
    8018y_az_Q18_Yenidənhazırlanma testinin sualları  Fənn : 8018y İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

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

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

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

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

3. İnstitutsionalizmə görə dövlətin iqtisadi siyasəti özündə bu konsepsiyaları əks etdirir?

• məşğulluğun stimullaşdırılması,iqtisadi artımın saxlanılması
• sosial korrektə,gəlirlərin bölüşdürülməsi
• hüquqi bazanın təmini
√ ictimai nemətlərin yaradılması
• məqsədlərin iyerarxik sisteminin işlənib hazırlanması və onun realizasiyası

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

√ dövlət
• Maliyyə nazirliyi
• İqtisadiyyat Nazirliyi
• həmsərhəd ölkələr
• vətəndaşlar

5. Monetaristlər dövlətə aşağıdakı proqramı təklif etmirdilər:

• Əmək haqqı artımının qarşısının alınması.
• Yüksək bank faizinin tətbiq olunması.
• Tədavüldə pulun kəmiyyət və tsiklik dövriyyəsinin rədd olunması.
• Dövlət büdcəsinin xərclərini azaltmaq.
√ Dövlət büdcəsi vasitəsilə milli gəlirin xeyli hissəsinin yenidən bölüşdürülməsi

6. Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə obyektlərinə aid deyil:

• pul dövriyyəsi,
• qiymətlərin səviyyəsi və antiinflyasiya prosesləri,
• elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə işləri,
• investisiya aktivliyi,
√ istehlakçıların marağı

7. Müasir iqtisadi nəzəriyyədə keynsçilik əsaslanır:

• bazar təsərrüfatçılıq sisteminin qarışıq iqtisadiyyatın üzərindəki üstünlüyünə;
• iqtisadiyyatın tam liberallaşdırılmasına;
• dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləməsinin cəmiyyətin inkişafına ləngidici təsir kimi aradan qaldırılmasına;
• bütün sosial-iqtisadi problemlərin azad rəqabət yolu ilə həll edilməsinə;
√ bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyinə;



8. Fridmenə görə,qiymətlərin aşağı salınması yolu ilə:

• təklifə təsir göstərmək mümkündür
• tələbə və təklifə təsir mümkün deyil
√ tələbə təsir göstərmək olar
• tələb və təklif balanslaşdırılır
• tələb və təklifə təsir nəticəsizdir

9. Mоnеtaristlər dövlətə aşağıdaкı prоqramı təкlif еtmirdilər:

• Tədavüldə pulun кəmiyyət tsiкliк dövriyyəsinin rədd оlunması.
• Dövlət büdcəsinin хərclərini azaltmaq.
√ Dövlət büdcəsi vasitəsilə  milli gəlirin хеyli hissəin yеnidən  bölüşdürülməsi
• Yüкsəк banк faizinin tətbiq оlunması.
• Əməк haqqı artımının qarşısının alınması.

10.

Кеynsçilər israrlıdırlar:A) Bazar iqtisadiyatı daхilən dəyanətli dеyildir, о, tsiкliк хüsusiyyətə maliкdir.B)Bazar iqtisadiyyatında bütün
хidmət və sərvətlər qiymətləndirilə bilmir.C)Bazar iqtisadiyyatı bütün хarici еffекtləri nəzərə ala bilmir.D)Bazar iqtisadiyyatı sоsial
nəticəyə biganə deyil.E) Dövlət müəyyən hallarda iqtisadiyyata müdaхilə еdə bilər və bu müdaхilə ancaq pul paramеtrləri vasitəsilə
оlmalıdır.

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

11. Bazar şəraitində iqtisadiyyata dövlət müdaxilənin minimal həddi dedikdə :

√ Xarici effektləri tənzimləmək funksiyaları nəzərdə tutulur.
• Ölkə rеgiоnlarının proporsional inkişaf etməsi nəzərdə tutulur
• Qiymətlərin səviyyəsi və antiinflyasiya prosesləri, antiinhisar tənzimləməni həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur .
• Sosial və əmək münasibətləri, əhalinin müdafiəsi mexanizmi nəzərdə tutulur
• Bazar mехanizmləri vasitəsilə fundamеntal еlm və tехnika sahəsində kəskin irəliləyişlər nəzərdə tutulur .

12. Bu modeldə sоsial bərabərliк nəzərdə tutulmur:1.Isvеç mоdеli  2. ABŞ mоdеli  3.Alman mоdеli 4.Yapоniya mоdеli 5.Çin modeli

• 4
• 4
• 5
• 1
√ 2

13. İqtisadi maraqların icraçıları İDT-nin:

• obyektlərinə aiddirlər
• funksiyalarina aiddirlər
• məqsədlərinə aiddirlər
√ subyektlərinə aiddirlər
• vəzifələrinə aiddirlər

14. İqtisadi maraqları ifadə edənlər İDT-nin:

• məqsədlərinə aiddirlər
• funksiyalarina aiddirlər
• obyektlərinə aiddirlər
• vəzifələrinə aiddirlər
√ subyektlərinə aiddirlər

15. Kurno modelinin əsasını təşkil edir:



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

16. Fridmenin monetarizm nəzəri konsepsiyası yaranıb:

• XVIII əsrdə
• XVI əsrdə
• XI əsrdə
• XIXəsrdə
√ XX əsrdə

17. C.M.Keynsin nəzəriyyəsinə görə investisiyalar yığımı üstələyir, əgər

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

18. Tarazlığın Keyns modelinə görə iqtisadiyyat taraz olar, əgər:

• nəzərdə tutulan istehlak xərcləri ilə investisiyaların cəmi ÜDM-ə bərabər olarsa
√ məcmu tələb məcmu təklifə bərabər olsarsa
• müəyyən dövr üçün pul təklifinin dinamikası dəyişməz qalarsa
• istehlak xərclərindən yığımı çıxdıqda qalan məbləğ investisiyalara bərabər olarsa
• dövlət büdcəsi balanslaşdırılmış olarsa

19.
Yaponiya modelinin xarakterik cəhətidir: A)Dövlət qiymətin, gömrük ödənişlərinin, texniki normativlərin səviyyəsinə fəal təsir göstərir.
B)Millətin ümumi mənafeyi konkret adamın mənafeyindən üstün tutulur C)Orta və xırda müəssisələrin inkişafına dövlət xüsusi qayğı
göstərir

• A,B,C
√ B
• A,B
• A,C
• B,C

20. Monetaristlər dövlətə aşağıdakı proqramı təklif etmirdilər:

• Tədavüldə pulun kəmiyyət tsiklik dövriyyəsinin rədd olunması.
• Dövlət büdcəsinin xərclərini azaltmaq.
• Əmək haqqı artımının qarşısının alınması.
√ Dövlət büdcəsi vasitəsilə milli gəlirin xeyli hissəsinin yenidən bölüşdürülməsi
• Yüksək bank faizinin tətbiq olunması.

21. İqtisadi maraqları ifadə edənlər İDT-nin:

• obyektlərinə aiddirlər
• vəzifələrinə aiddirlər
• funksiyalarina aiddirlər
• məqsədlərinə aiddirlər
√ subyektlərinə aiddirlər

22. Müasir iqtisadi nəzəriyyədə keynsçilik əsaslanır:

• dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləməsinin cəmiyyətin inkişafına ləngidici təsir kimi aradan qaldırılmasına;



• iqtisadiyyatın tam liberallaşdırılmasına;
• bazar təsərrüfatçılıq sisteminin qarışıq iqtisadiyyatın üzərindəki üstünlüyünə;
√ bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyinə;
• bütün sosial-iqtisadi problemlərin azad rəqabət yolu ilə həll edilməsinə;

23. Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas məqsədidir:

• regionların sosial-iqtisadi inkişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi
• regionların təbii-iqlim xüsusiyyətlərindən istifadə
• yerli özünüidarəetmə zəmanətinin təminatı
√ iqtisadi - sosial sabitlik və inkişafa nail olma
• ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması

24. İDT əsas funksiyalarına aiddir:

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

25. İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsini təklif edən:

√ M.Fridmen
• Y.Tinberqen
• C. Helbreyt
• A. Marşall
• F.Petti

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

• məhsuldarlıq
• rentabellik
• struktur
√ dinamika
• məhsulun həcmi

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

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

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

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

29. Milli və dünya iqtisadiyyatındakı tsikllər:

• xronikiləşir
• fasiləsiz əvəzlənir
• gizli əlaqələrə çevrilir
√ sinxronlaşır



• açıq-aşkar meydana çıxır

30. Məqsədlərin nisbətində iqtisadi siyasət modelini yaradarkən daha vacibdir:

• iqtisadi inkişaf modelini yaratmaq
• məqsədlərin diferensasiyasını qorumaq
• stabilliyi qoruyub saxlamaq
√ tarazlığı təmin etmək
• düzgün iqtisadi siyasət vasitələrini seçmək

31. Real vəziyyətdə dövlət orqanlarının şəraitdən çıxış edərək özünü necə aparmalarını öyrənir:

• iqtisadi siyasət
• xarici siyasət
• neqativ siyasət
• daxili siyasət
√ pozitiv siyasət

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

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

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

• rentabellik
• gəlirlilik
• likvidlilik
• reqlamentləşdirmə
√ məhsuldarlıq

34. Postsənaye cəmiyyətinin quruluşunda ən əsas və həlledici amil rolunu oynayır:

• ÜDM,ÜMG,XG
• bütün makroiqtisadi göstəricilər
• milli gəlirin həcmi
√ təhsil və əmək potensialı
• səhiyyənin səviyyəsi

35. SSRİ-nin süqutunun son dövrlərində ölkədəki müəssisələr fəaliyyətin hansı mərhələsin i yaşayırdılar

• yüksəliş
• canlanma
• böhra
√ durğunluq
• yeni daxilolma

36. Real vəziyyətdə dövlət orqanlarının şəraitdən çıxış edərək özünü necə aparmalarını öyrənir:

• iqtisadi siyasət
√ pozitiv siyasət
• xarici siyasət
• daxili siyasət
• neqativ siyasət

37. Dövlət orqanlarının hər hansı bir iqtisadi prosesdə necə hərəkət etmələrini öyrədir:



√ normativ iqtisadi siyasət
• pozitiv iqtisadi siyasət
• daxili iqtisadi siyasət
• tənzimləmə alətləri
• xarici iqtisadi siyasət

38. Iqtisadi prоblеmlərin bir hissəsi bazar, bir hissəsi haкimiyyət tərəfindən həll еdilirsə, оnda iqtisadiyyat:

• bazardır
• inzibati-amirliкdir
• ənənəvidir
• qarışıq və ya bazar iqtisadiyyatıdır
√ qarışıqdır

39. Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas məqsədidir:

• rеgiоnların sоsial-iqtisadi inкişaf şəraitinin bərabərləşdirilməsi
• ətraf mühitin çirкlənməsinin qarşısının alınması
• rеgiоnların təbii-iqlim хüsusiyyətlərindən istifadə
• yеrli özünüidarəеtmə zəmanətinin təminatı
√ iqtisadi - sоsial sabitliк və inкişafa nail оlma

40. IDT-nin məqsədi dеyil:

• iqtisadi artımı stimullaşdırmaq
• gəlirlərdə кəsкin fərqi aradan qaldırmaq
• iqtisadiyyatı balanslı inкişaf еtdirməк
• disprоpоrsiyaları aradan qaldırmaq
√ gəlirlərin səviyyəsini bərabərləşdirmək

41. İDT-nin vəzifələrinə aid dеyil:

• balanslı iqtisadiyyatı fоrmalaşdırmaq
• məşğulluğun səviyyəsini yüкsəltməк
√ gəlirlərin səviyyəsini bərabərləşdirmək
• sоsial prоblеmləri həll еtməк
• sahibкarlığı inкişaf еtdirməк

42. Ümumilikdə götürdükdə dövlət büdcəsi hansı funksiyaları yerinə yetirmir?

• dövlət orqanlarının əlində maliyyə ehtiyyatlarını yığıb saxlamaq
• lazımi istiqamətləri stimullaşdırmaq
√ sadalanan bütün istiqamətlər üzrə yönləndirmək
• dövlət instutlarının saxlanılması üçün təminatı həyata keçirmək
• əhalinin zəif təbəqəsinin sosial müdafiəsinin həyata keçirmək

43. Postsənaye cəmiyyətinin quruluşunda ən əsas və həlledici amil rolunu oynayır:

• səhiyyənin səviyyəsi
• milli gəlirin həcmi
• ÜDM,ÜMG,XG
• bütün makroiqtisadi göstəricilər
√ təhsil və əmək potensialı

44.
Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə funksiyalarına aiddir:1.əhalini ictimai məhsullarla təmin etmək2.regionlararası gəlir səviyyəsini
tənzimləmək3.xarici effektləri tənzimləmək4.məşgulluğun dəyişməz səviyyəsini təmin etmək5.iqtisadiyyatı lazımi pul kütləsi ilə təmin
etmək

√ 1,3,5,
• 1



• 1,2,3,4,5
• 3
• 1

45. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin sərbəst iqtisadi kompleks aləti kimi nə hesab olunur?

• tənzimləmə vasitələri
• indikativ planlar
• iqtisadi siyasət
• xüsusi bölmə
√ dövlət bölməsi

46. Dövlətin iqtisadiyyata təsiri aşağıdakı istiqamətdə həyata keçirilir:A)səmərəliliyin artırılması, B)bərabərliyin təmin edilməməsi,
C)makroiqtisadi sabitliyin stimullaşdırılması,D)antiinhisar tənzimləmənin həyata keçirilməsi

√ A,C
• A,D
• B,C,D
• C,D,A
• B,C

47. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin nəzəri ilkin şərtlərinə aid edilmir:

• Sosial problemlərin həlli bazar iqtisadiyyatında dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək sosial münasibətlərin tənzimlənməsində özünü əks
etdirir.

