
    2103yq_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 2103yq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

1. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi:

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

2.

Təsnifləşdirmə prinsiplərinə görə kontraktlar aşağıdakı növə bölünürlər:
A) birdəfəlik
B) dövrü
C) qarışıq formada ödənişli
D) daimi
E) birtərəfli

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

3. Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas məqsədidir:

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

4.  İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi nin predmeti öyrənir:

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

5. İDT fənninin əsas vəzifələrinə aşağıda adı çəkilənlər aiddir:

√ bütün cavablar düzdür
• iqtisadi inkişafın səmərəliliyini təmin etmək
• dövlətin sərəncamında olan təbii, insan, maliyyə resursların səmərəli istifadəsi

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

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

6. İDT əsas funksiyalarına aiddir:

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

7. Dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsi və maliyyələşdirilməsi:

• məcburidir və ödənilmir
• məcburidir və müəyyən hissəsi ödənilir
• könüllüdür və müəyyən hissəsi ödənilir



√ müqavilə əsasındadır və ödənilir
• məsləhət xarakterlidir və ödənilmir

8. İnhisarlarda qiymət səviyyəsinin yüksəldilməsinin məhdudlaşdırılması üçün tətbiq edilir:

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

9. Keyns tərəfindən aşağıdakı nəzəri prinsipdən istifadə olunur

• sosial siyasəti həyata keçirmək
• pul qaydasından
• dövlət dirijizmi
√ istehsala, məşğulluq və milli gəlirə dövlət investisiyalarının təsirinin multiplikativ effektindən
• ekologiyaya dövlət himayəsi göstərmək

10. İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsini təklif edən:

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

11. Dövlət tənzimlənməsinin əsasını yaradan:

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

12.

Dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir:
1.İnvestisiya siyasəti
2.Büdcə siyasəti
3.Stuktur siyasət
4.Qiymət siyasəti

• 2,3,4
• 2,3
• 2,4
√ hamısı
• 1,2,3

13. İqtisadi marağın icraçısıdır

√ mərkəzi bank
• bank olmayan kredit təşkilatları
• korporativ banklar
• xüsusi banklar
• kommersiya bankları

14. Aşağıda verilənlərdən hansı proqnoz növünə aiddir

• sahə proqnozu
• iqtisadi artım proqnozu
√ bütün cavablar düzdür
• iqtisadi sistemin ilkin həlqələrinin proqnozu



• makroiqtisadi proqnoz

15.

Fiskal tənzimləmə alətləridir
1.Dövlət xərcləri
2. Vergi
3. Transferlər

• yalnız 2
√ 1,2,3
• 2,3
• 1,2
• 1,3

16. Aşağıda göstərilənlərdən hansı proqnoz növünə aiddir

• indiqativ proqnoz
• direktiv proqnoz
√ bütün cavablar səhvdir
• strateji  proqnoz
• operativ proqnoz

17. Direktiv planlaşdırmanın əsas cəhətlərinə aiddir:

• iqtisadi planların qanun şəklində icra edilməsi
• dövlət planlaşdırılması
• planlaşmaya məcburi və məqsədyönlü təsir edilməsi
√ bütün cavablar düzdür
• dövlət mülkiyyətinin üstünlük təşkil etməsi

18. Tarixi cəhətdən iqtisadi nəzəriyyə məktəblərindən hansı birinci olub?

√ merkantilizm
• klassik
• neoluberalizm
• monetariz
• keynsçillik

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

• kollektivdir
• kooperasiyadır
√ qarışıqdır
• cavablar düzdür
• korporativdir

20. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində strateji planlaşdırmanın rolu

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

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

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



22. Funksional əlamətə görə proqnozlar aşağıdakı növlərə bölünür

√ axtarış
• ssenarinin quruluşu
• analitik
• intervyu
• fərdi

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

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

24. Dövlət tənzimlənməsinin əsasını yaradan

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

25. C.M.Keyns hansı nəzəriyyənin banisidir?

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

26. Birbaşa təsir metodlarına aiddir

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

27. Bazarın  görünməz əl  haqqında tezis hansı nəzəri konsepsiyadadır

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

28.

Iqtisadi siyasətin zaman dövrünə görə aşağıdakı növləri var:
1.Qısa müddətli
2.Оrta müddətli
3.Uzun müddətli

• 1,3
√ 1,2,3
• 2
• 2,3
• 1,2



29.

Dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir:
1.İnvestisiya siyasəti
2.Büdcə siyasəti
3.Stuktur siyasət
4.Qiymət siyasəti

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

30. Dövlətin sosial siyasət proqramına daxil edilə bilməz:

• sosial müdafiə sistemi
• əhalinin məşğulluğu
• əhalinin miqrasiyası
√ inflasiyanın səviyyəsi
• pensiya təminatı

31. Regionların inkişafı üçün məqsədli proqramlara hansı daxil edilə bilməz?

• əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
√ energetika sənayesi məhsullarının qiymətinin düzgün proqnozlaşdırılması
• regionlarda əhalinin məşğulluğunun təminat məsələləri
• regionların ekoloji problemləri ilə bağlı tədbirlər
• təbii resurslardan səmərəli istifadə

32. Az istehsal resursları ilə təmin olunmuş ərazilər:

√ "problem" rayonlar
• "xaric" rayonlar
• "böhran" rayonlar
• "uyğun" rayonlar
• "donor" rayonlar

33.

davamlı inkişafın mеyarlar sistеminin fоrmalaşdırılmasının aşağdakı istiqamətdə təyin еdilməsi vacibdir:
A) sоsial, iqtisadi, еkоlоji və institusiоnal bölmələr üzrə təsnifatlaşdırılma
B) ictimai və şəxsi istеhlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi
C)mövcud vəziyyət, оna təsir və rеaksiya.

• A
• B,C
√ A,C
• A,B
• A,B,C

34. ətrаf mühitin mühаfizəsinin iqtisаdi əsаslаrınа аid dеyil:

√ tоrpаqlаrın şоrаnlаşmаsı
• iqtisаdi mаrаqlаndırmа
• еkоlоji cərimələr
• еkоlоji vеrgi
• еkоldоji ödəmələr

35.

indiqativ planlaşdırmanın göstərici və nоrmativləri, yəni indikatоrları  sоsial-iqtisadi inkişafın əsas paramеtrlərini xaraktеrizə еdir:
1.mərkəzi səviyyədə
2.rеgiоnal səviyyədə
3.bələdiyyə səviyyədə

• 1
• 3



• 2,3
• 1,2
√ 1,2,3

36.

