyası
• əhalinin məşğulluğu və kadr potensial siyasəti
• əmək sferası və əmək münasibətləri
• sosial sığorta



455.
Azərbaycan Respublikası ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaşması yolunu seçmişdir və bu Konstitusiyada qeyd olunmuşdur.
Konstitusiyada göstərilir ki, Azərbaycan Respubikası – müstəqil dövlət olub, siyasətini vətəndaşlarının hər tərəfli inkişafına
istiqamətləndirmişdir. Bu məsələlərə nail olmaq üçün aşağıdakı problemlərin həllini zəruri saymışdır.

√ qiymət səviyyəsinin stabilliyinin təmin etmək
• inhisara qarşı qəti mübarizə aparmaq
• inhisara qarşı ardıcıl mübarizə aparmaq
• büdcə kəsirini azaltmaq
• milli valyutanı möhkəmləndirmək

456.
Azərbaycan Respublikası ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaşması yolunu seçmişdir və bu Konstitusiyada qeyd olunmuşdur.
Konstitusiyada göstərilir ki, Azərbaycan Respubikası – müstəqil dövlət olub, siyasətini vətəndaşlarının hər tərəfli inkişafına
istiqamətləndirmişdir. Bu məsələlərə nail olmaq üçün aşağıdakı problemlərin həllini zəruri saymışdır.

• korrupsiyaya qarşı qəti mübarizə aparmaq
• inhisara qarşı ardıcıl mübarizə aparmaq
√ qadağaları həyata keçirmək
• hüquqi dövlət yaratmaq
• korrupsiyaya qarşı ardıcıl mübarizə aparmaq

457. Sosial yönümlü məsələlərin həll olunması isə aşağıdakı məqsədlərə nail olmağa imkan verir.

√ cəmiyyətin az təminatlı üzvlərinin sosial müdafiəsinə zəmanətli olmasına
• sosial təminat sisteminin fəaliyyətinin ədalətli olmasına
• yüksək məşğulluq səviyyəsinin təmin olunmasına
• qiymət səviyyəsinin stabilliyinin təmin olunmasına
• əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə

458. Sosial yönümlü iqtisadiyyatda vətəndaşların sosial problemlərinin həllində dövlətin rolu yüksəkdir və onun aşağıdakı vəzifələri yerinə
yetirməsi məqsədə uyğundur:

√ bazar rəqabətinin sərbəstliyi dövlətin iştirakı ilə milli məhsulun əməyə görə ədalətli bölgüsünü həyata keçirmək
• bazar iqtisadiyyatı imkanları çərçivəsində sosial-iqtisadi prosesləri makrosəviyyədə idarə etmək

• xarici-iqtisadi münasibətlərdə, vergi və sosial hüquqların həyata keçirilməsində ümumi qəbul olunmuş «oyun» qaydalarını müəyyən
etmək

• tələbləri həyata keçirmək
• qadağaları həyata keçirmək

459. Sosial yönümlü iqtisadiyyatda vətəndaşların sosial problemlərinin həllində dövlətin rolu yüksəkdir və onun aşağıdakı vəzifələri yerinə
yetirməsi məqsədə uyğundur:

• cəmiyyətin az təminatlı üzvlərinin sosial müdafiəsinə zəmanəti həyata keçirmək
• ətraf mühitin qorunması üçün bazar stimullarından istifadə etmək
√ vətəndaşların şəxsi azadlığı dövlətin iştirakı ilə milli məhsulun əməyə görə ədalətli bölgüsünü həyata keçirmək
• rəqabət mübarizəsi sahələrində qanunçuluğun qorunmasına nəzarət etmək
• cəmiyyətin az təminatlı üzvlərinin əmək hüququnu qorumaq

460. Sosial yönümlü iqtisadiyyatda vətəndaşların sosial problemlərinin həllində dövlətin rolu yüksəkdir və onun aşağıdakı vəzifələri yerinə
yetirməsi məqsədə uyğundur:

• milli valyutanın sabitliyini təmin etmək
• sosial infrastruktura sahəlrini inkişaf etdirmək (təhsil, səhiyyə, ETT və s.)
√ əhalinin maddi mühafizəsinə zəmanət vermək
• ölkədə qanun-qaydanı formalaşdırmaq və saxlamaq
• daxili və xarici təhlükəsizliyi təmin etmək