• Dövlət tərəfindən sosial institutların formalaşdırılması və əhaliyə sosial təyinatlı xidmətlərin göstərilməsi, sosial infrasturukturanın
formalaşmasına (təhsil, səhiyyə və s.) və onların dövlətin himayəsində qalmasına gətirib çıxarır.

• Bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtəlif nəzəri məktəblərin, istiqamətlərin təlimlərindən istifadə edilir.
√ Müharibə, böhran şəraitində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi maksimal həddə çatır.
• Dövlət tərəfindən qəbul edilən hüquqi normativ aktların fundomental iqtisadi prinsiplərə, qanunlara əsaslanması və ona zidd olmaması.

48. Yeni məlumatların daxil olması ilə düzəlişlərin aparılması hansı prinsipə uyğundur?

• müddətlilik
• yoxlanılma
• komplekslilik
• sistemlilik
√ daimilik

49. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin sərbəst iqtisadi kompleks aləti kimi nə hesab olunur?

• indikativ planlar
• iqtisadi siyasət
• xüsusi bölmə
√ dövlət bölməsi
• tənzimləmə vasitələri

50.
Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə funksiyalarına aiddir: 1.əhalini ictimai məhsullarla təmin etmək  2.regionlararası gəlir səviyyəsini
tənzimləmək 3.xarici effektləri tənzimləmək 4.məşgulluğun dəyişməz  səviyyəsini təmin etmək 5.iqtisadiyyatı lazımi pul kütləsi ilə
təmin etmək

• 1,2,3,4,5
• 1
√ 1,3,5,
• 3
• 1.3

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

• 1,2,4,5
√ 3,4,5,



• 1,2,3,4,5
• 4
• 2,3,5

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

• daxili
√ birbaşa
• iqtisadi
• dolayı
• inzibati

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

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

54. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir:  1. sosial müdafiə 2.məşğulluğun təmin
olunması 3. inflyasiyanın tənzimlənməsi 4. fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi

• 1
√ 1,2,3,4
• 1,2,4
• 2
• 2,3,4

55. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və dövlətin iqtisadi siyasətinin qarşılıqlı əlaqəsi: A)qloballaşma və dünyada baş verən siyasi
proseslərlə reallaşır. B)hakimiyyətin maraqları əsasında reallaşır. C)subyektlərin maraqları əsasında reallaşır.

• A,B,C
√ A
• B
• C
• B,C

56.
Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aiddir: 1. Sosial iqtisadi inkişaf strategiyası təyin olunur. 2.
İqtisadiyyatda sturuktur yenidənqurmalar həyata keçirilir. 3. İnvestisiya siyasəti reallaşdırılır. 4. Xarici iqtisadi fəaliyyət istiqamətləri
müəyyən edilir.

• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 1
• 1,4,2
• 2,3,4

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

• kollektivdir
√ qarışıqdır
• korporativdir
• ənənəvidir
• kooperasiyadır

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

• iqtisadi və maliyyə
√ sosial və iqtisadi
• iqtisadi



• inzibati
• iqtisadi və inzibati

59. Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə obyektlərinə aid deyil:

• iqtisadi tsikllər;
√ müəssisənin istehsalının həcmi;
• məşğulluq və kadrların hazırlanması;
• sosial və əmək münasibətləri, əhalinin müdafiəsi mexanizmi.
• iqtisadiyyatın sahə, regional, təkrar istehsal və sosial sturukturu;

60. XXəsrin son rübündən başlayaraq iqtisadiyyatın qloballaşması və radikal dəyişikliklərlə müşaiyət olunan  dünya cəmiyyəti səbəb oldu:

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

61. Hansı dövlətdir ki,gənc sənayeləşmiş sosializm cəmiyyətindən deformasiya edilmiş kapitalizmi keçməklə postsənaye cəmiyyətinə keçid
prosesini çətin yaşayır?

• İsveç
√ Rusiya
• ABŞ
• Hollandiya
• Avstraliya

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

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

63. Dövlət orqanlarının hər hansı bir iqtisadi prosesdə necə hərəkət etmələrini öyrədir:

• tənzimləmə alətləri
√ normativ iqtisadi siyasət
• pozitiv iqtisadi siyasət
• daxili iqtisadi siyasət
• xarici iqtisadi siyasət

64. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir:      1. sosial müdafiə2.məşğulluğun təmin
olunması3.inflyasiyanın tənzimlənməsi 4. fundamental elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi

• 1
• 2,3,4
• 2
• 1,2,4
√ 1,2,3,4

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

• xalis inhisar bazarı
• qarışıq iqtisadiyyat
• ənənəvi bazar sistem
• azad rəqabət bazarı
√ inzibati-amirlik sistemi



66. Makroiqtisadi tədqiqatlar zamanı yüksək elmi abstraksiyaya baxmayaraq dövlətin iqtisadi siyasətinin işlənməsi zamanı nəzəri əsas
rolunu oynayır:

• iqtisadi siyasətin tənzimlənməsi
• daxili siyasətin tənzimlənməsi
• pozitiv və normativ siyasətin tənzimlənməsi
√ pozitiv və normativ yanaşmaların əlaqələndirilməsi
• daxili və xarici siyasətin əlaqələmdirilməsi

67. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin vasitə və alətləri nə zaman daha güclü və effektli olar?1.müharibə2.iqtisadi böhran3.təbii
hadisə4.siyasi böhran5.fövqəladə hallar

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

68. Dövlət şəhər dairəsində yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasına icazə vermir.Bunun üçün cərimə edə bilər,lakin bu yolu seçmir,bəs
nə edir?

• vergiləri artırır
• müvafiq sahə üzrə məsuliyyətə cəlb edir
• iqtisadi siyasəti təkmilləşdirir
• tənzimləmə alətlərindən istifadə edir
√ lisenziya vermir

69. Hakimiyyət institutları (nazirliklər, komitələr, idarələr və təşkilatlar və s.) İDT-nin:

• məqsədlərinə aiddirlər
• funksiyalarina aiddirlər
• vəzifələrinə aiddirlər
• obyektlərinə aiddirlər
√ subyektlərinə aiddirlər

70. İqtisadi planlar vasitəsi ilə dövlət...nail olur:

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

71. Ölkənin aparıcı iqtisadi potensialının saxlanılması və inkişafını təmin edən obyektlərə aiddir:

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

72. Davamlı inkişafla əlaqəli dövlət tənzimlənməsi aşağıdakılar nəzərə alınmaqla həyаtа kеçirilir: 1. tаktiki  və strаtеji məqsədlər 2. dövlətin
və subyеktlərin mаrаqlаrının uyğunlаşdırılmаsının vаcibliyi 3. Dövlətin və insаnlаrın mаrаqlаrının uyğunlаşdırılmаsının mümkünlüyü

• 1
• 2
• 1
• 2
√ 1,2,3



73. Davamlı inkişafla əlaqəli dövlət tənzimlənməsi təsərrürfаt fəаliyyəti ilə idаrəеtmə strukturlаrının institusiоnаl cəhətdən aşağıdakı
şərtlərin birləşməsi vаsitəsilə həyаtа kеçirilir: 1. siyаsi, 2. ictimаi 3. iqisаdi- hüquqi

• 2
• 1
• 2
• 1
√ 1,2,3

74. Müsabiqələrin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq və ya belə halları məhdudlaşdırmaq üçün müəyyən tədbirlər mövcuddur:1.müsabiqə
hər bir arzu edənin iştirak etmək hüququ təmin olunsun2.iştirakçılar bir-birilə tanış olmasınlar3.ərizələrdə iştirakçının imzası olmalıdır

• 1
• 2
• 2
√ 1,2,3
• 1

75. Direktiv planlaşdırmanın əsas cəhətlərinə aiddir:

• dövlət planlaşdırılması
• bir mərkəzdən idarə olunması
• dövlət mülkiyyətinin üstünlük təşkil etməsi
√ bütün cavablar düzdür
• iqtisadi planların qanun şəklində icra edilməsi

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

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

77. Dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsi və maliyyələşdirilməsi:

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

78. Iqtisadi siyasətin reallaşması aşağıdakı subyektlərin məcmusunu özündə birləşdirir: A)hökümət orqanları B)qeyri hökümət orqanları
C)beynəlxalq təşkilatlar

√ A,B
• B
• A,B,C
• C
• B,C

79. İqtisadi siyasətdə xarici tarazlıq:

• məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum olmasına nail olmaqdır.
• siyasət dövlət orqanlarının hər hansı bir iqtisadi prosesdə necə hərəkət etmələrini öyrənilməsinə nail olmaqdır.
• fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail olmaqdır.
√ tədiyyə balansının saldosunun sıfır olmasına nail olmaqdır.
• iqtisadi artımın maksimum olmasına nail olmaqdır.

80. İqtisadi siyasətdə daxili tarazlıq



• tədiyyə balansının saldosunun sıfır olmasına nail olmaqdır.
• iqtisadi artımın maksimum olmasına nail olmaqdır
• siyasət dövlət orqanlarının hər hansı bir iqtisadi prosesdə necə hərəkət etmələrini öyrənilməsinə nail olmaqdır.
• fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail olmaqdır.
√ məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum olmasına nail olmaqdır.

81. Dövlətin iqtisadi siyasətini həyata keçirən orqan deyil:

• İqtisadiyyat Nazirliyi
• Gömrük Komitəsi
• Vergi Nazirliyi
√ Ədliyyə Nazirliyi
• Maliyyə Nazirliyi

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

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

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

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

84.
Ayrı-ayrı obyektlərin qiymətləndirilməsi və onların struktur inkişafının səmərəli istiqamətlərinin  müəyyənləşdirilməsində tələb
olunmur: 1.metodiki yanaşmanın əsaslandırılması2.axtarışın tələb edilməsi  3.səmərəliliyin artırılması4.metodiki əsaslandırmanın
tətbiqi5.axtarışın azlığı

• 1.5
• 4.5
• 1,2,3
√ 3,4,5,
• 1,3,5

85. Dövlət mülkiyyəti hansı qaydada təsnifləşdirilə bilməz?

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

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

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

87. Mülkiyyətdən istifadənin effektliyi və  fəaliyyət göstərməsi  ...  asılıdır:



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

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

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

89. Dövlət mülkiyyəti obyektlərinin məhsuldarlıq baxımından qiymətləndirilməsi onların hansı  baxımdan inkişafına istiqamətlənməlidir?

• normativ
• siyasi
√ struktur
• iqtisadi
• funksional

90. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətini kimlər həyata kecirir?1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti
2.Milli Məclis, Azərbaycan Respublikası hökuməti 3.Azərbaycan Respublikası məhkəmələri 4. İcra hakimiyyəti

• 2,3,4
• 1,2,4
• 3
• 1,3,4
√ 1,2,3

91. Ümümdövlət vəzifələrini yerinə yetirmək üçün qanunla müəyyənləşdirilən obyektlərə aşağıdakılar aid edilmir:

• təbiətdən istifadə və ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət;
• tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması;
• dövlət hakimiyyət orqanlarının (qanunverici, icraedici, məhkəmə) fəaliyyət göstərməsi;
• fundamental elmi tədqiqatların aparılması;
√ neft və qaz hasilatı və emalı

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

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

93. Dövlət sifarişlərinin formalaşması və reallaşması prinsiplərinə aid deyil:

• sifarişçi kimi lazımi maliyyə və digər ehtiyatlara malik olan, öz icra orqanlarına müəyyən hüquqları verən dövlət çıxış edir
• sifarişlər müqavilə əsasında yerinə yetirilir
• sifarişin həcmi ölkə büdcəsinin fondunun vəsaitlərinin ölçüsü ilə məhdudlaşdırılır
√ sifarişlər maliyyələşdirilmir
• sifarişin tərkibi ümumdövlət tələblərinin strukturundan asılıdır

94. Dövlət bölməsinə verilən sifarişlərinin reallaşması prinsirlərinə aid deyil:

• sifarişin həcmi məhduddur
• sifarişlər müqavilə əsasında yerinə yetirilir
• sifarişçi kimi dövlət çıxış edir



• sifarişin tərkibi dövlət tələblərindən asılıdır
√ sifarişlər müddətsizdir

95. Hansı sahələr dövlət bölməsinə daxil deyil:

• Hərbi-sənaye
• Neft sənaye
• Təhsil
• Səhiyyə
√ Ictimai iaşə

96. Iqtisadiyyatın hansı sahələrində dövlət bölməsi çox iştirak edə bilər?

√ infrastruktur sahələrində
• kənd təsərrüfatında
• pərakəndə ticarətdə
• sənayedə
• ictimai iaşədə

97. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsait hara daxil olur:

• dövlət büdcəsinin xərc hissəsinə
• qızıl-valyuta ehtiyatlarına
• prezidentin ehtiyat fonduna
√ dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinə
• bələdiyyələrin xərclərinə

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

• ənənəvi bazar sistemi
• azad rəqabət bazarı
• qarışıq iqtisadiyyat
• xalis inhisar bazarı
√ inzibati-amirlik sistemi

99. Iqtisadi konyuktura nədir?

• tarazlıq vəziyyətidir
• iqtisadi göstəricidir
• artım tempidir
√ müəyyən dövrdə ölkənin regionunun, əmtəə bazarının vəziyyətini xarakterizə edən əlamətlər məcmusudur
• bazarın vəziyyətidir

100. Konyuktura aşağıdakılardan hansı ilə izah olunmur:

• Əmək haqqı və istehlak
• Əmtəə ehtiyatları
• İstehsalın dinamikası
√ Qlobal ekoloji böhranın yaranma səbəbləri
• Daxili və xarici bazarın fəaliyyəti

101. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sisteminin əsas hissələrindən biri olmaqla ölkədə mövcud olan əsas problemlərin və iqtisadi
istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi vasitəsidir.