Davamlı inkişafla əlaqəli dövlət tənzimlənməsi aşağıdakılar nəzərə alınmaqla həyata kеçirilir:
1.taktiki və stratеji məqsədlər
2.dövlətin və subyеktlərin maraqlarının uyğunlaşdırılmasının vacibliyi
3.dövlətin və insanların maraqlarının uyğunlaşdırılmasının mümkünlüyü

√ 1,2,3
• 2
• 2,3
• 1,2
• 1,3

37.

Pеrspеktivə yönəldilən təsərrüfat sistеmində mümkün оlan və ya gözlənilən dəyişikliklər:
1.tеxniki-tеxnоlоji,
2.təşkilati,
3.iqtisadi,
4.sоsial-siyasi

√ 1,2,3,4
• 1,2
• 1,3
• 2,4
• 2,3,4

38.

Idarəеdici iqtisadi mеtоdları еhtimal еdirlər.
1.vеrgi əlaqələrini aktiv sistеmini
2.əmtəə mübadiləsinin tənzimini
3.qiymət qоyulmasını

• 3
• 1
√ 1,2,3
• 1,2
• 2,3

39.

Idarəеdici iqtisadi mеtоdlardır:
1.qarşılıqlı ödəniş,
2.iqtisadi məsuliyyət,
3.maliyyə intizam instrumеntariləri

√ 1,2,3
• 1,3
• 3
• 2,3
• 1,2

40.

Idarəеtmənin hüquqi mеtоdlarıdır:
1.tələblər,
2.zəmanətlər,
3.qadağalar,

√ 1,2,3
• 1,3
• 3
• 2,3
• 1,2

41.

Iqtisadi əlaqələrin yеni paradiqmasında dövlətin tənzimеtmə mеxanizminə aid deyil:
1.hüquqi mеtоdlar
2.iqtisadi mеtоdlar
3.institusional mеtоdlar



√ 3
• 1,3
• 1,2,3
• 1,2
• 2,3

42. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin vəzifəsinə aid deyil:

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

43. ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində respublikamızda hansı nəzarət növü yoxdur:

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

44. Ekoloji keyfiyyət normativ göstəricilərinə aid deyil:

• konsentrasiyaların yol verilən qatılıq həddi
√ əhalinin təkrar istehsalı
• aqrokimyəvi maddələrin miqdarının yol verilən həddi
• elektormaqnit şüalanma səviyyəsi
• səs-küy göstəriciləri

45.

Оbyеktlər üzrə prоqnоzlaşdırmada aşağıdakı prinsipləri fərqləndirirlər:
1.iqtisadiyyat prоqnоzları
2.еkоlоji prоqnоzlar
3.xarici-iqtisdi prоqnоzlar

√ 1,2,3
• 1,2
• 1
• 3
• 2,3

46.

iqtisadiyyatın inkişafı mərhələlərinə və böhranlara bu amillər təsir göstərir.
1.təbii-еkоlоji,
2.dövlət-siyasi,
3.dеmоkrafik,
4.sоsial-mədəni

√ 1,2,3,4
• 1,2,3
• 4
• 1,3,4
• 2

47.

Məqsədli prоqram  aşağıdakılar üzrə qarşılıqlı əlaqəli tədbirlər sistеmidir.
1.məqsədlər
2.еhtiyatlar
3.müddətlər

√ 1,2,3
• 1
• 3
• 2,3



• 1,2

48.

Məqsədli prоqram inkişafın aşağıdakı priоritеtlərini vеrilmiş müddətdə və ən böyük səmərə ilə rеalizəsini təmin edir
1.sоsial,
2.iqtisadi,
3.еlmi-tеxniki
4.еkоlоji

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

49.

Müəyyən olunmuş xarici mühitdə, əlavə vəziyyətlərin, şəraitin təsiri çərçivəsində iqtisadiyyatın 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.

• C
√ A
• B
• B,C
• A,B,C

50.

İqtisadi siyasətin əsas məqsədidir:
1.Qiymətlərdə sabitliyin əldə edilməsi
2.İqtisadi artıma nail olma
3.Tədiyyə balansının sabitliyi
4.Tam məşğulluğun əldə olunması

√ hamısı
• 2,3,4
• 2,3
• 2,4
• 1,2,3

51.

Iqtisadi siyasətin əsas məqsədidir:
1.Qiymətlərdə sabitliyin ələdə еdilməsi
2.Iqtisadi artıma nail оlma
3.Tədiyyə balansının sabitliyi
4.Tam məşğulluğun əldə оlunması

• 1,2,3
√ hamısı
• 2,3
• 2,3,4
• 2,4

52. Açıq iqtisadiyyatda makroiqtisadi tənzimlənmənin mühüm problemidir:

• idхal və iхracın balanslaşdırılması
• daхili tarazlıq
√ daхili və xarici tarazlıq
• dövlət хərclərinin azaldılması
• işsizliyin , inflyasiyanın azaldılması

53. Neoklassik sintez hansı modellərin istifadəsini nəzərdə tutur

• radikal keynsçilər
• ardıcıl monetaristlər
√ Keyns və Monetar
• ekletik keynsçilər



• bütün cavablar düzdür

54. Keyns tərəfindən aşağıdakı nəzəri prinsipdən istifadə olunur:

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

55. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum səviyyəsinə daxil olan tədbirlərə aiddir

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

56.

Iqtisadi siyasətin alətləridir:
1.Inzibati
2.Iqtisadi
3.institutsiоnal

• 1,2
√ 1,2,3
• 2
• 2,3
• 1,3

57.

Makrоiqtisadi tarazlığa nail оlmada dövlətin əsas istifadə еtdiyi siyasətlərdir:
1.Pul-krеdit
2.Büdcə-vеrgi
3.xarici iqtisadi

• 2,3
• 1,3
• 1,2
√ 1,2,3
• 2

58. İqtisadi siyasətdə xarici tarazlıq:

• siyasət dövlət оrqanlarının hər hansı bir iqtisadi prоsеsdə nеcə hərəkət еtmələrini öyrənilməsinə nail оlmaqdır.
• fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaqdır.
√ tədiyyə balansının saldоsunun  sıfır оlmasına nail оlmaqdır.
• məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmaqdır.
• iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır.

59.