461. Sosial yönümlü iqtisadiyyat nə edit?

• bazar rəqabətinin sərbəstliyi dövlətin iştirakı ilə milli məhsulun əməyə görə ədalətli bölgüsünü həyata keçirir
• qiymət qoyma və s. əsasında dövlətin iştirakı ilə milli məhsulun əməyə görə ədalətli bölgüsünü həyata keçirir
√ azad rəqabətə və şəxsiyyətin hər tərəfli inkişaf sərbəstliyinə zəmanət verir
• əhalinin maddi mühafizəsinə zəmanət verir



• vətəndaşların şəxsi azadlığı dövlətin iştirakı ilə milli məhsulun əməyə görə ədalətli bölgüsünü həyata keçirir

462. Sosial bazar iqtisadiyyatı daima aşağıdakılara şərait yaradır

√ istehlakın sərbəstliyinə
• iqtisadi səmərəliliyə və istehlakın genişlənməsinə
• istehlakın genişlənməsinə
• kapital tətbiqinə
• iqtisadi səmərəliliyə

463. Sosial bazar iqtisadiyyatı aşağıdakı prinsiplərə əsaslanan təsərrüfatçılıq sistemidir.

√ plyuralizmə
• azad rəqabətə
• azad rəqabətə və şəxsiyyətin hər tərəfli inkişaf sərbəstliyi
• şəxsiyyətin hər tərəfli inkişaf sərbəstliyi
• istehlakın sərbəstliyinə

464. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı konsepsiyanın mahiyyətinin göstərilmiş olduğu «Hamı üçün əhval-ruhiyyə» kitabı nə vaxt nəşr
olunmuşdur.

√ 1956.0
• 1962.0
• 1952.0
• 1976.0
• 1966.0

465. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı konsepsiyasının əsasını qoyan və təşkil edən kim olmuşdur?

√ L.Erxard
• Ç.Kobba
• P. Duqlas
• D.Rkardo
• C.Keyns

466. İşInfrastrukturanı funksional xüsusiyyətinə təsnifləşdirməsinə nə aiddir

• müəssisə xidmətlər
• birdəfəlik
• ötücü xidmətlər
• yerli xidmətlər
√ qeyri-istehsal təyinatlı xidmətlər

467. İşInfrastrukturanı funksional xüsusiyyətinə təsnifləşdirməsinə nə aiddir

√ istehsal təyinatlı xidmətlər
• birdəfəlik.
• regional xidmətlər
• xalq təsərrüfatı xidmətlər
• müəssisə xidmətlər

468. İşInfrastrukturanı neçə cürə təsnifləşdirmək olar:

√ 4.0
• 2.0
• 6.0
• 5.0
• 3.0



469. Monitorinq – insanların təsərrüfat fəaliyyəti (antropogen) ilə əlaqədar olaraq təbii mühitdə baş verən dəyişikliklərə nəzarət və müşahidə
sistemidir.Monitorinq sistemində necə istiqamət fərqləndirilir

• 4.0
• 6.0
√ 3.0
• 2.0
• 5.0

470. Ekoloji təmiz məhsul «ETP» ilə hansı dövlətdə nişanlanır?

√ Rusiyada
• Skandinaviya ölkələrində
• Almaniyada
• ABŞ
• Yaponiyada

471. Ekoloji təmiz məhsul «ES» hərfləri ilə hansı dövlətdə nişanlanır?

√ Avropa birliyi ölkələrində
• Almaniyada
• Skandinaviya ölkələrində
• ABŞ
• Yaponiyada

472. Ekoloji təmiz məhsul «cizgilənmiş dairə» ilə hansı dövlətdə nişanlanır?

• Almaniyada
• Avropa birliyi ölkələrində
√ Skandinaviya ölkələrində
• Yaponiyada
• ABŞ

473. Ekoloji təmiz məhsul «ekologiyanın mavi pərisi» sözü ilə hansı dövlətdə nişanlanır?

• Skandinaviya ölkələrində
• Avropa birliyi ölkələrində
√ Almaniyada
• Yaponiyada
• ABŞ

474. Ekoloji təmiz məhsul yer kürəsi fonunda «+» işarəsi ilə hansı dövlətdə nişanlanır?

• Almaniyada
• Skandinaviya ölkələrində
√ ABŞ
• Avropa birliyi ölkələrində
• Yaponiyada

475. Hansı düzdür?

√ Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks
istifadədir. Məsələn, slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 80 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün 40 faizi itir.

• Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks
istifadədir. Məsələn, slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 70 faizi, neftin 50 faizi, daş kömürün 40 faizi itir.

• Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks
istifadədir. Məsələn, slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 80 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün 50 faizi itir.

• Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks
istifadədir. Məsələn, slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 80 faizi, neftin 50 faizi, daş kömürün 40 faizi itir.

• Bərpa olunmayan resurslar, bura torpaq və bütün mineral resurslar aiddir. Burada başlıca vəzifə – mineral resurslardan tam və kompleks
istifadədir. Məsələn, slyuda və kalium duzları çıxarılarkən onun 70 faizi, neftin 56 faizi, daş kömürün 40 faizi itir.



476. Bütün təbii resurslar neçə qrupda təsnif olunur?

√ 3.
• 2.
• 6.0
• 4.
• 5.

477. Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin təbii resursların təkrar istehsalı istiqamətinə nə aid deyil?

√ təbii hadısələrdən qorunma
• yer relyefinin bərpası
• bərpa olunmuşların səmərəli istifadəsi
• bərpa olunmuşların qorunması
• bərpa oluna bilən resursların birbaşa təkrar istehsalı

478. Nə düzdür?

√ Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi
• Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitdə insanlarla birgə fəaliyyəti
• Sinekologiya – autoekologiyanın ətraf mühitdə insanlarla qarşılıqlı əlaqəsi
• Sinekologiya – cəmiyyət və təbiətin birgə fəaliyyəti
• Sinekologiya – insanların ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi

479. Sosial infrastruktura sahələrinin inkişafı siyasəti özündə kompleks tədbirlər sistemini əhatə edir

√ istehlak qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq təqaüdlərin indeksləşdirilməsi
• təhsil proqramlarının həyata keçirilməsi
• bələdiyyə məqsədli proqramlara vəsaitlərin ayrılması
• bələdiyyə məqsədli proqramların üstün sahələrinin müəyyən edilməsi
• humanitar sferanın dövlət tərəfindən tam dəstəklənməsi

480. Idarəetmə obyekti kimi – öz üzərində idarəetmə təsirini hiss edən sosial institutlar, təşkilatlar, fərdlər və s. sayılır.Idarəetmənin
funksiyaları onun mahiyyətini açıqlayır. Qəbul olunmuş həmin funksiyalar bunlardır:

√ qərarların yerinə yetirilməsinin maliyyələşdirilməsi
• qərarların yerinə yetirilməsinin stimullaşdırılması
• idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsinin təşkili.
• idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi
• idarəetmə qərarlarının hazırlanması

481. Ailənin şəxsi istehlakı və gəliri haqqındakı siyasətinin əsas məzmunu nə əhatə edir?

• təminatlı əmək haqqı sistemini
• əmək haqqının əsassız yüksəldilməsinin qarşısının alınmasını
√ sosial sığorta sistemini
• əməyin stimullaşdırılmasını
• gəlirlərin əməklə ölçülməsini

482. Dövlətin sosial siyasətində bir sıra mühüm istiqamətlər nəzərdə tululur ki, onlarında əsasında cəmiyyətdə gedən sosial proseslərin
tənzimlənməsi həyata keçirilir;

• ictimai sosial tələbata dair siyasət
• əhali qüvvəsinin təkrar istehsalına dair siyasət
√ sosial infrastruktura sahələrinin stabil maliyyələşdirilməsinə dair siyasət
• ailələrin şəxsi istehlakı siyasəti
• ailələrin gəlirlərin bölgüsü siyasəti

483. Sosial siyasətinin strategiyası və taktikası məqsədlərinə nail olmaq üçün aşağıdakı zəruri şəraitin olması məqsədə uyğundur:



• istehsaln inkişafının stimullaşdırılmasının əsas amilli kimi, əhalinin pul gəlirlərinin onun əmək fəaliyyətindən asılılığının təmin
olunması

• sosial infrastruktura sahələrinin stabil maliyyələşdirilməsi
• sosial sığortanın rolunun yüksəldilməsi
• gənclər üçün dəyərli həyat səviyyəsinin yaradılması
√ əhalinin həyat səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə getdikcə yaxşılaşdırılması

484. Mənzil fonduna tələbat əhalinin sayına görə aşağıdakı düsturla hesablanır.

√ Mt= (Əs x Sn)- Mf+MS
• Mt= (Əs x Su)- Mf+MS
• Mt= (Ətx Sn)- Mf+Mt
• Mu= (Əs x Sn)- Mu+MS
• Mn= (Əs x Sn)- MnMS

485. Əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsində dövlət siyasəti əsasən özündə aşağıdakıları əks etdirir.