• indikativ planlaşdırma
√ proqnozlaşdırma
• strateji planlar
• proqramlaşdırma
• planlaşdırma



102. Proqnozların dəqiq olması qəbul ediləcək qərarların düzgünlüyünün əsaslandırılmasının əsas amilidir, bu hansı prinsipə uyğundur?

• variantlılıq
• gəlirlilik
• daimilik
√ yoxlanılma
• dəqiqlik

103. Müxtəlif səviyyələrdə keçirilən proqnozlar bir-biri ilə əlaqəlidir,bu hansı prinsipə aiddir?

• birgəlik
• komplekslilik
• vəhdətlilik
• daimilik
√ sistemlilik

104. Bütün parametrlər üzrə proqnozların işlənib-hazırlanmasında proqnozlaşdırma zamanı hansı mərhələlərə əməl olunmur? 1.proqnoz
kosepsiyası 2.proqnoz təhlili 3.proqnoz yoxlaması4. proqnoz işləməsi 5.proqnoz nəzarəti

• 2,3,4
• 1.3
• 3,4,5
√ 42827
• 1,3,5

105. Dövlət səviyyəsində həyata keçirilən proqnozların prinsiplərinə aid deyil:

• sistemlilik
• daimilik
• variantlılıq
√ müddətlilik
• gəlirlilik

106. Müxtəlif səviyyələrdə  keçirilən proqnozlar bir-biri ilə əlaqəlidir,bu hansı prinsipə aiddir?

• daimilik
• vəhdətlilik
• birgəlik
√ sistemlilik
• komplekslilik

107. Proqnozların nəticələri dövlət orqanları tərəfindən hansı siyasətin işlənib hazırlanması üçün istifadə  edilir?

√ iqtisadi və sosial
• sosial
• pul
• hüquqi
• iqtisadi və maliyyə

108. Proqnozların tərtib olunmasında hansı proqramlardan istifadə olunur?1.məqsədli 2.fərdi3.kompleks  4. iqtisadi 5.daxili

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

109. Açıq iqtisadiyyatda makroiqtisadi tənzimlənmənin mühüm problemidir:

• daxili tarazlıq



• dövlət xərclərinin azaldılması
• idxal və ixracın balanslaşdırılması
• işsizliyin , inflyasiyanın azaldılması
√ daxili və xarici tarazlıq

110. İqtisadi planlar vasitəsi ilə dövlət ... nail olur:

• resurslardan səmərəli istifadəyə
• əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə
• gəlirlərin ədalətli bölgüsünə
√ proporsional inkişafa
• iqtisadiyyatı tənzimləməyə

111. Direktiv planlaşdırmanın əsas cəhətlərinə aiddir:

• dövlət mülkiyyətinin üstünlük təşkil etməsi
• dövlət planlaşdırılması
• bir mərkəzdən idarə olunması
√ bütün cavablar düzdür
• iqtisadi planların qanun şəklində icra edilməsi

112. Azərbaycan Respublikası “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında qanun” nə vaxt müəyyən edilmişdir?

• 01 mart 1989
• 09 mart 2001
• 03 mart 2006
√ 04 mart 1993
• 04 mart 2008

113. Antiinhisar tənzimləmə siyasəti təbii bir proses kimi müvəqqəti olmadığından onun mexanizmləri də çox  vaxt...xarakter daşıyır:

• qisamüddətli
• dövrü
• müvəqqəti
√ daimi
• birtərəfli

114. İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:

• yerli inhisarçılıq;
• təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı;
• dövlət inhisarçılığı;
• sahə inhisarçılığı;
√ beynəlxalq inhisarçılıq;

115. İqtisadi təklif nəzəriyyəsinə əsasən büdcə ekspansiyası nəzərdə tutur:

• iqtisadiyyatın kreditləşməsinin artmasını
• büdcə artıqlığını və vergilərin qismən az artmasını
• vergilərin əhəmiyyətli dərəcədə artımını
• xarici iqtisadi ticarətin həcminin artmasını
√ vergilərin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını

116. Əgər hər bir sahibkarın öz gəlirini artırmaq marağı onun fəaliyyətinin inhisara çevrilməsinə təkan verirsə,bu zaman rəqabətin təmin
edilməsi onun maraq və vəzifələrinə çevrilməlidir,bu baxımdan hansı inhisar növlərinin bir-birindən fərqləndirmək lazımdır?

• dövlət və yerli inhisar
• yerli və ergional inhisar
√ inhisar və təbii inhisar
• dövlət və şəxsi(subyektiv) inhisar



• daxili və xarici inhisar

117.
Müsabiqələrin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq və ya belə halları məhdudlaşdırmaq üçün müəyyən tədbirlər mövcuddur:1.ərizələrdə
iştirakçının imzası olmalıdır 2.qalibin seçimini kəmiyyət və keyfiyyətcə dəqiq müəyyənləşdirmək 3.iştirakçıların sayı mümkün qədər
çox olsun

• 1
• 2
√ 1,2,3
• 2
• 1

118. Müsabiqələrin saxtalaşdırılmasına səbəb olan hallar mövcuddur:

• ərizələrdə iştirakçının imzası olmalıdır
• iştirakçılar barədə məlumatın məxfiliyi qorunmalıdır
• qalibin seçimini kəmiyyət və keyfiyyətcə dəqiq müəyyənləşdirmək
• iştirakçıların sayı mümkün qədər çox olsun
√ ərizələrdən hansına üstünlük verilməsi

119. İqtisadi tsiklin gedişatına ən çox hansının dinamikası təsir edir?

• dövlət xərclərinin
• istehlak xərclərinin
• maddi – əmtəə ehtiyatlarının artırılmasına yönəldilən xalis investisiyaların
• heç birinin
√ uzun müddətli istifadə edilən əmtəələrin istehsalına yönəldilən xalis investisiyaların həcmi

120. İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:

• təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı;
• yerli inhisarçılıq;
• dövlət inhisarçılığı;
√ Regional inhisarçılıq;
• sahə inhisarçılığı;

121.
İqtisadi tsiklin gedişatına ən çox aşağıdakıların dinamikası təsir edir: 1.Maddi – əmtəə ehtiyatlarının artırılmasına yönəldilən xalis
investisiyaların; 2.Uzun müddətli istifadə edilən əmtəələrin istehsalına yönəldilən xalis investisiyaların həcmi;  3.İstehlak xərclərinin;
4.Dövlət xərclərinin.

• 1,2,3
• 1,2,3,4
• 1,2,4
√ 2
• 2

122. Əgər hər bir sahibkarın öz gəlirini artırmaq marağı onun fəaliyyətinin inhisara çevrilməsinə təkan verirsə,bu zaman rəqabətin təmin
edilməsi onun maraq və vəzifələrinə çevrilməlidir, bu baxımdan hansı inhisar növlərinin bir-birindən fərqləndirmək lazımdır?

• xarici inhisar
• yerli və regional inhisar
• dövlət və yerli inhisar
• dövlət və şəxsi(subyektiv) inhisar
√ inhisar və təbii inhisar

123. İnhisarçılığın hansı növü yoxdur? 1.dövlət 2.maliyyə-kredit 3.patent-lisenziya 4.sahə 5.regional

• 4
• 3
• 2
• 2



√ 5

124. İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:

√ bazar subyektlərinin diaqonal sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq;
• patent-lisenziya inhisarçılığı;
• təbii inhisarçılıq;
• bazar subyektlərinin üfüqi və şaquli sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq;
• maliyyə-kredit inhisarçılığı;

125. Hansı düzdür?

• Polipoliya - Oliqapoliya - Monopoliya -Duopoliya
• Polipoliya - Duopoliya -Oliqapoliya - Monopoliya
• Polipoliya - Duopoliya -Monopoliya -Oliqapoliya
√ Polipoliya - Oliqapoliya -Duopoliya -Monopoliya
• Polipoliya - Monopoliya- Oliqapoliya -Duopoliya

126. Hansı düzdür?

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

127. Konyuktura aşağıdakılardan hansıyla izah olunmur:

• Daxili və xarici bazarın fəaliyyəti
• Əmək haqqı və istehlak
• Əmtəə ehtiyatları
√ dünya bazarında neftin qiyməti ilə
• İstehsalın dinamikası

128. Iqtisadi konyunktura nədir :

• bazarın vəziyyətidir
• tarazlıq vəziyyətidir
• iqtisadi göstəricidir
√ müəyyən dövrdə ölkənin regionunun, əmtəə bazarının vəziyyətini xarakterizə edən əlamətlər məcmusudur
• artım tempidir

129. Mərkəzi bankın funksiyasına daxil deyil:

• valyuta siyasətini həyata keçirmək
• qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar aparmaq
• hesablaşma sisteminin sabit işləməsi üçün şərait yaratmaq
• pul-kredit siyasətini həyata keçirmək
√ büdcə-vergi siyasətini həyata keçirmək

130. Məcburi ehtiyat norması:

• əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan maliyyə resurslarını təşkil edir
• pul qoyuluşlarının geri götürülməsindən müdafiə vasitəsi kimi tətbiq edilir
• əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan pul kütləsinin orta ölçüsünü təşkil edir
• tətbiqi yalnız məhdud hallarda mümkündür
√ pul kütləsinin məhdudlaşdırılması vasitəsi kimi tətbiq edilir

131. Vergi güzəştləri daha çox hansı inhisarlara tətbiq olunur?



• maliyyə-kredit
√ təbii
• dövlət
• Icbari
• regional

132. Dövlət büdcəsi dövlətin hansı müddət ərzindəki gəlir və xərclərinin smetasıdır?

• qısamüddətli
√ 1il
• uzunmüddətli
• yarım “gəlir və xərc ili”
• 1ay

133. Büdcə xərclərinin strukturu ölkədə tətbiq olunan ... modelindən asılı olaraq dəyişir:

• gəlir
√ tənzimləmə
• sahə
• xərc
• gəlir və xərc

134. Ümumilikdə götürdükdə dövlət büdcəsi hansı vəzifəni yerinə yetirmir?

• strateji istiqamətlərin inkişafını stimullaşdırmaq
√ milli pul vahidinin məzənnəsini təyin etmək
• sosial infrastruktur xərclərini maliyyələşdirmək
• əhalinin zəif təbəqəsinin sosial müdafiəsini həyata keçirmək
• dövlət instutlarının saxlanılması üçün təminatı həyata keçirmək

135.
Dövlət büdcəsi formalaşarkən hansı şərtlər mütləq hesab olunur?1.sosial iqtisadi inkişafın məqsədləri  2.əhalinin ayrı-ayrı qruplarına
köməklik 3.dövlət tərəfindən büdcənin tətbiq edilməsi 4.müxtəlif istehsalçılara  selektiv köməklik5.elmi və müdafiə potesialına
köməklik

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

136. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə hüquqi məsuliyyət subyekti kimi hansı çıxış etmir:

• vergi ödəyiciləri
√ müəssisənin menecerləri
• vergi köçürmələri ilə məşğul olan banklar
• vergi orqanları
• vergi müfəttişləri

137. Vergi qanunvericiliyinin pozumasına görə məsuliyyətə cəlb edilmə aşağıdakı hallarda baş vermir:

• vergi sahəsində pozuntulara yol verdikdə
√ vergi sahəsində kreditdən istifadə etdikdə
• hüquqi normativ aktlar pozulduğu şəraitdə
• qeyri-leqal fəaliyyətlə məşğul olduqda
• dövlətin təsir tədbirlərini yerinə yetirmədikdə

138. Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrinə aiddir:

• əsas fəaliyyətdən mənfəət
√ vergilər



• səhmlər
• beynəlxalq kreditlər
• bank kreditləri

139. Büdcə sisteminin funksiyalarına aiddir:

• maliyyə resurslarının akkumulyasiyası
√ hər biri
• investisiyalaşdırma
• maliyyə resurslarının yenidən bölgüsü
• sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi

140. Qanuçuluqla müəyyən edilən vergi güzəştləri.a) obyektin vergiyə minimum cəlb olunması.b) cəlb olunan məbləğdən bəzi elementləri
çıxarılmasıc) aşağı vergi stavkasının qoyulması.d) verginin stabilləşməsi.e) verginin kreditləşməsi.