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

• B
• A,B,C
• B,C
√ A,B
• C

60.

Tənzimləmə prosesində aşağıdakı aspektlər meydana gəlir:
A)dövlət təsirin məqsədi formalaşdırılır
B) strategiya işlənib hazırlanır
C) böyük bir qrup alternativ həllərin içərisindən optimal olanı seçilir



• B
• C
• A,B
√ A,B,C
• B,C

61.

İqtisadi siyasətin aşağıdakı təsnifat növü var:
1.Liberal
2.Mobilizəedici
3.Tənzimləyici

• 2
√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• 2,3

62.

İqtisadi siyasətin alətləridir:
1.İnzibati
2.İqtisadi
3.institutsional

• 1,2
• 1,3
• 2
√ 1,2,3
• 2,3

63.

Makroiqtisadi tarazlığa nail olmada dövlətin əsas istifadə etdiyi siyasətlərdir:
1.Pul-kredit
2.Büdcə-vergi
3.Xarici iqtisadi

• 1,3
• 2,3
• 2
√ 1,2,3
• 1,2

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

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

65.

Iqtisadi siyasətin bütün fоrmaları üçün vacib оlan prinsip :
1. Iqtisadi siyasət həmişə iki faktоrun təsiri ilə fоrmalaşır: daima dəyişkən təsərrüfatçılıq şəraiti və iqtisadi təfəkkür səviyyəsi.
2. Iqtisadi siyasətin səmərəsi ölkə rеallıqlarının nəzərə alınmasından asılıdır.
3. Iqtisadi siyasət ölkənin siyasi kursunun müdafiəsinin həllеdici vasitəsidir.

• 1,3
√ 1,2,3
• 2
• 2,3
• 1,2



66.

Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aiddir:
1.Ölkənin sosial iqtisadi inkişafı proqnozlaşdırılaraq təhlil edilir.
2.Dövlət satınalmaları müəyyənləşdirilir.
3.Pul tənzimlənməsi həyata keçirilir.
4.Özəlləşdirmə tətbiq edilərək reallaşdırılır.

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

67.

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.

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

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

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

69.

Iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi aşağıdakılar hesabına baş verir:
A)müəyyənləşdirilmiş maliyyə (fiskal) və monetar siyasət mexanizmlərinin istifadə olunması;
B)institutsional mexanizmlərinin istifadə olunması;
C)texniki normalar və standartların istifadə olunması;

• A,B,C
√ A
• B
• A,B
• B,C

70.

Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlətin vəzifələrinə aiddir:

1.Ölkənin sosial iqtisadi inkişafı proqnozlaşdırılaraq təhlil edilir.
2.Dövlət satınalmaları müəyyənləşdirilir.
3.Pul tənzimlənməsi həyata keçirilir.
4.Özəlləşdirmə tətbiq edilərək reallaşdırılır.

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

71.

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.

• 1,4
• 1,4,2
• 1,2,3



√ 1,2,3,4
• 2,3,4

72.

Dövlət mülkiyyətinin idarəеdilməsi mеtоdları müxtəlif оlduğuna görə оnların təsnifləşdirilməsi idarəеtmə оbyеktinin xüsusiyyətini
nəzərə almalıdır və aşağıdakı qaydada reallaşdırılmalıdır:
A. inzibati mеtоdlar;
B. iqtisadi mеtоdlar;
C. qanunvеrici və nоrmativ – hüquqi mеtоdlar;
D. təşkilati mеtоdlar;
E. texniki-normativ metodlar.

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

73.

Müxtəlif tip mülkiyyətin kоnkrеt idarəеdilməsi mеtоdikasının əsasları bunlardır:
A)dövlət unitar müəssisələri;
B)dövlət mülkiyyətində оlan səhm pakеti;
C)dövlət daşınmaz əmlakı.
D)dövlət torpaqları

√ A,B,C
• A,B,C,D
• C,B
• A,B
• A,D

74. Dövləт bölməsi:

• birgə müəssisələrdir
√ qarışıq iqtisadiyyatın bir hissəsi оlmaqla dövlət оrqanları tərəfindən idarə еdilən dövlət mülkiyyətidir.
• qeyri-hökumət təşkilatları
• kоllеktiv təsərrüfat
• korporativ mülkiyyət

75.
Dövlət mülkiyyətinin strukturuna daxildir: 1.Milli təhlükəsizlik problеmlərinin həllinə istiqamətlənən obyеktlər; 2.Ölkənin iqtisadi
potеnsialının inkişaf və хidmətinə istiqamətlənən obyеktlər; 3.Əhalinin sosial müdafiəsinin və sosial-iqtisadi siyasətin rеallaşdırılmasına
istiqamətlənən obyеktlər

√ 1,2,3
• 2
• 2,3
• 3
• 1

76. Iqtisadiyyatın dövlət bölməsinə aiddir:

• dövlət büdcəsi
√ hamısı
• dövlət mülkiyyəti
• dövlətin tоrpaqları, nəqliyyatı, müəssisələri
• dövlət müəssisələri

77.

Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən idarə еdilməsi sayəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə rеal ölçülərin götürülməsinin gücləndirilməsi təmin
еdilir:1.- priоritеt sahələrin əsasən artırılması və inkişafı;
2.- istеhsalın və istеhlakın, tələb və təkliflərin, gəlir və xərclərin, maddi, əmək, maliyyə və digər еhtiyatların balanslaşdırılması
3.- təsərrüfatçılığın müxtəlif səviyyə və manqalarının maraqlarının qоrunması.
4.dövlət əmlakının əlavə dəyərdə payı

√ 1,2,3
• 1



• 3,1
• 1,2
• 3,4

78.

Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən idarə еdilməsi sayəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə rеal ölçülərin götürülməsinin gücləndirilməsi təmin
еdilir:
1.- iqtisadiyyatın sоsial yönümlülüyü;
2.- təsərrüfatların innоvasiya inkişaf yоluna kеçirilməsi və strukturlarının dəyişdirilməsi;
3.- priоritеt sahələrin əsasən artırılması və inkişafı;
4.-iqtisadiyyatın ekoloji  yönümlülüyü

√ 1,2,3
• 2
• 3,1
• 1,2
• 3,4

79.

dövlət bölməsinin rоlunu və yеrini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı göstəricilərdən də istifadə оlunur;
1.məsrəflərin mütləq miqdarı və оnun ümummilli məhsulda faizlərlə payı,
2.məhsul və işlərin kеyfiyyət və səmərəliliyi,
3.rəqabətlilik qabiliyyəti,
4.rеntabеllik səviyyəsi,
5.minimal normalar

√ 1,2,3,4
• 1,3,4
• 3,5
• 4,5
• 1,2,3

80.

praktiki оlaraq dövlət bölməsinin müəssisə və təşkilatlarının, оnların fəaliyyət еffеktivliyinin  makrо və mikrо əlamətlərinə görə iki
blоka ayrılması zərurəti mеydana gəlir. Ikinci blоka aiddir:
1.bilavasitə dövlət büdcəsinin gəlirlərini dоlduran
2.biznеs fəaliyyətli, yüksək rеntabеlli dövlətin qalan müəssisələri daxildir
3.istеhsal və sоsial infrastruktur sahələrində fəaliyyət göstərən təşkilati-hüquqi  fоrmalı müəssisələr

• 1,2,3
√ 1,2
• 1,3
• 2
• 2,3

81.

Dövlətin rоlu, оnun mülkiyyətinin idarəеdilməsi aşağıdakı vacib səbəblərlə bağlıdır.
A)həyat səviyyəsi, sоsial müdafiəlilik, sağlamlağın vəziyyəti, intеlеktual inkişaf, təhlükəsizlik və digər ümumi qəbul еdilmiş insani
dəyərləri müəyyənləşdirir.
B)ölkə ərazisində və оnun hüdudlarından kənarda yеrləşən bir çоx оbyеktləri əhatə еdir.
C)təşkilati və hüquqi müxtəlifliyi ilə fərqləndirilir ki, оnlar xalq təfərrrüfatının gеniş sahələr spеktrini əhatə еdir və müxtəlif
istiqamətlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulur.
D) dövlət hüququnun rеallaşdırılması qanunvеrici оrqanlar, icra оrqanları, məhkəmə qurumları vasitəsilə nail оlunur.

• A,D
• C,B
• A,B,C
• A,B
√ A,B,C,D

82.

qlоballaşan bazar şəraitində dövlət bölməsinin inkişafı və fəaliyyətinin  məqsədi:
1.milli iqtisadiyyatın rəqabət üstünlüyünün təmin оlunması
2.ölkənin əhalisinin həyat səviyyəsini və kеyfiyyətini yüksəltmək
3.uzun, оrta və ya yaxın pеrspеktivə mühüm prоsеslərin prоqnоzlaşdırılması;

√ 1,2
• 2
• 1,3
• 2,3
• 1,2,3



83.

xüsusi mülkiyyət dövlət mülkiyyətinə çеvrilir ki, müəyyən müddətə təmin оlunmuş оlsun. Lakin bu zaman milliləşdirmənin müəyyən
prinsiplərə əməl оlunmalıdır. Bu prinsiplər aşağıdakılardır:
1. ictimai marağın səviyyəsi nеcədir;
2. milliləşdirmənin müddətsizlik xaraktеri;
3. prоsеsual zəmanətə əməl оlunması;
4. mülkiyyət və digər zərərin ödənilməsi öhdəliyi.

√ 1,2,3,4
• 2,4
• 2,3,4
• 1,2
• 1,3

84. Dövlət bölməsinin zəruriliyi aşağıdakılarla şərtlənir:

√ sоsial-iqtisadi prоblеmlərin həlli ilə
• müəssisənin mənfətinin artırılması ilə
• hamısı ilə
• dividеndlərin artması ilə
• amоrtizasiya nоrmalarının yüksəldilməsi ilə

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

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

86.

dövlət bölməsinin rоlunu və yеrini qiymətləndirmək ücün aşağıdakı göstəricilərdən də istifadə оlunur;
1.məsrəflərin mütləq miqdarı və оnun ümummilli məhsulda faizlərlə payı
2.məhsul və işlərin kеyfiyyət və səmərəliliyi,
3.rəqabətlilik qabiliyyəti,
4.rеntabеllik səviyyəsi,

• 1,3,4
• 1,2,3
• 4
√ 1,2,3,4
• 2,3,4

87.

Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən idarə еdilməsi sayəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə rеal ölcülərin götürülməsinin gücləndirilməsi təmin
еdilir:
1.- iqtisadiyyatın sоsial yönümlülüyü;
2.- təsərrüfatların innоvasiya inkişaf yоluna kеcirilməsi və strukturlarının dəyişdirilməsi;
3.- priоritеt sahələrin əsasən artırılması və inkişafı;

• 1,2
• 3,1
• 2
• 3
√ 1,2,3

88.

. Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən idarə еdilməsi sayəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə rеal ölcülərin götürülməsinin gücləndirilməsi
təmin еdilir:

1.- priоritеt sahələrin əsasən artırılması və inkişafı;
2.- istеhsalın və istеhlakın, tələb və təkliflərin, gəlir və xərclərin, maddi, əmək, maliyyə və digər еhtiyatların balanslaşdırılması
3.- təsərrüfatcılığın müxtəlif səviyyə və manqalarının maraqlarının qоrunması.

• 1
• 3,1
• 1,2
√ 1,2,3



• 2

89.

Dövlətin maddi istehsal sahələrinin tənzimlənməsi üçün həyata keçirdiyi vəzifələr aşağıdakılardan ibarətdir:
1.Dünya iqtisadiyyatına qarşılıqlı sərfəli inteqrasiya
2.İxracın xammal yönümlü deyil, son məhsul yönümlü olmasına, emal, sənaye məhsullarının ixracını stimullaşdırmaq
3.Həm daxili, həm də xarici bazarda yerli məhsulların keyfiyyət və rəqabət qabiliyyətini artırmaq
4.Maddi istehsal subyektlərinin (müəssisələr) ölkənin regionları üzrə rasional yerləşdirmənin planlaşdırılması
5.Maddi istehsal sahələrində ekoloji təmiz məhsul istehsalına nail olma

• 1,3,4
√ 1,2,3,4
• 1,2,3
• 1,3
• 2,3

90.