√ müəyyən yaşayış massivi zəruri istehsal sferaları ilə birlikdə inşa edilməlidir
• ölkədə yaşayan bütün əhali rahat mənzillə təmin olunmalıdır
• mənzil tikintisi kompleks olmalıdır
• mənzil tikintisi sanitar-gigiyena tələblərinə uyğun aparılmalıdır
• mənzil tikintisi keyfiyyətli tələblərinə uyğun aparılmalıdır

486. Mənzil xidməti əhalidə olan yaşayış sahələrini və dövlət sərəncamında olan xüsusi mənzilləri əhatə edir. Kommunal xidməti sahələri isə
aşağıdakıları əhatə edir:

• enerji təsərrüfatı
• sair sahələr ( yaşıllaşdırma, sanitar-gigiyena).
√ mədəniyyət sahəsi
• şəhər su kəmərləri və su axarları
• şəhər nəqliyyatı

487. Azərbaycan Respublikası dövlətinin məişət xidməti sahələrinin inkişafının tənzim olunmasındakı siyasəti, yaxın dövrə həmin sahələr
qarşısında qoyulan vəzifələrdə ifadə olunmuşdur

√ istehsal sahələrinin işçilərinin məişət xidmətinə olan tələbatını ödəmək
• təzə mənimsənilən rayonların məişət xidmətinə olan tələbatını ödəmək
• kənd rayonların məişət xidmətinə olan tələbatını ödəmək.
• xidmət mədəniyyətini yüksəltmək
• əhalini daha keyfiyyətli xidmətlərlə təmin etmək

488. Sosial siyasətinin strategiyası və taktikası məqsədlərinə nail olmaq üçün aşağıdakı zəruri şəraitin olması məqsədə uyğundur:

√ sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi
• düşünülmüş məşğulluq siyasətinin aparılması bir tərəfdən işsizliyin azaldılması
• investisiya fəaliyyətinin sosial proqramların həyata keçirilməsinə istiqamətlənməsi
• vergi qanunçuluğuna əsasən gəlirlərin ədalətli bölgüsünün həyata keçirilməsi

• insanların əmək aktivliyinin yüksəldilməsiniın əsas amilli kimi, əhalinin pul gəlirlərinin onun əmək fəaliyyətindən asılılığının təmin
olunması

489. Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin strategiyası və taktikasında aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

• ölkədə konstitusiya hüququna əməl olunması
• sosial siyasətin ailəyə istiqamətləndirilməsi
√ az təminatlı əhaliyə dövlət qayğısının gücləndirilməsi
• əhalinin həyat səviyyəsinin hiss olunacaq dərəcədə getdikcə yaxşılaşdırılması
• əhali məşğulluğunun effektli təmin olunması

490. Sosial siyasətini tam reallaşması üçün aşağıdakı prinsiplərə əməl olunması məqsədə uyğundur.



• muzdlu əməyin hüququnun tanınması
• həmkarların hüququnun tanınması
√ əhali məşğulluğunun effektli təmin olunması
• insanların iqtisadi sərbəstliyi hüququnun tanınması
• sahibkarların hüququnun tanınması

491. Cəmiyyətin inkişafı üçün isə iqtisadi və sosial siyasətlər arasında dialektik vəhdət mövcuddur. Bu isə öz konkret ifadəsini aşağıdakılarda
tapır:

• iqtisadi siyasət öz son nəticəsində insanların mənəvi həyat səviyyəsinin durmadan yüksəlməsinə xidmət edir

• sosial siyasət isə insanların maddi nemətlərə olan tələbatını dolğun ödəmək əsasında əhalinin müxtəlif sosial tələbatını ödəmək
məqsədini daşıyır

√ sosial siyasət isə insanların maddi nemətlərə olan tələbatını dolğun ödəmək əsasında əhalinin müxtəlif sosial qruplar arasında uyğunluğu
ödəmək məqsədini daşıyır.