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

141. Valyuta dönərliyinin hansı formaları vardır

• hissəvi dönərlik
• keçici
• birdəfəlik
• dönərli olmayan
√ tam dönərlik

142. Vergiyə cəlb olunma proseslərində vergi güzəştlərindən istifadə olunur.Aşağıdakılardan hansı həmin güzəştlərə aid edilə bilməz:

• verginin kreditləşməsi (vergi tutulması vaxtı uzadılır).
√ mənfəəti az olan hüquqi şəxslərin vergidən azad edilməsi
• vergiyə cəlb olunan məbləğdən bəzi elementlərin çıxılması (məsələn, elmə gedən xərclərin çıxılması)
• vergi obyektinin vergiyə minimum cəlb olunması
• aşağı vergi stavkasının qoyulması

143. Vergiyə cəlb olunma prinsipi deyildir :

• elastik olmalıdır
√ vergi mərkəziyyət prisipinə əsaslanmalıdır
• vergi vaxtında ödənilməlidir
• vergi stavkası gəlirə uyğun olmalıdır
• birdəfəlik olmalıdır

144. Dolayı gəlir vergilərinə aiddir:

• fiziki şəxslərin gəlirlərindən vergilər
√ aksizlər
• mülkiyyət vergiləri
• əhalinin əmək haqqından vergilər
• müəssisə rəhbərinin gəlirindən vergilər

145. Rusiya beynəlxalq valyuta sistemindən neçənci ildə çıxmışdır?

• 1918 - ci il
√ 1914-cü il
• 1890-cı il
• 1934-cü il
• 1924-cü il



146. Xidmət və əmtəələrə görə gəlir vergisinə aid deyildir.

• əlavə dəyər vergisi
√ əhalinin əmək haqqından vergilər.
• aksizlər
• gömrük tarifləri
• hamısı aiddir

147. Xidmət və əmtəələrə görə gəlir vergisinə aid deyildir.

• hamısı aiddir.
√ fiziki şəxslərin gəlirlərindən vergilər
• aksizlər
• əlavə dəyər vergisi
• gömrük tarifləri

148. Hansı tədiyyə balansı bölməsinə aid deyil:

• cari əməliyyatlar hesabı
√ kommersiya bankı kreditləri
• ticarət balansı hesabı
• rəsmi beynəlxalq valyuta hesabı
• kapital əməliyyatı hesabı

149. Xidmət və əmtəələrə görə gəlir vergisinə aid deyildir.

• hamısı aiddir
√ hüquqi şəxsin gəlirindən vergilər
• gömrük tarifləri
• əlavə dəyər vergisi.
• aksizlər

150. Əmlaka görə vergilərə daxil edilmir?

• Varislikdən vergi
√ Nəqliyyat vergisi
• Müəssisələrin əmlak vergisi
• Fiziki şəxslərin əmlak vergisi
• Bağışlamadan vergi

151. Ölkə iqtisadiyyatında büdcə-vergi mexanizmləri aşağıdakı blokları əhatə etmir:

• iqtisadi və maliyyə siyasətinin ümumi kursunun müəyyən edilməsi
√ pul və kredit siyasətlərinin parametrlərinin maliyyə parametrləri ilə qarşılıqlı əlaqədə tənzimlənməməsi.
• büdcə və büdcədənkənar fondların formalaşdırılması və istifadəsi.
• razılaşdırılmış maliyyə proqramlarının reallaşdırılması.
• qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə hər il dəyişikliklərin edilməsi

152. Büdcədə sekvestr tətbiq olunmayan xərc maddələr:

• idarəetmə aparatının saxlanması
√ daxili və xarici borclara xidmət
• investisiya qoyuluşları
• regional büdcələrə dotasiyalar
• satınalmalara ayrılan vəsaitlər

153. Dövlət real xalis milli məhsulu artırmaq istəyirsə, onda nə edir?

• transfert ödəmələri azaldır



√ vergiləri azaldır
• büdcə xərcini azaldır
• satınalmaları azaldır
• büdcə kəsirini azaldır

154. Dövlət borcu, əvvəlki illərə görə aşağıdakının cəmidir:

√ büdcə kəsirindən büdcə artıqlığını çıxmaqla qalan məbləğlərin
• büdcə kəsirlərinin
• dövlət xərclərinin
• büdcə artıqlığından büdcə kəsirini çıxmaqla qalan məbləğlərin
• müdafiə xərclərinin

155. Büdcə kəsirinin aradan qaldırılması yolundan hansı inflyasiya törədən deyil:

• pul emissiyası
√ sekvestr
• xarici borc
• qiymətli kağız buraxılışı
• daxili kreditlərin götürülməsi

156. Vergi yükü:A) əgər tələb tam elastikdirsə yalnız satıcının üzərinə düşür B) əgər tələb tam qeyri-elastikdirsə yalnız alıcının üzərinə düşür
C) əgər qiymət elastikliyi sıfırla sonsuzluğun arasındadırsa satıcı və alıcının üzərinə düşür

• B,C
√ A,B,C
• B
• A,B
• A

157. Vergi yükünün artması nəyin nəticəsində yaranır:

• alıcılar gəlir vergisindən əlavə əlavə dəyər vergisini də ödədikdər
√ əlavə dəyər vergisi əmtəənin istehsal həcminin azalmasına gətirdikdə
• dövlət iqtisadi resurslardan firmalara nisbətən daha az səmərəli istifadə etdikdə
• bir çox satıcılar vergini ödəyə bilmədikdə
• vergiqoyma əməyə stimulu azaltdıqda

158. Büdcə strategiyasında nəzərə almaq zəruridir:

• daxili sosial problemləri, iqtisadi artımı və ölkənin təhlükəsizliyini,
√ hər birini
• idxal-ixrac gömrük tənzimləməsini
• iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin inkişafını
• vergi sisteminin təkmil olmasını

159. Büdcə sisteminin funksiyalarına aiddir:

• maliyyə resurslarının akkumlyasiyası
√ hər biri
• maliyyə resurslarının yenidən bölgüsü
• sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi
• investisiyalaşdırma

160. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə hüquqi məsuliyyətə hansı orqan cəlb edə bilər: a) vergi orqanı; b) gömrük orqanı ; c)
məhkəmə ; d) firma

• a,b,d
√ a,b,c
• a,c



• a,b
• b,c,d

161.

Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakı blokları əhatə edir:1.Vergi sistemi və vergi qanunvericiliyi vasitəsilə maliyyə
axınlarının tənzimlənməsi,2.Daxil və xarici borc götürmələrinin və onların qaytarılması maliyyə prosedurlarının formalaşdırılması.
3.Büdcə kəsrinin maliyyələşdirilməsi mexanizminin işlənib hazırlanması4.Maliyyə bazarı infrastrukturunun və mexanizminin inkişaf
etdirilməsi

• 1,3,4
• 2
• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 4

162.
Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakı blokları əhatə edir:1. maliyyə texnologiyaları nın formalaşdırılması. 2.maliyyə
qanunvericiliyi3.inteqrasiya və maliyyə yardımı sisteminin təşkili, nəzarət və maliyyə-hesabat formalarının yaradılması. 4.maliyyə
münasibətlərinin tənzimlənməsində büdcələrarası əlaqələr mexanizimindən istifadə.

• 2
• 4
• 1,3,4
√ 1,2,3,4
• 1,2,3

163. Maliyyə tənzimlənməsi mexanizmində əhəmiyyətlidir 1.büdcə potensialı və vergi tutma bazası,2.büdcə xərcləri və büdcə kəsiri, 3.dövlət
əmlakının maliyyə effektivliyi,4.pul kütləsi və faiz dərəcəsi.

• 2
• 1,3,4
• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 4

164.
Büdcə strategiyasının təkmilləşməsi tədbirlərinə aiddir:1.büdcə gəlirlərinin formalaşmasına iqtisadiyyatın kölgə və güzəştli sektorlarının
cəlb edilməsi.2.Vergi sisteminin əsaslı müasirləşdirilməsi.3.Tənzimləyici vergi sisteminin, büdcə sisteminin bütün səviyyələrində vergi
gəlirllərinin bölgülü formalaşdırılması sistemi ilə əvəz olunması.4.Ixrac və idxalın gömrük tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi

• 2
• 4
• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 1,3,4

165. Fiskal mexanizm aşağıdakı bloklardan ibarətdir:

• iqtisadi və maliyyə siyasətinin ümumi kursunun təyin edilməsi
• pul-kredit və maliyyə siyasətlərinin parametrlərinin tənzimlənməsi
• beynəlxalq valyuta təşkilatları ilə müştərək proqramların reallaşdırılması
• qeyri-büdcə fondlarının istifadəsi və formalaşması
√ hamısı

166. Balanslaşdırılmış büdcə multiplikatoru konsepsiyasına əsasən dövlət satınalmalarının və vergilərin bərabər həcmdə azalması:

√ büdcə defisitinə səbəb olar
• milli gəlirin və istehsalın taraz səviyyəsini azaldar
• milli gəlirin və istehsalın taraz səviyyəsini artırar
• milli gəlirin və istehsalın səviyyəsini dəyişməz
• xüsusi investisiyaların azalmasına səbəb olar

167. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına tətbiq edilən sanksiyalar nə xarakterli ola bilər:

• əmlak və sosial



• iqtisadi cinayət və sosial
• sosial və mədəni
• mədəni və əmlak
√ əmlak və iqtisadi cinayət

168. Büdcə ili üçün toplanmış son proqnozlar İqtisadiyyat Nazirliyindən hansı müvafiq orqana göndərilir?

• Hesablama Palatasına
• Maliyyə nazirliyinə
• Milli Məclisə
√ Nazirlər kabinetinə
• Prezidentə

169.
Büdcə strategiyasının təkmilləşməsi tədbirlərinə aiddir:1.Büdcə gəlirlərinin toplanması əsasında dövlətin sosial sferada, elm və təhsil
sahəsində əsas öhdəliklərinin normativlərə uyğun yerinə yetirilməsi.2.Büdcə vəsaitlərinin iqtisadi artım üçün şəraitin yaradılmasına və
məcmu ictimai tələbin stimullaşdırılmasına yönəldilməsi. 3.Maliyyələşdirmənin proqram – məqsəd metoduna keçilməsi.

• 3
• 2
√ 1,2,3
• 1
• 1

170.
Büdcənin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları :1.Dövlət və cəmiyyətin ehtiyacları üçün maliyyə vəsaitlərinin akkumlyasiyası
və mərkəzləşdirilməsi.2.Sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi 3.Investisiya funksiyası4.Maliyyə vəsaitlərinin yenidən bölgüsü
(ərazi-regional, sahələrarası, sosial)

• 1,2,3
• 2
√ 1,2,3,4
• 2
• 1,3,4

171. Büdcə …….ilkin baza kateqoriya kimi nəzərdən keçirilməlidir:1.vergi siyasətinin, 2.maliyyə qanunvericiliyinin, 3.büdcələrarası
münasibətlər mexanizminin, 4.sosial və investisiya siyasətinin

• 2
• 1,3,4
√ 1,2,3,4
• 2
• 1,2,3

172. Büdcə potensialı ………reallaşır.1.büdcə sistemi vasitəsilə2.dövlət büdcədənkənar fondları vasitəsilə 3.maliyyə qanunvericiliyi
vasitəsilə

• 1,2,3
• 2
• 3
√ 1
• 1

173. Vergi güzəştləri daha çox hansı inhisarlara tətbiq olunur?

• regional
• dövlət
• Icbari
√ təbii
• maliyyə-kredit

174. Dövlət büdcəsi dövlətin hansı müddət ərzindəki gəlir və xərclərinin smetasıdır?



• qısamüddətli
• yarım “gəlir və xərc ili”
• uzunmüddətli
√ 1il
• 1ay

175. Büdcə xərclərinin strukturu ölkədə tətbiq olunan ... modelindən asılı olaraq dəyişir:

• gəlir və xərc
• xərc
• sahə
√ tənzimləmə
• gəlir

176. Vergilərin artması səbəb olur:

• məcmu tələb və təklif azalır
• məcmu tələb və təklif artır.
• təklif azalır
√ məcmu tələb azalır.
• təklif artır.

177. Təcrübədə dövlət borclarının idarə edilməsinin bu formasından istifadə olunmur:

• məcburi bazar krediti
• könüllü bazar krediti
• mərkəzi bankın krediti
√ zəmanətlənmiş dövlət krediti
• maliyyə nazirliyinə kredit

178. Aşağıdakılardan hansı vergilərin əsas funksiyalarına daxil edilmir?

• dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi
• fiskal siyasət
• müxtəlif sosial qruplar arasındakı qeyri-bərabərsizliyi təmin etmək üçün sosial tarazlığı tənzimləmək
√ vergi deklarasiyasına nəzarət
• iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək

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

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

180. Vergi dərəcəsi və vergi daxilolmaları hansı əyri ilə göstərilə bilər?

• Lorens.
• Engel
• Filips.
√ Laffer
• Valras

181. Vergiqoyma obyektinin qanunla müəyyə edilməsi.

• vergi bazasi
• hamısı.
• vergi dərəcəsi



• vergi sazişi.
√ vergi siyasəti.

182. Vergilərin azalması səbəb olur:

• məcmu tələb və təklif dəyişmir
• məcmu tələb dəyişməz qalır
√ təklif artır
• məcmu tələb və təklif azalır
• təklif azalır

183. Ümumilikdə götürdükdə dövlət büdcəsi hansı vəzifəni yerinə yetirmir?

• strateji istiqamətlərin inkişafını stimullaşdırmaq
• dövlət instutlarının saxlanılması üçün təminatı həyata keçirmək
• əhalinin zəif təbəqəsinin sosial müdafiəsini həyata keçirmək
• sosial infrastruktur xərclərini maliyyələşdirmək
√ milli pul vahidinin məzənnəsini təyin etmək

184. Fərdi gəlir vergisi kimlərdən tutulur?

• hüquqi şəxslərdən
• müəssisə rəhbərinin gəlirindən
• yalnız sahibkarlardan
• korporasiyaların gəlirindən.
√ fiziki şəxslərdən

185. Dövlətin fiskal siyasətinin mahiyyəti nədir?

• yerli büdcələrin gəlirlərinin tənzimlənməsi
• Mərkəzi bank vəsaitlərinin tənzimlənməsi
• vergi dərəcələrinin tənzimlənməsi
√ dövlət büdcəsi xərclərinin tənzimlənməsi
• vergi məhdudiyyətinin tənzimlənməsi

186. Büdcə defisitinin azaldılması yolları

√ əlavə vergilərin toplanması
• dövlət müəssisələrinin mənfəəti
• pul emisiyası
• qızıl ehtiyatı
• kommersiya banklarının lisenziyasına xitam verilməsi

187. Büdcə potensialı ………reallaşır.1.büdcə sistemi vasitəsilə2.dövlət büdcədənkənar fondları vasitəsilə 3.maliyyə qanunvericiliyi
vasitəsilə

• 2
• 3
• 1,2,3
√ 1
• 1

188. Büdcənin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları :1.Sosial müdafiə funksiyası2.Sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması
(kapital yığımı)3.Dövlətin və onunla qarşılıqlı əıaqədə olan strukturların maliyyə gəlirləri və xərcləri üzərində nəzarət.