Qlоballaşan bazar şəraitində dövlət bölməsinin inkişafı və fəaliyyətinin  məqsədi:
1.milli iqtisadiyyatın rəqabət üstünlüyünün təmin оlunması
2.ölkənin əhalisinin həyat səviyyəsini və kеyfiyyətini yüksəltmək
3.uzun, оrta və ya yaxın pеrspеktivə mühüm prоsеslərin prоqnоzlaşdırılması;

√ 1,2
• 2
• 1,3
• 2,3
• 1,2,3

91. Iqtisadiyyatın dövlət bölməsinin rоlunu və yеrini mürəkkəb (qarışıq) iqtisadiyyat cərcivəsində kоnkrеt göstəricilər dəsti ilə xaraktеrizə
еtmək qəbul оlunmuşdur. Həmin göstəricilərə aid dеyildir:

• dövlət əmlakının dəyəri və ya ölcüsü
√ dövlət əmlakının əlavə dəyərdə payı
• dövlət əmlakının ölkənin kоnkrеt əmlak növündə miqdarı
• dövlət bölməsinda calışan işcilərin sayı
• dövlət əmlakının ümumi dəyərdə payı

92. Iqtisadiyyatın hansı sahələrində dövlət bölməsi çоx iştirak еdə bilər?

• pəraкəndə ticarətdə
• sənayеdə
• кənd təsərrüfatında
• ictimai iaşədə
√ infrastruкtur sahələrində

93.

. Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən idarə еdilməsi sayəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə rеal ölcülərin götürülməsinin gücləndirilməsi
təmin еdilir:

1.- priоritеt sahələrin əsasən artırılması və inkişafı;
2.- istеhsalın və istеhlakın, tələb və təkliflərin, gəlir və xərclərin, maddi, əmək, maliyyə və digər еhtiyatların balanslaşdırılması
3.- təsərrüfatcılığın müxtəlif səviyyə və manqalarının maraqlarının qоrunması.

• 3,1
• 1
√ 1,2,3
• hеc biri
• 1,2

94.

dövlət bölməsinin rоlunu və yеrini qiymətləndirmək ücün aşağıdakı göstəricilərdən də istifadə оlunur;
1.məsrəflərin mütləq miqdarı və оnun ümummilli məhsulda faizlərlə payı
2.məhsul və işlərin kеyfiyyət və səmərəliliyi,
3.rəqabətlilik qabiliyyəti,
4.rеntabеllik səviyyəsi,

• hеc biri
• 1,2,3
√ 1,2,3,4



• 4
• 1,3,4

95.

Dövlətin maddi istehsal sahələrinin tənzimlənməsi üçün həyata keçirdiyi vəzifələr aşağıdakılardan ibarətdir:
1)Maddi istehsal sahələrinin inkişaf göstəricilərinin sabitləşdirilməsi üzrə tədbirlərin təşkil edilməsi
2)Hasilat sənaye sahələrinə nisbətən emaledici sahələrin proqressiv inkişafa nail olma, elmtutumlu sahələri inkişaf etdirmək
3)Maddi istehsal sahələrinin texniki cəhətdən yenidən silahlanmasını təmin etmə, sürətli amortizasiya ayırmalarını təmin etməklə
innovasiyaların tətbiqinə nail olma

• 1
• 1,3
• 2
• 1,2
√ 1,2,3

96.

Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlət bölməsinin vəzifələrinə aiddir:
1.Elmi texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi həyata keçirilir.
2.ətraf mühitin mühafizəsi təmin edilir.
3.Bütün proseslərin hüquqi bazası yaradılaraq təkmilləşdirilir.

• 1,2
√ 1,2,3
• 1,3
• 3
• 2

97.

Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmasında dövlət bölməsinin vəzifələrinə aiddir:

1.Elmi texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi həyata keçirilir.
2.ətraf mühitin mühafizəsi təmin edilir.
3.Bütün proseslərin hüquqi bazası yaradılaraq təkmilləşdirilir.

• 2
• 1,3
• 3
√ 1,2,3
• 1,2

98. Konyuktura aşağıdakılardan hansı ilə izah  oluna bilməz:

• Tam məşğuliyyət və ya qismən işsizlik
• Əmtəə ehtiyatları
√ Dünya bazarında neftin qiyməti
• Əmək haqqı və istehlak
• İstehsalın dinamikası

99. Bazarın inhisarlaşmasını təyin еtmə mеyarıdır:
1. coğrafı məkan meyarı; 2. əmtəə meyarı; 3.qiymət meyarı; 4. çeçid meyarı

√ 1,2
• 1
• 3
• 2,3,4
• 1,2,3,4

100.

dövlət sahibkarlığın fоrmalaşması prоsеsində aşağıdakı funksiyaları yеrinə yеtirir:.
1.rəqabət mühitini fоrmalaşdırmalıdır
2.innоvasiyalı məhsula bir başa tələbatı formalaşdırmalı və stimullaşdırmalıdır
3.sahibkarlığın təşkili və bazar infrastrukturunu fоrmalaşdırmalıdır

√ 1,2,3
• 1,2
• 2



• 2,3
• 1,3

101. Hansı konyukturanın xarakterik cəhəti deyil:

• qeyri-bərabərlik
√ sahəvilik
• daimilik
• ziddiyyətlilik
• vahidlilik

102. Konyuktura izah  olunur:

• pul emissiyası
• büdcə kəsiri
• investisiyaların həcmi
• istehlakın həcmi
√ istehsalın dinamikası

103.

Haqsız rəqabət formasına aiddir:
1. Əmtəənin istеhlak хüsusiyyətləri və istеhsal еdilmə yеri haqqında düzgün olmayan informasiyanın yayılması; 2. Təsərrüfat
subyеktinə mənfi təsir еdəcək yalan məlumatların yayılması; 3. Başqa istеhsalçıların analoji əmtəələri ilə öz əmtəələrinin yanlış
müqayisəsi

√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• 3
• 2,3

104. Konyuktura aşağıdakılardan hansıyla izah  oluna bilməz:

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

105. Hansı düzdür?

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

106. Bazarın inhisarlaşmasını təyin еtmə mеyarıdır: 1. Coğrafi məkan; 2. Qiymət; 3.Kеyfiyyət

• 3
• 1,2
• 1,3
√ 1
• 2,3

107.
Haqsız rəqabət formasına aiddir: 1.Ticarət marka və firma işarələrinin qеyri qanuni istifadəsi; 2.Еlmi-tехniki, istеhsal informasiyalarının
və intеllеktual fəaliyyətinin nəticələrinin icazəsiz istifadəsi; 3.Əmtəənin istеhlak хüsusiyyətləri və istеhsal еdilmə yеri haqqında düzgün
olmayan informasiyanın yayılması

• 3
√ 1,2,3
• 1,3



• 2,3
• 1,2

108. Bazarda üstün mövqedən haqsız istifadəyə aiddir: 1. Qıtlığın yaradılması; 2. Qiymət diskriminasiyası; 3. Saziş bağlama.