• iqtisadi siyasət öz son nəticəsində insanların maddi və mənəvi həyat səviyyəsinin durmadan yüksəlməsinə xidmət edir
• iqtisadi siyasət öz son nəticəsində insanların maddi həyat səviyyəsinin durmadan yüksəlməsinə xidmət edir

492. Sosial münasibət insanların bir-biri ilə əlaqəsi prosesində yaranır və müxtəlif formada ola bilər:

√ sosial azlıqlar arasında
• millətlər daxilində
• sosial qrup daxilində
• millətlər arasında
• sosial qruplar arasında

493. Praktiki olaraq sosial yönümlü məsələlərin həlli üçün proqram tərtib olunmalıdır. Həmin proqramda islahatların keçirilməsinin strateji
məqsədləri və sosial yönümü istiqamətləri öz əksini tapmalıdır:

√ əhalinin maddi mühafizəsinə zəmanət sistemi
• pensiya təminatı
• gənclərin sosial müdafiə sistemi
• uşaqların sosial müdafiə sistemi
• əhalinin sosial müdafiə sistemi

494. Məişət xidməti sahələrinin özü neçə qrup müəssisələri əhatə edir

√ 3.0
• 6.0
• 4.0
• 5.0
• 2.0

495. 1202Təhsil sosial infrastrukturuna daha neçə sahə daxildir

√ 2.0
• 1.0
• 4.0
• 5.0
• 3.0

496. Təbiəti mühafizə tədbirlərinin effektinin ölçülməsi neçə üsulla aparılır?

√ 2.
• 6.0
• 5.
• 4.
• 3.

497. Ixracın stimullaşdırılması metodları müxtəlifdir. Dövlət ixracı stimullaşdırmaq üçün aşağıdakı tədbirlərdən istifadə edir :

√ ixrac təmayüllü istiqaməti dinamikləşdirir



• çoxtərəfli müqavilələr bağlayır
• ikitərəfli müqavilələr bağlayır.
• ixrac kreditlərinin zəmanətlərini öz üzərinə götürür.
• ixracla məşğul olan müəssisələrə güzəştli vergilər tətbid edir.

498. Material resurslarının hesablanması əsasında hər il onların balans hesabı aparılır. Konkret material resurslarının balans hesablanması
onun tələbatına əsaslanaraq müəyyən edilir. Balans hesablanması düsturuna nə aid deyil?

• K1 – faydalı qazıntılarının çıxarılması əmsalı
• M- yerin təkində olan faydalı qazıntıların bütün plan ehtiyatı
• – illər üzrə təminat
• K2 – yenidən dəyişdirilmə əmsalıdır.
√ R – faydalı qazıntılara milli iqtisadiyyatın orta illik tələbatı

499. Mineral xammal – metal və qeyri-metal tərkibli faydalı qazıntıları əhatə edən anlayışdır. Mineral xammal resursu hər il üçün nəzərə
alınır. Bu zaman:

√ balans ehtiyatı tam yararlı olmayan ehtiyatdır;
• balans ehtiyatı kəşfiyyat xarakterindən asılı olaraq bölünürlər
• balansaltı ehtiyatlar ayrı-ayrılıqda hesablanmalıdır
• balansaltı ehtiyatlar – geoloji ehtiyatın müəyyən səbəbdən istifadə olunmayan hissəsidir
• balans ehtiyatı ekoloji ehtiyatın bir hissəsi olub, tələbatı ödəyən ehtiyatdır

500. Ixracın stimullaşdırılması metodları müxtəlifdir. Dövlət ixracı stimullaşdırmaq üçün aşağıdakı tədbirlərdən istifadə edir :

• ixracla məşğul olan müəssisələrə güzəştli vergilər tətbid edir
√ milli iqtisadiyyatını genişləndirmək imkanı yaradır
• ixrac kreditlərinin zəmanətlərini öz üzərinə götürür.
• ikitərəfli müqavilələr bağlayır.
• dövlətarası ticarət maraqlarının nizamlanması tədbirlərini həyata keçirir