• 2
• 1
• 3
• 1
√ 1,2,3



189. Büdcə …….ilkin baza kateqoriya kimi nəzərdən keçirilməlidir:1.vergi siyasətinin,2.maliyyə qanunvericiliyinin, 3.büdcələrarası
münasibətlər mexanizminin, 4.sosial və investisiya siyasətinin

• 1,3,4
• 2
√ 1,2,3,4
• 2
• 1,2,3

190.
Büdcənin iqtisadiyyatda funksiyaları :1. Dövlət və cəmiyyətin ehtiyacları üçün maliyyə vəsaitlərinin akkumlyasiyasıvə
mərkəzləşdirilməsi. 2. Sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi3.Investisiya funksiyası4.Maliyyə vəsaitlərinin yenidən bölgüsü (ərazi-
regional, sahələrarası, sosial)

• 2
√ 1,2,3,4
• 2
• 1,2,3
• 1,3,4

191.
Büdcə strategiyasının təkmilləşməsi  tədbirlərinə aiddir:1. Büdcə gəlirlərinin toplanması əsasında dövlətin sosial sferada, elm və təhsil
sahəsində əsas öhdəliklərinin normativlərə uyğun yerinə yetirilməsi. 2. Büdcə vəsaitlərinin iqtisadi artım üçün şəraitin yaradılmasına və
məcmu ictimai tələbin stimullaşdırılmasına yönəldilməsi. 3. Maliyyələşdirmənin proqram – məqsəd metoduna keçilməsi.

• 2
√ 1,2,3
• 3
• 1
• 1

192. İqtisadiyyatında büdcə-vеrgi  mexanizmləri aşağıdakı blokları əhatə etmir:

• iqtisadi və maliyyə siyasətinin ümumi kursunun müəyyən edilməsi
√ pul və kredit siyasətlərinin parametrlərinin maliyyə parametrləri ilə qarşılıqlı əlaqədə tənzimlənməməsi
• büdcə və büdcədənkənar fondların formalaşdırılması və istifadəsi.
• qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə hər il dəyişikliklərin edilməsi
• razılaşdırılmış maliyyə proqramlarının reallaşdırılması.

193. Fisкal mехanizm aşağıdaкı blокlardan ibarətdir:

• iqtisadi və maliyyə siyasətinin ümumi кursunun təyin еdilməsi
√ hamısı
• pul-кrеdit və maliyyə siyasətlərinin paramеtrlərinin tənzimlənməsi
• qеyri-büdcə fоndlarının istifadəsi və fоrmalaşması
• bеynəlхalq valyuta təşкilatları ilə müştərəк prоqramların rеallaşdırılması

194. Fisкal siyasətin məqsədidir:1. ictimai tələbatın ödənilməsi2. böhranların qabaqcadan məlumatlandırılması3. iqtisadi artımın təmin
еdilməsi4. məcmu tələb və təкlifin balanslaşdırılması

• 1,2,3
√ 1
• 1,3,4
• 3
• 2

195.
Büdcənin iqtisadiyyatda reallaşdırılan sıra funksiyaları :1.Dövlət və cəmiyyətin ehtiyacları üçün maliyyə vəsaitlərinin akkumlyasiyasıvə
mərkəzləşdirilməsi.2.Sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi 3.Investisiya funksiyası4.Maliyyə vəsaitlərinin yenidən bölgüsü (ərazi-
regional, sahələrarası, sosial)

• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 2



• 1,3,4
• 2

196. Dövlət borcuna xidmət edən nisbi xərclər ölçülür:

• borc ölçüsünün ÜMM həcminə nisbəti ilə
√ borc üzrə ödəmə faizlərinin məbləğinin ÜDM həcminə nisbəti ilə
• borcun ölçüsünün ÜDM həcminə nisbəti ilə
• borc üzrə ödəmə faizlərinin məbləği ilə
• dövlət borcunun məbləği ilə

197. Iqtisadi təklif nəzəriyyəsinə əsasən büdcə ekspansiyası nəzərdə tutur:

• büdcə artıqlığını və vergilərin qismən az artmasını
√ vergilərin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını
• büdcə xərclərinin sabit qalmasını
• vergilərin əhəmiyyətli dərəcədə artımını
• bank vəsaitlərinin dəyişməz qalmasını

198. Büdcədə sekvestr tətbiq olunmayan xərc maddələr:

• regional büdcələrə dotasiyalar
√ daxili və xarici borclara xidmət
• satınalmalara ayrılan vəsaitlər
• idarəetmə aparatının saxlanması
• investisiya qoyuluşları

199. Vergilərin vaxtında ödənilməsi :

• icazəlidir
√ məcburidir
• sərbəstdir
• mənfəətin həcminə görədir
• əmək haqqının həcminə görədir

200. Dövlət borcu hansı iqtisadi nəticələrə gətirib çıxara bilər?

• milli iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının azalmasına
√ cəmiyyətin üzvləri arasında milli sərvətin yenidən bölgüsünə
• həyat səviyyəsinin azalmasına
• beynəlxalq öhdəliklərin azalmasına
• məcmu milli xərclərin artmasına

201. Dövlət borcu dövlətin müflisləşməsinə səbəb ola bilməz, belə ki:

• borc verən ölkə böhran vəziyyətinə düşərsə
√ cavabların heç biri düz deyil
• borc yenidən maliyyələşdirilə bilər
• dövriyyədə pul kütləsini artırar
• borc mütləq ödənməli deyil

202. Dövlət büdcəsinin iqtisadi funksiyalarına aiddir: 1.antiinhisar tədbirləri 2.müvafiq investisiya siyasəti  3.struktur dəyişiklikləri 4.daxili
və xarici borcun ödənilməsi üzrə öhdəliklər 5.əhalinin lazımi sosial  müdafiəsinin həyata keçirilməsi

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



203.
Dövlətin vergi, kreditləşmə sığorta, maliyyə, amortizasiya və siyasətinin siyasətinin keyfiyyətcə təkmilləşməsinin əsas istiqamətini qeyd
etmək olar: 1.vergiyə cəlb olunma sistemində əsaslı dəyişikliklər edilməsi.  2.kreditləşmə təcrübəsində keyfiyyət dəyişiklikinin
aparılması 3.Sahibkarlıq strukturunun regional səviyyələrdə dəstəklənməsi fondları sisteminin yaradılması

• 1
√ 1,2,3
• 1
• 2
• 2

204.
Dövlətin vergi, kreditləşmə sığorta, maliyyə, amortizasiya və siyasətinin siyasətinin keyfiyyətcə təkmilləşməsinin əsas istiqamətini qeyd
etmək olar:1.innovasiya prosesinin sığortalanmasının dövlət və bazar formalarının səmərəli uyğunlaşdırılması 2.infrastruktur sahələri ilə
təminatının təşkili sisteminin formalaşdırılması 3.uzun müddətə inkişafı konsepsiyası hazırlanmalı

• 2
√ 1,2,3
• 1
• 2
• 1

205. Maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsi sisteminin yaradılması əhəmiyyətlidir. Bu dövlətin aşağıdakı siyasətinin keyfiyyətcə
təkmilləşdirilməsini tələb edir. 1.sığorta, 2.maliyyə, 3.amortizasiya

• 2
√ 1,2,3
• 2
• 1
• 1

206. Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini formalaşdırarkən hansı amillər nəzərə alınmır?

• büdcənin gəlirlərinin sabit saxlanılması
√ büdcə gəlirlərinin minimumlaşdırılması
• aksiz,tarif dərəcələrini səviyyəsinin müəyyən edilməsi
• əmlakın vəziyyətinin ,səviyyəsinin dəyişməsi
• istehsalın artırılması imkanları

207. Dövlət büdcəsinin sosial funksiyalarına aiddir: 1.sosial təhlükəsizliyin həyata keçirilməsi 2.sosial  iqtisadi sabitliyə nail olmaq 3.əhali
qrupları arasında gəlir fərqinin azaldılması 4.sosial xidmət göstərən  sahələrə dövlət himayədarlığı 5.sosial müdafiənin təmin edilməsi

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

208. Büdcə ili üçün toplanmış son proqnozlar İqtisadiyyat Nazirliyindən hansı müvafiq orqanagöndərilir?

• Büdcə layihəsi komitəsinə
√ Nazirlər kabinetinə
• Maliyyə nazirliyinə
• Prezidentə
• Milli Məclisə

209. Dövlət büdcəsində sekvestr nə zaman tədbiq edilir:

• büdcədə profisit 10% olduqda
• büdcə defisiti 10% olduqda
• büdcə profisiti 30% çox olduqda
√ büdcə defisiti 30%çox olduqda
• büdcə defisiti və profİsiti olmadıqda



210. Dövlət borcunun formaları:

• uzunmüddətli və xarici borclar
• ortamüddətli və xarici borc
• hamısı.
√ daxili və xarici borc
• qısamüddətli və xarici borc

211. Vergi hədləri formasına aid deyil.

• proqressiv
• sabit.
• reqressiv.
√ birdəfəlik
• mütənasiblik.

212. Vergilər neçə əsas funksiyanı yerinə yetirir?

• 2
• 6
• 4
√ 3
• 5

213.
Büdcə strategiyasının təkmilləşməsi tədbirlərinə aiddir:1.Büdcə gəlirlərinin toplanması əsasında dövlətin sosial sferada, elm və təhsil
sahəsində əsas öhdəliklərinin normativlərə uyğun yerinə yetirilməsi.2.Büdcə vəsaitlərinin iqtisadi artım üçün şəraitin yaradılmasına və
məcmu ictimai tələbin stimullaşdırılmasına yönəldilməsi. 3.Maliyyələşdirmənin proqram – məqsəd metoduna keçilməsi.

• 1
• 2
• 1
• 1
√ 1,2,3

214. Aşağıdakılardan hansı verginin funksiyası kimi çıxış edir?

• birbaşa
• dolayı
√ iqtisadi
• mütərəqqi
• fərdi

215. Vergi subyektləri hansılardır?

• vergi ödənilməsinə nəzarət edənlər
• vergi müfəttişləri
• vergiqoyanlar
• bank işçiləri
√ vergiödəyənlər.

216. Verginin kreditləşməsi nədir?

• Vergi bazası yenidən yaradılır.
• Verginin həcmi azaldılır.
• Vergi tutulması prosesi dayandırılır.
• Verginin həcmi artırılır
√ Verginin tutulması vaxtı uzadılır.

217. Vergi nədir?



• müəssisə və fiziki şəxslərin əmlakının bir hissəsinin özəlləşdirilməsi
√ müəssisə və fiziki şəxslərdən əvəzsiz tutulan haqq
• bələdiyyə təşkilatlarının fəaliyyətinin maliyyə təminatı ücün yığılan vəsait
• dövlətin maliyyə təminatı üçün toplanan vəsait
• fermerlərə güzəştli maliyyə yardımı üçün xərclənən vəsait

218. Subyektlərə görə maliyyə sisteminin formaları :

• sosial fondlar
• müxtəlif səviyyəli büdcələr
• valyuta resusları fondu
√ əhalinin maliyyəsi
• qeyri –dövlət maliyyəsi

219. Subyektlərə görə maliyyə sisteminin formaları :

• sosial fondlar
• müxtəlif səviyyəli büdcələr
• qeyri –dövlət maliyyəsi
√ təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi
• valyuta resusları fondu

220. Subyektlərə görə maliyyə sisteminin formaları :

• valyuta resusları fondu
• müxtəlif səviyyəli büdcələr.
• qeyri –dövlət maliyyəsi
√ dövlət maliyyəsi.
• sosial fondlar

221. Aşağıdakılardan hansı vergiyə cəlb olunmanın prinsiplərinə aid deyil?

• vergilərin vaxtında ödənilməsi məcburidir.
• məhsula vergi qoyularkən o, əlavə dəyər vergisi formasında öz ifadəsini tapmalıdır.
• vergiyə cəlb olunma birdəfəlik xarakter daşımalıdır.
√ vergi stavkası proporsional olmalıdır.
• gəlir artarsa, ondan tutulan vergi də artmalıdır.

222. Aşağıdakılardan hansı vergiyə cəlb olunmanın prinsiplərinə aid deyil?

• vergi sistemi elastik olmalıdır.
• vergi sistemi ölkədə dəyişən ictimai-siyasi tələbatlara uyğunlaşmalıdır
• vergi sistemi ölkədə yaradılan ümumi daxili məhsulun bölüşdürülməsinin effektli aləti olmalıdır
• vergi sistemi dövlətin iqtisadi siyasətini əks etdirməlidir.
√ vergiyə cəlbolunma fasiləli olmalıdır.

223. Aşağıdakılardan hansı vergiyə cəlb olunmanın prinsiplərinə aid deyil?

• cərimələrin tətbiqi mexanizmiylə verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc müəyyən edilmiş cərimədən çox olmamalıdir.
• vergiyə cəlbolunma sistemi sadə olmalıdır.
√ ölkənin vergi sistemi xarici ölkələrin vergi sistemindən asılı olmalıdır.
• müəyyən inzibati tənbehlərlə verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc müəyyən edilmiş cərimədən çox olmamalıdir.
• vergi yığan təşkilat nəyə görə vergi aldığını bilməlidir.