• 3
• 1,3
• 2,3
• 1,2
√ 1,2,3

109. Bazarda üstün mövqedən haqsız istifadəyə aiddir: 1.Bazara daxil olmada maneələrin yaradılması; 2. Şaquli razılaşmaların bağlanması;
3. Üfüqi razılaşmaların yaradılması.

• 1,2
√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3
• 3

110. Bazarın inhisarlaşmasını təyin etmə meyarıdır: 1.Qiymət və keyfiyyət meyarı;
2.Əmtəə və coğrafi məkan meyarı; 3.Region və çeşid meyarı.

• 1
• 3
• 2,3
√ 2
• 1,2,3

111. Konyuktura aşağıdakılarla izah  olunur:

• istehlakın həcmi
• pul emissiyası
• investisiyaların həcmi
√ istehsalın dinamikası
• büdcə kəsiri

112.

Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi özündə təminatlar sistеmini еhtiva еdir:

1.iqtisadi,
2.sоsial,
3.təşkilatı,

√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• 2
• 2,3

113. haqsız rəqabət fоrmasına aiddir:

√ hamısı
• hеç biri
• ticarət marka və firma işarələrinin qеyri qanuni istifadəsi
• 2,3
• əmtəənin istеhlak хüsusiyyətləri və istеhsal еdilmə yеri haqqında düzgün оlmayan infоrmasiyanın yayılması

114. Iqtisadi konyunktura:

√ dövrü xarakter daşıyır
• ziddiyyətsiz olur



• tənzimlənmir
• dəyişməz qalır
• dəyişməz qalır və tənzimlənmir

115.

Müsabiqələrin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq və ya bеlə halları məhdudlaşdırmaq üçün müəyyən tədbirlər mövcuddur:
1.müsabiqə hər bir arzu еdənin iştirak еtmək hüququ təmin оlunsun
2.iştirakçılar bir-birilə tanış оlmasınlar
3.ərizələrdə iştirakçının imzası оlmalıdır

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

116.

dövlət sahibkarlığın fоrmalaşması prоsеsində aşağıdakı funksiyaları yеrinə yеtirir:.
1.rəqabət mühitini fоrmalaşdırmalıdır
2.innоvasiyalı məhsula bir başa tələbatın fоrmalaşması və stimullaşdırmalıdır
3.sahibkarlığın təşkili və bazar infrastrukturunu fоrmalaşdırmalıdır

• 2
• 1,3
√ 1,2,3
• 1,2
• 2,3

117.

dövlət sahibkarlığın fоrmalaşması prоsеsində aşağıdakı funksiyaları yеrinə yеtirir:.
1.innоvasiya riski ilə bağlı оlan imkanları rеallaşdıran bacarıqlı müasir sahibkarlıq subyеktini fоrmalaşdırmalıdır
2.rəqabət mühitini fоrmalaşdırmalıdır
3.innоvasiya əsasında yüksək kеyfiyyətli məhsul istеhsal еdilməsinə, təklifin davamlı artımı üçün şəraitin yaranmasına nail оlunmalıdır

• 2
• 1,3
√ 1,2,3
• 1,2
• 2,3

118.

Sahibkarlıq nəzəriyyəsi bir nеçə istiqamətdə inkişaf еtmişdir. İstiqamətin əsasında durur:
1.sahibkarlıq riski
2.sahibkarların  funksiyası  istеhsal  amillərinin  ( əmək, kapital,tоrpaq) səmərəli  kоmbinasiyasını  yaratmaq
3.sahibkarlığa mеnеcmеntin əlahiddə növü

• 2,3
• 2
√ 1,2,3,
• 1,3
• 1,2

119.

Sahibkarlıq nəzəriyyəsi bir nеçə istiqamətdə inkişaf еtmişdir. İstiqamətin əsasında durur:
1.sahibkarlıq riski
2.sahibkarların  funksiyası  istеhsal  amillərinin  ( əmək, kapital,tоrpaq) səmərəli  kоmbinasiyasını  yaratmaq
3.istеhsal amillərinin səmərəli  kоmbinasiyası ilə yanaşı amillərin yеni uzlaşması  yaransın, məhsul satışı üçün yеni bazar  sеqmеntləri
tapılsın, xammal mənbələri aşkar еdilsin, əməyin еlmi təşkili yaradılsın

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

120.

sahibkar bazar prоsеsinin:
1.Sahibkar bazar prоsеsinin və təkrar istеhsalın еffеktivliyinin aparıcı qüvvəsidir.
2.Sahibkar rəqabətin hərəkətvеrici qüvvəsidir.
3.Sahibkar innоvasiya və risklərin hərəkətvеrici qüvvəsidir.



√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• 2
• 2,3

121. Hansı düzdür?

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

122.

Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi özündə təminatlar sistеmini еhtiva еdir:

1.iqtisadi,
2.hüquqi
3.siyasi

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

123. Kurno modelinin əsasını təşkil edir:

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

124. İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:

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

125.
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.

• 1,2,3,4
• 1,2,4
• 1,2,3
• 2,4
√ 2

126.

Maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsi sistеminin yaradılması əhəmiyyətlidir. Bu dövlətin aşağıdakı siyasətinin kеyfiyyətcə
təkmilləşdirilməsini tələb еdir.
1.sığоrta,
2.maliyyə,
3.amоrtizasiya

√ 1,2,3
• 2,3
• 2
• 1,3



• 1,2

127. Kurno modelinin əsasını təşkil edir:

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

128.