224. Aşağıdaklardan hansı vergiyə cəlb olunmanın prinsiplərinə aid deyil?

• hüquqi tənbehlərlə verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc müəyyən edilmiş cərimədən çox olmamalıdır.
• vergiödəyicisi vergiödəmə səbəbin bilməlidir.
• ictimai töhmətlə verginin vaxtında ödənilməsindən alınan qazanc müəyyən edilmiş cərimədən çox olmamalıdir.



• vergi sistemi sadə olmalıdır.
√ xarici ölkələr tərəfindən təyin olunmuş iqtisadi sanksiyalar ölkədə verginin həcminə təsir etməlidir.

225. Dövlət büdcəsinin defisiti hansı hallarda yaranır?

• vergi daxilolmalarının məbləği azalır
• dövlətin öhdəlikləri onun aktivlərini üstələyir
• dövlətin aktivlərinin məbləği onun öhdəliklərinin ölçülərini üstələyir
• dövlətin xərcləri azalır
√ dövlət xərclərinin məbləği vergi daxilolmalarının məbləğini üstələyir

226. Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsi hansı orqanın qərarı ilə başlanır:

• Milli Məclisin qərarı
• Maliyyə Nazirliyinin qərarı
• Vergi Nazirliyinin qərarı
√ Nazirlər Kabinetinin qərarı
• Iqtisadi Inkişaf Nazirliyinin qərarı

227. Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrinə aiddir:

• əsas fəaliyyətdən mənfəət
• səhmlər
√ vergilər
• bank kreditləri
• İcarə haqları

228. Büdcə kəsirində (profisitdə ) artıq vəsait hara yönəldilə bilməz:

• gələn ilin büdcə gəlirinə
• investisiya kimi iqtisadiyyata
• ehtiyat fonduna
• dövlət borcunun ödənilməsinə
√ məmurların əmək haqlarına

229. Müsabiqələrin saxtalaşdırılmasına səbəb olan hallar mövcuddur:

• qalibin seçimini kəmiyyət və keyfiyyətcə dəqiq müəyyənləşdirmək
• iştirakçıların sayı mümkün qədər çox olsun
• iştirakçılar barədə məlumatın məxfiliyi qorunmalıdır
• ərizələrdə iştirakçının imzası olmalıdır
√ ərizələrdən hansına üstünlük verilməsi

230. Aşağıdakılardan hansı vergiyə cəlb olunmanın prinsiplərinə aid deyil?

• vergi stavkasının səviyyəsi sahibkarların və digərinin gəlirinə uyğun olmalıdır.
• vergi stavkası mütərəqqi olmalıdır
• fiziki və hüquqi şəxslərin gəlir mənbələri müxtəlif olduğu üçün vergi stavkası da differensial olmalıdır.
√ vergilərin vaxtında ödənilməsi məcburi olmamalıdır.
• vergiyə cəlb olunma birdəfəlik xarakter daşımalıdır.

231. Hansı birbaşa vergilərə aid edilmir?

• əmtəələrə görə vergilər
• xidmətə görə vergilər
• sosial vergilər
√ qiymətli kağızlarla əlaqədar vergilər
• korporasiyaların gəlirlərinə görə vergilər

232. Hansı birbaşa vergilərə aid edilmir?



• mülkiyyət vergiləri
• sosial vergilər
• fərdi gəlir vergisi
• korporasiyaların gəlirlərinə görə vergilər
√ dövriyyədən vergi

233. vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə aşağıdakı məsuliyyət növlərini göstərmək olar: a) inzibati ; b)  iqtisadi; c) maddi ;d) cinayət

• a,c
• a,b,c
• b,c,d
• a,b
√ a,c,d

234. Əgər dövlət hər il balanslaşdırılmış büdcəyə nail olarsa, onda bu büdcə:

√ iqtisadi tsikllər çərçivəsində dəyişmələri artırar
• inflyasiyanın azalmasına şərait yaradar
• iqtisadi tsikllər çərçivəsində dəyişmələri azaldar
• istehsalın həcmi və məşğulluğun səviyyəsinə heç bir təsir göstərməz
• məcmu tələbi stimullaşdırar

235. Büdcə kəsirində əlavə vəsait hara yönəldilə bilməz:

• ehtiyat fonduna
• dövlət borcunun ödənilməsinə
• gələn ilin büdcə gəlirinə
√ məmurların əmək haqlarına
• investisiya kimi iqtisadiyyata

236. Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrinə aiddir:

• əsas fəaliyyətdən mənfəət
• İcarə haqları
• bank kreditləri
• səhmlər
√ vergilər

237. Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsi hansı orqanın qərarı ilə başlanır:

• Milli Məclisin qərarı
• İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı
• Vergi Nazirliyinin qərarı
√ Nazirlər Kabinetinin qərarı
• Maliyyə Nazirliyinin qərarı

238. Dövlət büdcəsinin defisiti hansı hallarda yaranır?

• dövlətin aktivlərinin məbləği onun öhdəliklərinin ölçülərini üstələyir
• dövlətin xərcləri azalır
• vergi daxilolmalarının məbləği azalır
√ dövlət xərclərinin məbləği vergi daxilolmalarının məbləğini üstələyir
• dövlətin öhdəlikləri onun aktivlərini üstələyir

239. Çox zaman məhsulun istehsal həcminin artması onun xərclərinin ... gətirib çıxarır:

• tamamlanmasına
• maya dəyərini üstələməsinə
• həcmi üstələməsinə



• artmasına
√ azalmasına

240. Dövlət ölkədə qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərməklə özünün iqtisadi funksiyalarını səmərəli yerinə yetirmək üçün bir çox hallarda
hansı inhisar növünü öz əlində saxlayır?

• regional
• yerli
• maliyyə-kredit
• dövlət
√ təbii

241. Mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarına qoyulan məcburi ehtiyat norması:

• pul qoyuluşlarının geri götürülməsindən müdafiə vasitəsi kimi tətbiq edilir
√ pul kütləsinin məhdudlaşdırılması vasitəsi kimi tətbiq edilir
• əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan pul kütləsinin orta ölçüsünü təşkil edir
• əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan pul kütləsinin orta ölçüsünü təşkil edir
• tətbiqi yalnız məhdud hallarda mümkündür

242. Xarici bankların idarə heyətinin neçə üzvü ölkənin vətandaşı olmalıdır:

• 3
• 5
• 4
• 2
√ 1

243. Bankların lisenziyasının alınma səbəblərinə aid deyil:

• lisenziya qaydalarından əlavə işlər gördükdə
• aylıq hesabatların məlumatları təhrif edildikdə
• bank maliyyə ehtiyatını gizlədikdə
• bank müflis elan olunduqda
√ aylıq hesabatlar son iki ayda təqdim edilmədikdə

244. Pul – kredit siyasəti:

• dövriyyədə və gizli iqtisadiyyatda olan pulun miqdarına təsir göstərən vasitədir.
• qeyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyəti n formalaşmasına köməkedən siyasətdir
• dövlət xərclərini ödəyən siyasətdir
√ dövriyyədə olan pulun miqdarına təsir göstərən hökumət siyasətidir.
• dövriyyədə olan pulun miqdarını və büdcə xərclərini təyin edən siyasətdir

245. Pul-kredit siyasətinin əsas metodu deyil:

• mərkəzləşdirilmiş kreditlərin verilməsi
• məcburi ehtiyat normalarının idarə olunması
√ sürətli amortizasiya ayırmalarının təyini
• bank əməliyyatlarının məhdudlaşdırılması
• uçot dərəcəsinin təyini

246. Mərkəzi Bank pul-kredit siyasətinin əsas istiqamətlərini hazırlayıb kimə təqdim edir:

• Nazirlər Kabinetinə
• Milli Məclisə
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatına
• Beynəlxalq Valyuta Fonduna
√ Azərbaycan Respublikası Prezidentinə



247. Mərkəzi bankın funksiyasına daxil deyil:

• qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar aparmaq
• hesablaşma sisteminin sabit işləməsi üçün şərait yaratmaq
• valyuta siyasətini həyata keçirmək
• pul-kredit siyasətini həyata keçirmək
√ büdcə-vergi siyasətini həyata keçirmək

248. Pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsinin ümumi metoduna daxildir:a) diskont siyasət.b) açıq bazarda əməliyyatlar.c) bank
ehtiyatlarına məcburi normaların qoyulması.d) nəzarət paketinin saxlanılması.e) hamısı.

• bcd
• abd
• ac
• abcd
√ abc

249. Adətən ölkədə qızıl-valyuta ehtiyatının saxlandığı yer:

• Ədliyyə Nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• Milli Məclis
• Kommersiya bankları
• Nazirlər Kabineti

250. Pul-kredit siyasətinin ümumi metodlarına aiddir:1) bank ehtiyatlarının uçota alınması2) bank ehtiyatlarına məcburi normaların
qoyulması3) diskont siyasəti və açıq bazarda əməliyyatlar4) ayrı-ayrı kredit növləri üzərində nəzarət

• 2
• 1
• 3
• 2
√ 1,2,3

251. Ilk kağız pul harada meydana gəlmişdir

• Rusiyada
• Misirdə
• Babilistanda
• Hindistanda
√ Çində

252. Bank əməliyyatına daxil deyildir:

• passiv əməliyyatlar
• xüsusi əməliyyatlar
• aktiv əməliyyatlar
√ etibarlılıq əməliyyatları.
• bank xidmətləri

253. Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakıların məcmusudur. 1.pul rersuslarının formalaşdırılmasının2.kapitalın və gəlirin
axınının3.təsərrüfat subyektlərinin davranışına təsirinin metodlarının4.maliyyə texnologiyaları və qaydalarının

• 2
• 4
√ 1,2,3,4
• 1,2,3
• 1,3,4



254.

Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakı blokları əhatə edir: 1.Iqtisadi və maliyyə siyasətinin ümumi kursunun müəyyən
edilməsi 2.Beynəlxalq valyuta təşkilatları ilə əlaqələr və razılaşdırılmış maliyyə proqramlarının reallaşdırılması. 3.Pul və kredit
siyasətlərinin parametrlərinin maliyyə parametrləri ilə qarşılıqlı əlaqədə tənzimlənməsi.  4.Qanunvericilik vasitəsilə büdcə və
büdcədənkənar fondların formalaşdırılması və istifadəsi.

• 4
• 1,3,4
• 1,2,3
• 2
√ 1,2,3,4

255. Çox zaman məhsulun istehsal həcminin artması onun xərclərinin ... gətirib çıxarır:

• maya dəyərini üstələməsinə
• həcmi üstələməsinə
• tamamlanmasına
• artmasına
√ azalmasına

256. Pula tələb və təklifə təsir göstərən pul-kredit siyasətinin subyekti:

√ Mərkəzi Bank
• Milli Məclis
• Vergilər Nazirliyi.
• Maliyyə Nazirliyi
• Nazirlər Kabineti.

257. Başlıca problem ölkədə pul-kredit siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi olarsa, aşağıdakılardan hansı zərurilik kəsb etmir:

• dövlətin pul-kredit siyasətinin məşğulluğun təmin olunmasına istiqamətləndirilməsi

• mövcud sosial-iqtisadi vəziyyəti nəzərə alaraq pul-kredit siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə nəzərdə tutulan tədbirlər
sisteminin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi

• manatın stabilliyini qorumaqla, milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi
√ dövlətin pul-kredit siyasətinin iqtisadi artımın təmin olunmasına istiqamətləndirilməsi
• manatın stabilliyinin qorunması

258. Kommersiya bankının depoziti 10 000 manatdır. Məcburi ehtiyat norması 25%-dir. Bu depozit verilən sudaların məbləğini ən azı hansı
məbləğdə artıra bilər:

• 30 000 manat
• 10 000 manat
• 50 000 manat
• təyin edilməyən məbləğdə
√ 7500 manat

259. Bankların fəaliyyətinə nə aid deyil:

√ dividendlərdən vergilərin tutulması
• kredit faizlərinin hesablanması
• tələbli və müddətli depozitlərin verilməsi
• kreditlərin verilməsi
• qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət

260. Tədavüldəki pulun ümumi pul kütləsinə olan nisbəti :

√ pul multiplikatoru
• pul likvidi
• pul akselatoru
• pul kütləsinin azaldılması
• pul təklifi multiplikatoru



261. Kredit infrastrukturunun əsaslarıdır

• vergi sistemi.
• audit sistemi
• maliyyə sistemi
√ bank sistemi
• pul sistemi.

262. Kredit forması deyildir:

• kənd təsərrüfatı krediti.
• subsidiyalar
• beynəlxalq kredit
√ memorandumlar
• dövlət krediti.

263. Ölkədə pul tədavülünün təşkili formaları:

• pul kütləsi
• pul vahidi.
• pul bazarı
• pul bazası
√ pul sistemi

264. Xarici bankın yerli filialı açıldıqda hansı normativlər tələb olunmur:

• likvidlik göstəricilərinin olması
• nizamnamə kapitalının minimum miqdarı
• lisenziyanın alınması
√ valyuta mübadiləsi məntəqələrinin olması
• iqtisadi göstəricilərin uyğunluğu

265. Dövlət real xalis milli məhsulu artırmaq istəyirsə, onda nə edir?

• büdcə kəsirini azaldır
• büdcə xərcini azaldır
• satınalmaları azaldır
• transfert ödəmələri azaldır
√ vergiləri azaldır

266.
Vеrginin funкsiyası səbəb olur  :1. firmaların və еv təsərrüfatının himayəsində оlan vəsaitlərin həcminin azalmasına 2. dövlətin
himayəsində оlan vəsaitlərin həcminin artmasına  3. dövlət хərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən vəsaitlərin həcminin artmasına
4. gəlirlərin yеnidən bölgüsünə

• 1
• 3
• 1,3,4
√ 1,2,3,4
• 2

267. Pul – kredit siyasəti:

• dövriyyədə olan pulun miqdarını və büdcə xərclərini təyin edən siyasətdir
• dövriyyədə və gizli iqtisadiyyatda olan pulun miqdarına təsir göstərən vasitədir.
• qeyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyəti n formalaşmasına kömək edən siyasətdir
√ dövriyyədə olan pulun miqdarına təsir göstərən hökumət siyasətidir.
• dövlət xərclərini ödəyən siyasətdir

268. Hansını Mərkəzi Bank təsdiq etmir:



• nizamnamə kapitalı
• məcburi ehtiyat norması
• qiymətli kağızların alınması həcddi
• uçot dərəcəsi
√ əhalidən əmanətlərin qəbulu həddi

269. Emissiya bankının buraxdığı kağız pullar :

• order
• səhm
• veksel.
√ banknot
• çek

270. Dövlətin fiskal siyasətinin hansı tipləri fərqləndirilir?

√ avtomatik, diskression
• hamısı.
• avtomatik və dövlət xərclərinin müəyyənləşdirilməsi
• dövlət gəlirlərinin maliyələşdirilməs və diskression
• dövlət gəlirləri və xərclərin maliyələşdirilməsi

271. Pulun tədavüldən çıxarılması adlanır:

• devalvasiya
• nulifikasiya.
• remissiya.
• revalvasiya
√ defilyasiya

272. Valyuta məhdudiyyətinin qaydaları deyildır:

• valyuta əməliyyatlarının mərkəzi və müvəkil banklarda aparılması,
• valyuta hesablarının tam və ya qismən blokirovkası,
• valyuta nəzarəti orqanlarının ilkin razılığının olmasının tələb edilməsi,
• valyuta əməliyyatlarının lisenziyalaşdırılması,
√ valyuta dövriyyəsinin məhdudlaşdırılmaması

273. Bankaların lisenziyasının alınma səbəblərinə aid deyil:

• bankın təsisçilərinin qərarı əsasında
• bank müflis elan olunduqda
√ aylıq hesabatlar son iki ayda təqdim edilmədikdə
• aylıq hesabatların məlumatları təhrif edildikdə
• lisenziya qaydalarından əlavə işlər gördükdə

274. Qiymətlərin dövlət tərəfindən müəyyən edilməsi və satış həcminin təyin edilməsi çox vaxt ... əsasən   tətbiq edilir:

• kontrakt qiymətlərinə
• antiinfilyasiya qanununa
• antiinhisar qanununa
• oliqopoliyaya
√ preyskuranta

275. Bank səhmdarların ümumi yığıncağının 75 % iştirakçının olması tələb edilən hal:

√ bankın faiz dərəcəsinin təyini
• müşahidə şurası üzvlərinin təyini
• idarə heyətinin təyini
• nizamnaməyə dəyişikliklərin edilməsi



• bankın filialının açılması

276. Milli Bank tərəfindən bankın açılmasına imkan verilmir:

• qiymətli kağızların alınması miqdarı təmin edilmədikdə
• məcburi ehtiyat normasının miqdarı təmin edilmədikdə
• riskli əməliyyatlar üzrəehtiyat fondunun miqdarı təmin edilmədikdə
√ nizamnamə kapitalının minimum miqdarı təmin edilmədikdə
• mərkəzləşdirilmiş kreditlərin verilməsi miqdarı təmin edilmədikdə

277. Xarici bankın yerli filialı açıldıqda hansı normativlər tələb olunmur:

• lisenziyanın alınması
• nizamnamə kapitalının minimum miqdarı
• likvidlik göstəricilərinin olması
√ valyuta mübadiləsi məntəqələrinin olması
• iqtisadi göstəricilərin uyğunluğu

278. Təcrübədə daha çox defisitə rast gəlinirsə,  bunu aradan qaldırmaq üçün dövlət hansı tədbirə əl ata  bilmir?

• ekspansiv büdcə siyasəti həyata keçirilə bilər
• daxili və xarici borc ala bilir
• pul emissiyasını həyata keçirir
√ inflyasiyanın səviyyəsini sabit saxlaya bilir
• Milli məclis tərəfindən xüsusi komisiya çağrıla bilər

279. Valyuta fondunun tövsiyyələrinə görə dövlət büdcəsinin tərkibində 7-10% təşkil edən hansı xərc  elementidir?

• inzibati xərclər
• müdafiə xərcləri
• sosial müdafiəyə görə xərclər
√ dövlət borcu xərcləri
• sosial xərclər

280. Məcburi ehtiyat norması:

• pul qoyuluşlarının geri götürülməsindən müdafiə vasitəsi kimi tətbiq edilir
• tətbiqi yalnız məhdud hallarda mümkündür
√ pul kütləsinin məhdudlaşdırılması vasitəsi kimi tətbiq edilir
• əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan pul kütləsinin orta ölçüsünü təşkil edir
• əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan maliyyə resurslarını təşkil edir

281. Mərkəzi bankın funksiyasına daxil deyil:

• pul-kredit siyasətini həyata keçirmək
• hesablaşma sisteminin sabit işləməsi üçün şərait yaratmaq
• qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar aparmaq
√ büdcə-vergi siyasətini həyata keçirmək
• valyuta siyasətini həyata keçirmək

282. Xidmətlərin uyğun gəlməsinin qiymətləndirilməsinə aiddeyil:

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

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



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

284. Uyğun gəlmənin qiymətləndirilməsinə aid deyil:

• kateqoriyaların tətbiqi
• xidmətlərin ekspertizası
• mütləq səviyyədə sertifikatlaşma
√ reqlamentləşmə
• akkreditasiya

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

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

286.
Müsabiqələrin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq və ya belə halları məhdudlaşdırmaq üçün müəyyən tədbirlər mövcuddur: 1.
Müsabiqə hər bir arzu edənin iştirak etmək hüququ təmin olunsun.2. İştirakçılar bir- birilə tanış olmasınlar.3. Ərizələrdə iştirakçının
imzası olmalıdır.

• 2
• 2
• 1
√ 1,2,3
• 1

287. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin əsas prinsipinə aid deyil:

• dövlət və ictimai nəzarətin təmin edilməsi
• bütün alıcılar üçün bərabər şəraitin yaradılması
• sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması
√ dövlət büdcəsinin kəsirinin aradan qaldırılması
• əməkkollektivinin mənafelərinin qorunması

288. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsuluna aşağıdakılar aid deyil:

• özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin əmlakının əməkkollektivinin üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə dövr edilməsi;
• dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı
• dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarında satışı;
√ torpağın xaricilərə satışı
• özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin əmlakının əməkkollektivinin üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışı;

289. Antiinflyasiyaya yönəldilən fiskal siyasət nəzərdə tutur:

• hər ikisinin dəyişməz qalmasını
• həm vergi ödəmələrinin, həm də dövlət xərclərinin azalmasını
• hər ikisinin artmasını
• vergi ödəmələrinin azalması, dövlət xərclərinin artmasına
√ vergi ödəmələrinin artması və dövlət xərclərinin azalmasını

290. Antiinflyasiyaya yönəldilən fiskal siyasət nəzərdə tutur:

• hər ikisinin dəyişməz qalmasını



• hər ikisinin artmasını
√ vergi ödəmələrinin artması və dövlət xərclərinin azalmasını
• vergi ödəmələrinin azalması, dövlət xərclərinin artmasına
• həm vergi ödəmələrinin, həm də dövlət xərclərinin azalmasını

291. İnflyasiyanın ən yüksək səviyyəsi?

• çaparaq
• sürünən
• durğun
• mülayim
√ hiperinflyasiya

292. İnflyasiyanın artım tempi  hansı vasitəsilə ölçülə bilər: 1.Oyken əmsalı  2. Paaşe indeksi      3. Laffer əyrisi 4. Pareto optimumu

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

293. İnflyasiyanın artım tempi hansı vasitəsilə ölçülə bilər: 1.Oyken əmsalı 2. Paaşe indeksi 3. Laffer əyrisi 4.  Pareto optimumu

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

294. İnflyasiyanın ən yüksək səviyyəsi?

• sürünən
• çaparaq
• durğun
√ hiperinflyasiya
• mülayim

295. Investisiyanın əsas məqsədi nədir:

• əsas fondları yeniləşdirmək
• mənfəəti artırmaq
• fəaliyyəti genişləndirmək
√ gəlir və sosial səmərə əldə etmək
• vergidən yayınmaq

296. ETT sahəsində dövlətin siyasəti nəyi nəzərdə tutmur:

• Innovasiyaların stimullaşdırılmasını
• Kadrların hazırlanması strategiyasını
• ETT işlərinə vergi və kredit güzəştlərin tətbiq edilməsini
• ETT işlərinin elmi mərkəzlərdə aparılmasını
√ Tədqiqatların nəticələrinin inzibati tətbiqini

297. Investisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına kimlər xitam verə bilməz?

• investorlar və səlahiyyətli dövlət orqanları
• məhkəmə qərarı əsasında
• investorlar
√ beynəlxalq qurumlar
• səlahiyyətli dövlət orqanları



298. Xarici investisiyalar aşağıdaklarıdan müdafiə edilmir:

• siyasi dəyişikliklərdən
• iqtisadi böhrandan
• investisiya mühitinin dəyişilməsindən
• iqtisadi islahatlardan
√ standart və normaların dəyişdirilməsindən

299. ...hesabına formalaşan investisiyaların həcmi stabil xarakter daşıyır:

• şəxsi vəsait
• cəlb edilmiş vəsait
• borc vəsaiti
√ büdcə
• dövlət

300. Investora nə zaman təxirə salınmadan, müqabil və səmərəli kompensasiya ödənilir:

• devalvasiya zamanı
• inflyasiya zamanı
• özəlləşdirmə zamanı
√ milliləşdirmə zamanı
• revalvasiya zamanı

301. Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkədəki investisiya fəaliyyəti nə ilə tənzimlənir?

• Beynəlxalq öhdəliklə
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə
• BMT-nin qətnaməsi ilə
• Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilə
√ müvafiq xarici dövlətin qanunvericiliyi ilə

302. Risklərin nəzərə alınmasının əsas metodlarına aşağıdakıları daxil etmək olar.1. Ekspert qiymətləndirmə metodu.2. Riskə görə mükafatın
artırılması metodu.3.Həssaslığın təhlili metodu.

• 3
• 2
√ 1,2,3
• 1
• 1

303. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində dövlətin məqsədi nədən ibarətdir?

• investorların maraqlarına xidmət etməkdən
• kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədən
√ vahid iqtisadi elmi-texniki və sosial siyasət yeridilməsindən
• xarici investorların ölkəyə cəlb edilməsindən
• dövlətin maliyyə ehtiyatının artırılmasından

304. Respublikamızda əsaslı tikinti işlərinin aparılması üçün dövlət investisiyasının reallaşdırılma forması hansıdır?

• subsidiyalaşdırma
• xarici investisiyalar
• regional layihələrdə iştirak
• daxili investisiyalar
√ dövlət sifarişi

305. Ölkə iqtisadiyyatının real sektorunun problemlərinin həlli baxımından investisiya resursu kimi hansı  mənbələr məqsədəuyğun hesab
oluna bilər?



• real sektora qoyulan vəsaitlər
• qiymətli kağızlar
• qeyri-maddi aktivlər
• maddi aktivlər
√ maliyyə resursları

306. İnstitusional islahatların aparılması üçün hansı addımların atılması zəruridir  1. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması.  2. Qanunun
aliliyinin gücləndirilməsi.  3. Məhkəmə-hüquq islahatlarının davam etdirilməsi.

• 2
• 3
• 1
√ 1,2,3
• 2

307. Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiə edilmir:

• investisiya mühitinin dəyişilməsindən
• iqtisadi böhrandan
• siyasi dəyişikliklərdən
√ standart və normaların dəyişdirilməsindən
• iqtisadi islahatlardan

308. Investisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına kimlər xitam verə bilməz?

• investorlar və səlahiyyətli dövlət orqanları
• məhkəmə qərarı əsasında
• investorlar
• səlahiyyətli dövlət orqanları
√ beynəlxalq qurumlar

309. Investisiyanın əsas məqsədi nədir:

• fəaliyyəti genişləndirmək
• vergidən yayınmaq
• əsas fondları yeniləşdirmək
• mənfəəti artırmaq
√ gəlir və sosial səmərə əldə etmək

310. Portfel investisiya dedikdə nə başa düşülür?

√ qiymətli kağızlara vəsait qoyuluşu
• səmərəli investisiya
• maliyyə lizinqinin inkişafı
• investorların maraqlarının qorunması
• kapital qoyuluşları

311. Milli innovasiya sisteminin infrastruktur əsasını nə təşkil edir?

• Mütəxəssislərin hazırlanması mərkəzləri
• İlkin və vençur maliyyələşdirmə fondları
• Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə dəstək fondları
√ Hamısı
• İnnovasiya-texnoloji mərkəzlər

312. Milli innovasiya sisteminin əsas məqsədi nədir?

• makro səviyyədə investisya iqliminin formalaşması
• əlverişli investisya mühitinin formalaşması



• investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi
• investisiya layihələrinə təsir edən amillərlə əlaqəli risklər

√ elmtutumlu sahələrin inkişafı hesabına dayanıqlı iqtisadi artımı təmin edən əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldən sahələr sisteminin
yaradılması

313. Yeniliklərin işlənib hazırlanması və tətbiqində istifadə olunur:

• dövlət orqanlarının dəstəyindən
• beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığından
• firmalararası əlaqələrdən
√ müxtəlif təşkilatların əməkdaşlığından
• dövlətlərarası əlaqələrdən

314. İnvestisiya layihəsinin işlənib hazırlanması zamanı hansı nəticələr qiymətləndirilməlidir?

• sosial və iqtisadi
• ekoloji və iqtisadi
• ekoloji və siyasi
√ sosial və ekoloji
• siyasi və iqtisadi

315. Dövlət sahibkarlığın formalaşması prosesində aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:1. Rəqabət mühitini formalaşdırır.2. İnnovasiyalı
məhsula birbaşa tələbatı formalaşdırır və stimullaşdırır.3. Sahibkarlığın təşkili və bazar infrastrukturunu formalaşdırır

√ 1,2,3
• 2
• 1
• 2
• 2

316. Dövlət aqrar siyasəti həyata kecirərkən əsas məqsəd kimi aşağıdakını seçir:

• lizinq mexanizmini işləyib hazırlamaq
• catışmayan qanunvericilik aktlarını qəbul etmək
• aqrar sektora maliyyə dəstəyi göstərməsi
√ əhalini yerli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək və yerli istehsalcıların mənafelərini qorumaq
• aqrar sektoru vergidən azad etmək

317. Sahibkar bazar prosesinin:1.Sahibkar bazar prosesinin və təkrar istehsalın effektivliyinin aparıcı qüvvəsidir. 2.Sahibkar rəqabətin
hərəkətverici qüvvəsidir. 3.Sahibkar innovasiya və risklərin hərəkətverici qüvvəsidir.

• 2
• 2
• 1
√ 1,2,3
• 1

318.

Sahibkarlıq nəzəriyyəsi bir neçə istiqamətdə inkişaf etmişdir. İstiqamətin əsasında durur: 1.sahibkarlıq riski2.sahibkarların funksiyası
istehsal amillərinin ( əmək, kapital,torpaq) səmərəli kombinasiyasını yaratmaq3.istehsal amillərinin səmərəli kombinasiyası ilə yanaşı
amillərin yeni uzlaşması yaransın, məhsul satışı üçün yeni bazar seqmentləri tapılsın, xammal mənbələri aşkar edilsin, əməyin elmi
təşkili yaradılsın

• 1
• 2
• 1
• 2
√ 1,2,3

319. Sahibkarlıq nəzəriyyəsi bir neçə istiqamətdə inkişaf etmişdir. İstiqamətin əsasında durur:1.sahibkarlıq riski 2.sahibkarların funksiyası
istehsal amillərinin ( əmək, kapital,torpaq) səmərəli kombinasiyasını yaratmaq  3.sahibkarlığa menecmentin əlahiddə növü

• 1



• 1
• 2
√ 1,2,3
• 2

320. sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrinə təsir edə bilicək çoxlu sayda əlverişsiz risklərin azaldılması və ya yox edilməsi fəaliyyətinə
aiddir:1.məhsul tədarükçüləri, 2.məhsul alanlar, 3.möhtəməl rəqiblər,

• 2
• 1
• 1
• 2
√ 1,2,3

321. sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrinə təsir edə bilicək çoxlu sayda əlverişsiz risklərin azaldılması və ya yox edilməsi fəaliyyətinə
aiddir:1.rəqabətin intensivliyi,2.sənaye kooperasiyası imkanları, 3.sənaye kooperasiyasının inteqrasiyası,

• 1
• 1
• 2
√ 1,2,3
• 2

322. Dövlət sahibkarlığın formalaşması prosesində aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:.1.rəqabət mühitini formalaşdırmalıdır2.innovasiyalı
məhsula bir başa tələbatın formalaşması və stimullaşdırmalıdır 3.sahibkarlığın təşkili və bazar infrastrukturunu formalaşdırmalıdır

• 1
• 1
• 2
√ 1,2,3
• 2

323. Dövlət aqrar siyasəti həyata kecirərkən əsas məqsəd kimi aşağıdakını secir:

• catışmayan qanunvericilik aktlarını qəbul etmək
• lizinq mexanizmini işləyib hazırlamaq
• aqrar sektoru vergidən azad etmək
• aqrar sektora maliyyə dəstəyi göstərməsi
√ əhalini yerli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək və yerli istehsalcıların mənafelərini qorumaq

324. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində respublikamızda hansı nəzarət növü yoxdur:

• istehsalat
• dövlət və ictimai
• ictimai və istehsalat
√ beynəlxalq
• dövlət

325. Ekologiyanın tənzimlənməsi istiqaməti deyil?

• Bitkilərin ekologiyası
• Hava hövzəsinin ekologiyası
• Heyvanların ekologiyası
• Su hövzəsinin ekologiyası
√ Yerin təkinin ekologiyası

326. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin vəzifəsinə aid deyil:

• fövqəladə ekoloji vəziyyətli zonaları təyin etmək
• ekoloji təhlükəsizlik üzrə dövlət normativlərini təyin etmək



• dövlət nəzarətini həyata keçirmək
√ qonşu dövlətlərin ekoloji təhlükəsizlik üzrə tədbirləri yerinə yetirməsinə nəzarət etmək
• ekoloji təhlükəsizlik üzrə dövlət standatrları təyin etmək

327. Elmi-tədqiqаt sferаsının inzibаti-təşкilаti mаliyyələşdirilməsi nəyi nəzərdə tutur?

• elmi-tədqiqаtın müхtəlif nаzirliкlər üzrə mаliyyələşdirilməsini
• sаhə elmi-tədqiqаt institutlаrının mаliyyələşdirilməsini
• аyrı-аyrı elmi lаyihələrin mаliyyələşməsini
• коmmersiyа təşкilаtlаrının tаbeciliyindəкi elmi qurumlаrın mаliyyələşdirilməsini
√ ayrı-ayrı elmi müəssisə və təşкilatların maliyyələşdirilməsinə

328. Elmi-tədqiqаt sferаsının prоqrаm-məqsədli mаliyyələşməsi nəyi nəzərdə tutur?

• аyrı-аyrı elmi müəssisələrin mаliyyələşdirilməsini
• yаlnız AMEА-nın mаliyyələşdirilməsini
• yаlnız аli təhzsil seкtоrundакı tədqiqаtlаrın mаliyyələşməsini
√ yalnız коnкret elmi-tədqiqat layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
• yаlnız коmmersiyа müəssisələrinin dахilindəкi elmi qurumlаrın mаliyyələşdirilməsini

329. ETT sahəsində dövlətin siyasəti nəyi nəzərdə tutmur:

• ETT işlərinin elmi mərkəzlərdə aparılmasını
• Kadrların hazırlanması strategiyasını
• ETT işlərinə vergi və kredit güzəştlərin tətbiq edilməsini
√ Tədqiqatların nəticələrinin inzibati tətbiqi
• Innovasiyaların stimullaşdırılmasını

330. Regional siyasətin məqsədlərinə daxil deyildir?

• Iqtisadi konyuktura
• Iqtisadi artım
• Gəlirlərin artımı
√ Əhalinin təbii artımı
• «Problem» rayonlara diqqət

331.

Rеgiоnаl inkişаf strаtеgiyаsı və оnun rеаllаşmаsı оlаn rеgiоnаl siyаsət əhаtə dаirəsinə görə əks еtdirir:  A) аyrı-аyrı rеgiоnlаrın ümumi
sоsiаl-iqtisаdi inkişаf strаtеgiyаsı və istiqаmətləriniB) аyrı-аyrı sаhələrin inkişаf və yа prоblеmlərin həlli strаtеgiyаsı və istiqаmətlərini
C)əhalinin tələbatının xeyli hissəsi yerli istehsal hesabına ödənilməsi üzrə strаtеgiyаnı D)istеhsаl və infrаstrukturun inkişаfı bахımındаn
tаriхən yаrаnmış rеgiоnаl disprоpоrsiyаlаrın minimumа еndirilməsi strаtеgiyаsı

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

332. Regionlaşmanın əlaməti deyil?

• Ərazi
• Təkrar istehsal alt sistem
• Xalq təsərrüfatının ərazi bölgüsü
√ Istehsal kompleksləri
• Ərazi istehsal kompleksi

333. Dövlət hansı yollarla məşğulluğun səviyyəsini saxlamağa və artırmağa çalışmır?1.mövcud iş yerlərini qorumaq yolu ilə2.müəssisələrin
fəaliyyətini yenidən qurmaqla3.yeni iş yerləri açmaqla4.yeni müəssisələr açmaqla

• 1,2,3,4
• 1,2,3
• 3



√ 1,3,4,
• 2,3,4

334.
Tam məşğulluq şəraitində iqtisadiyyat taraz vəziyyətdədir. Dövlət satınalmaları 10 mlrd. manat artırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda
vergiləri yüksəltmək, lakin inflyasiyaya yol verməmək, yəni taraz ÜDM əvvəlki səviyyədə saxlamaq istəyir. Vergilərin artması nə qədər
olar?

• artmaz
• əksinə aşağı düşərək azalar
• 5 mlrd. manat
• 3 mlrd. manatdan az
√ 10 mlrd. manatdan çox

335. Ölkənin milli maraqları çərçivəsində bu regionlarda sosial və iqtisadi problemlərin həllinə xüsusi diqqət yetirilir:

• aran rayonları
• dеprеssiv (prоblеmli)
√ sərhədbоyu
• inkişаf еtmiş
• cəbhəbоyu

336. Regional siyasətin məqsədlərinə daxil deyildir?

• Iqtisadi artım
• Iqtisadi konyuktura
• «Problem» rayonlara diqqət
• Gəlirlərin artımı
√ Əhalinin təbii artımı

337. Regionun büdcəsi profisitdirsə, o region:

• zəif inkişaf etmiş regiondur
• sərhədboyu regiondur
• depressiv regiondur
• problemli regiondur
√ donor regiondur

338. Məşğulluğun səviyyəsini artırmaq üçün dövlət büdcədən vəsait ayırır,aşağı faizli kreditlər verir ki, bu da :

√ inflyasiya artır
• inflyasiya azalır
• işsizliyin səviyyəsi artır
• məşğulluğun səviyyəsi artır
• işsizliyin səviyyəsi azalır

339. Iqtisаdi inkişаf səviyyəsini ifаdə еtmək üçün aşağıdakı göstəricilər sistеmindən istifаdə оlunur : 1.  Аdаmbаşınа düşən ÜDM-in həcmi;
2. Iqtisаdiyyаtın strukturu; 3. Əhаlinin həyаt səviyyəsi və kеyfiyyəti.

• 1.3
• 2
• 1.2
√ 1,2,3
• 2.3

340. Hansı düzdür?

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



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

341. Məşğulluq anlayışına hansı tərif uyğundur?

• əhalinin məşğulluğu - onun maddi nemətlər istehsalında iştirakıdır
• qeydə alınmış işsizlərdir
• qeydə alınmayan işsizlər
• işsiz - iş yerini itirmiş, iş yeri tapmağa calışmayan şəxsdir
√ məşğul olan əhali - ictimai istehsalda faktiki iştirak edən əmək qabiliyyətli əhalidir

342. Məşğulluğun səviyyəsini artırmaq üçün dövlət büdcədən vəsait ayırır,aşağı faizli kreditlər verir ki, bununla da:

• məşğulluğun səviyyəsi artır
• inflyasiya azalır
• işsizliyin səviyyəsi artır
√ inflyasiya artır
• işsizliyin səviyyəsi azalır

343.
Əmək bazarının dövlət tənzimlənməsi zamanı hansı istiqamətlərə daha çox diqqət verilməlidir?1.dövlət sektorunda iş yerlərinin
artırılması, 2.işçi qüvvəsinin hazırlanması, 3.işsizliyin iqtisadi siğorta proqramı,  4.yenidən ixtisasın dəyişdirilməsi proqramı,
5.məşğulluğun artırılması

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

344. İqtisadi sistemin,cəmiyyətin tələbatını daha yaxşı ödəməyə imkan verən haldır:

• vergi sisteminin dolayı olması
• iqtisadi davamlılıq
• iqtisadi tənzimləmə
√ iqtisadi transformasiya
• iqtisadi əlamətlər vasitəsilə təzimləmə

345. Dövlət hansı yollarla məşğulluğu artırmağa çalışır? 1.mövcud müəssisələrdə işçilərin sayını artırmaqla 2.müəssisələrin fəaliyyətini
yenidən qurmaqla 3.yeni iş yerləri açmaqla 4.yeni müəssisələr açmaqla

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

346. Tam məşğulluq şəraitində iri büdcə defisiti səbəb olur:

• real faiz dərəcəsinin azalmasına
• məsrəflərin artması ilə şərtlənən inflyasiyaya
• milli valyutanın beynəlxalq əhəmiyyətinin (qiymətliliyinin) azalmasına
• ixracın idxalı üstələməsinə
√ real faiz dərəcəsinin artmasına

347. Milli iqtisadiyyatın formalaşmasında xarici iqtisadi məhdudiyyətlərə aid deyil:

• idxal və ixrac arasında düzgün əlaqələrin qurulması
• idxal imkanlarının müəyyənləşdirilməsi
• tədiyyə balansının formalaşdırılması
• ixrac imkanlarının müəyyənləşdirilməsi
√ saldonun mütənasibliyinə nail olmaq