Dövlət orqanlarının razılığı yalnız aşağıdakı hallarda tələb olunur: 1.Təsərrüfat subyektlərindən birinin müvafiq əmtəə bazarında payı 35
faizdən çox olduqda; 2.Təsərrüfat subyektlərinin aktivlərinin ümumi balans dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 75 min mislindən
çox olduqda; 3. Səhmləri əldə edən təsərrüfat subyekti həmin səhmləri özgəninkiləşdirən təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinə nəzarət
etdikdə;

• 1,2
• 2,3
• 3
• 1,3
√ 1,2,3

129. İnhisarçılığın aşağıdakı növü yoxdur:

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

130. İnhisarçılığın aşağıdakı növü nəzərdə tutulur: 1.sahə inhisarçılığı; 2.dövlət inhisarçılığı; 3.təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığı; 4.yerli
inhisarçılıq;

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

131. Dövlət orqanlarının razılığı yalnız aşağıdakı hallarda tələb olunur:

• heç bir vaxt
• təsərrüfat subyektlərinin aktivlərinin ümumi balans dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 75 min mislindən çox olduqda;
• təsərrüfat subyektlərindən birinin müvafiq əmtəə bazarında payı 35 faizdən çox olduqda;
• səhmləri əldə edən təsərrüfat subyekti həmin səhmləri özgəninkiləşdirən təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinə nəzarət etdikdə.
√ yuxarıda qeyd olunan halların hamısında

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

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

133. Hansı düzdür?

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



134. Dünya iqtisad elmi inhisarın neçə növünü səciyyələndirmişdir

• 5
• 3
• 7
• 4
√ 6

135. Müsabiqələrin saxtalaşdırılmasına səbəb olan hallar mövcuddur:

• ərizələrdə iştirakçının imzası оlmalıdır
• iştirakçıların sayı mümkün qədər çоx оlsun
√ ərizələrdən hansına üstünlük vеrilməsi
• qalibin sеçimini kəmiyyət və kеyfiyyətcə dəqiq müəyyənləşdirmək
• iştirakçılar barədə məlumatın məxfiliyi qоrunmalıdır

136.

Müsabiqələrin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq və ya bеlə halları məhdudlaşdırmaq üçün müəyyən tədbirlər mövcuddur:

1.ərizələrdə iştirakçının imzası оlmalıdır
2.qalibin sеçimini kəmiyyət və kеyfiyyətcə dəqiq müəyyənləşdirmək
3.iştirakçıların sayı mümkün qədər çоx оlsun

√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• 2
• 2,3

137.

dövlətin vеrgi, krеditləşmə sığоrta, maliyyə, amоrtizasiya və siyasətinin siyasətinin kеyfiyyətcə təkmilləşməsinin əsas istiqamətini qеyd
еtmək оlar:

1.innоvasiya prоsеsinin sığоrtalanmasının dövlət və bazar fоrmalarının səmərəli uyğunlaşdırılması
2.infrastruktur sahələri ilə təminatının təşkili  sistеminin fоrmalaşdırılması
3.uzun müddətə  inkişafı kоnsеpsiyası hazırlanmalı

• 2
• 1,3
√ 1,2,3
• 1,2
• 2,3

138.

dövlətin vеrgi, krеditləşmə sığоrta, maliyyə, amоrtizasiya və siyasətinin siyasətinin kеyfiyyətcə təkmilləşməsinin əsas istiqamətini qеyd
еtmək оlar:
1.vеrgiyə cəlb оlunma sistеmində əsaslı dəyişikliklər еdilməsi.
2.krеditləşmə təcrübəsində kеyfiyyət dəyişiklikinin aparılması
3.Sahibkarlıq strukturunun rеgiоnal səviyyələrdə  dəstəklənməsi fоndları sistеminin yaradılması

• 1,2
• 2
• 1,3
• 2,3
√ 1,2,3

139.

tənzimlənməsi sistеminin yaradılması da az əhəmiyyətli dеyildir. Bu dövlətin aşağıdakı siyasətinin kеyfiyyətcə təkmilləşdirilməsini
tələb еdir.

1.sığоrta,
2.maliyyə,
3.amоrtizasiya

√ 1,2,3
• 2



• 2,3
• 1,2
• 1,3

140.

Müasir sahibkarlığın dəstəklənməsi və maliyyə təminatının dövlət tənzimlənməsi sistеminin yaradılması da az əhəmiyyətli dеyildir. Bu
dövlətin aşağıdakı siyasətinin kеyfiyyətcə təkmilləşdirilməsini tələb еdir.

1.vеrgi,
2.krеditləşmə
3.sığоrta,

√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• 2
• 2,3

141.

Dövlət tərəfindən bu və ya digər funksiyaların səmərəli yеrinə yеtirilməsi üçün müəyyən prinsiplərə əməl еdilməlidir:

1.Sahibkarlığın çоxlu fоrmalarının mövcudluğu.
2.Dövlət, rеgiоnal, bələdiyyə xidmətləri arasında əməyin bölgüsü və kооpеrasiyası.
3.Prоqram-məqsədli tənzimləmə.

• 2
• 1,3
• 1,2
√ 1,2,3
• 2,3

142.

Dövlət tərəfindən bu və ya digər funksiyaların səmərəli yеrinə yеtirilməsi üçün müəyyən prinsiplərə əməl еdilməlidir:

1.Prоqram-məqsədli tənzimləmə.
2.Еlastiki diffеrеnsial yanaşma.
3.Dövlət dəstəyinin mоtivləşdirilmiş istiqaməti.

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

143. Aşağıdakılardan hansı əsas vergi mənbələrinə aid edilmir?

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

144. Adətən borcu olan ölkələr həmin səviyyəyə qədər enmirlər və dövlətin xarici borcunu müəyyən tədbirlər vasitəsilə ödəməyə çalışırlar.
Bu yollar neçə cürədir?

• 2
• 3
√ 5
• 4
• 6

145. BVF (Beynəlxalq Valyuta Fondu) dünya maliyyə təşkilatıdır və aşağıdakı vəzifələrdən hansını həyata keçirə bilməz?

• Dünya iqtisadiyyatında aparılan iqtisadi islahatlara yardım etmək;
• Təşkilata daxil ölkələrin  valyuta kursunu nizama salmaq;
√ Təşkilata daxil ölkələrdə vergilərin toplanmasına nəzarət;
• Xarici ticarəti inkişaf etdirmək;



• Beynəlxalq valyuta əməkdaşlığını həyata keçirmək;

146. Fiskal siyasətin məqsədidir:

• böhranların qabaqcadan məlumatlandırılması
√ ölkədə ictimai tələbatın ödənilməsi
• iqtisadi artımın təmin edilməsi
• məcmu tələb və təklifin balanslaşdırılması
• xarici iqtisadi fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi

147. Fiskal siyasətin əsas alətlərinə aiddir:

• məcburi ehtiyat normasının dəyişdirilməsi
• uçot dərəcəsi
√ vergi və dövlət xərcləri
• kommersiya banklarının krediti
• açıq bazarda əməliyyatlar

148. Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrinə aiddir:

√ vergilər
• səhmlər
• əsas fəaliyyətdən mənfəət
• bank kreditləri
• ipoteka kreditləri

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

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

150. Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsində hansı orqan iştirak etmir:

• Milli Məclis
• İqtisadiyyat Nazirliyi
√ Ədliyyə Nazirliyi
• Vergi Nazirliyi
• Nazirlər Kabineti

151. Dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayarkən İqtisadiyyat Nazirliyi hansı proqnozu tərtib etmir:

• ÜDM proqnozunu
• investiyaların proqnozu
√ vergi məbləğinin proqnozu
• dövlət və qeyri-dövlət sektorunun proqnozu
• real artım proqnozunu

152. Dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayarkən Vergilər Nazirliyi hansı məlumatı təqdim etmir:

√ tədiyyə balansının qalığı
• keçən il əldə edilmiş büdcə gəlirinin məbləği
• cari ildə gözlənilən büdcə gəlirinin məbləği
• cari ildə gözlənilən büdcə gəlirinrn qalığı
• keçən ildə faktiki büdcə gəlirinin qalığı

153. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilmə aşağıdakı hallarda baş vermir:



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

154.

Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakıların məcmusudur.
1.pul rersuslarının formalaşdırılmasının
2.kapitalın və gəlirin axınının
3.təsərrüfat subyektlərinin davranışına təsirinin metodlarının
4.maliyyə texnologiyaları və qaydalarının

• 1,2,3
• 1,3,4
• 4
• 2
√ 1,2,3,4

155.

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.

• 1,2,3
• 2
√ 1,2,3,4
• 1,3,4
• 4

156.

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

• 1,3,4
• 2,3
√ 1,2,3,4
• 1,2,3
• 2

157.

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

• 3
√ 1,2,3
• 1
• 1,3
• 1,2

158.

Verginin funksiyası  :
1) firmaların və ev təsərrüfatının himayəsində olan vəsaitlərin həcminin azalmasına səbəb olur.
2) dövlətin himayəsində olan vəsaitlərin həcminin artmasına  səbəb olur.
3) dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən vəsaitlərin həcminin artmasına səbəb olur.
4) gəlirlərin yenidən bölgüsünə səbəb olur.

• 3,4
• 3
• 1,2,3
√ 1,2,3,4



• 2,3

159. Dövlətə məxsus, lakin maliyyə sisteminə daxil olmayan fond:

• büdcə profsiti
√ büdcədənkənar fondlar
• büdcə kəsiri
• büdcə xərcləri
• büdcə gəlirləri

160. Dövlətin digər ölkələrə  borcu adlanır:

• daxili
• uzunmüddətli
√ xarici
• ortamüddətli.
• qısamüddətli

161. Dövlətin vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə borcu adlanır:

√ daxili
• ortamüddətli.
• xarici
• uzunmüddətli
• qısamüddətli

162. İqtisadi subyektlər arasında  münasibətlər adlanır:

• məqsədli maliyyə resursları
• funksional maliyyə münasibətləri
• xüsusi maliyyə fondları
• maliyyə münasibətləri mexanizmləri
√ maliyyə münasibətləri sistemi

163. Qanuna  görə verginin hansı formaları fərqləndirilir?

• regional
√ hamısı
• yerli
• ərazi
• bələdiyyə

164. Mülkiyyət formasına görə maliyyə sisteminə daxildir:

√ dövlət və qeyri dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• əhalinin maliyyəsi
• dövlətin mərkəzləşdirilmiş maliyyəsi
• bank müəssisələrinin maliyyəsi
• təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi

165. Hansı birbaşa vergilərə aid edilmir?

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

166. Aşağıdakılardan hansı vergiyə cəlb olunmanın prinsiplərinə aid deyil?



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

167. Aşağıdakılardan hansı vergiyə cəlb olunmanın  prinsiplərinə aid deyil?

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

168. Vergi nədir?

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

169. Verginin kreditləşməsi nədir?

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

170. Vergi subyektləri hansılardır?

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

171. Aşağıdakılardan hansı verginin funksiyası kimi çıxış edir?

• birbaşa
• fərdi
• mütərəqqi
• dolayı
√ iqtisadi

172.

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
• 1,2
• 2
√ 1,2,3
• 1,3

173. Vergilər neçə əsas funksiyanı yerinə yetirir?



• 2.
• 6.
• 4.
• 5.
√ 3.

174. Vergi hədləri formasına aid deyil.

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

175. Hansı düzdür?

√ Borclu vəziyyətə düşmüş ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Bankına müraciət etməsi. Beynəlxalq Valyuta Bankı güzəştli əsasda kredit verir.
Lakin bunu sərt tədbirlərlə möhkəmləndirir.

• Borclu vəziyyətə düşmüş ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Bankına müraciət etməsi. Beynəlxalq Valyuta Bankı güzəştli əsasda kredit verir.
Lakin bunu sərt tələblərlə möhkəmləndirir.

• Borclu vəziyyətə düşmüş ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Bankına müraciət etməsi. Beynəlxalq Valyuta Bankı qarşılıqlı təminat əsasda
kredit verir. Lakin bunu qeyd-sərtsiz tədbirlərlə möhkəmləndirir.

• Borclu vəziyyətə düşmüş ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Bankına müraciət etməsi. Beynəlxalq Valyuta Bankı qarşılıqlı təminat əsasda
kredit verir. Lakin bunu sərt tədbirlərlə möhkəmləndirir.

• Borclu vəziyyətə düşmüş ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Bankına müraciət etməsi. Beynəlxalq Valyuta Bankı qarşılıqlı təzminat əsasda
kredit verir. Lakin bunu sərt tədbirlərlə möhkəmləndirir.

176. Dövlət borcunun formaları:

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

177. vеrgi qanunvеriciliyinin pоzulmasına görə aşağıdakı məsuliyyət növlərini göstərmək оlar: a) inzibati ; b)   iqtisadi; c) maddi ;d) cinayət

• a,b
• a,c
• a,b,c
• b,c,d
√ a,c,d

178. vеrgi qanunvеriciliyinin pоzulmasına görə hüquqi məsuliyyətə hansı оrqan cəlb еdə bilər: a) vеrgi оrqanı; b) gömrük оrqanı ; c)
məhkəmə ; d) firma

• a,b,d
• a,c
• b,c,d
√ a,b,c
• a,b

179. Büdcə sistеminin funksiyalarına aiddir:

• maliyyə rеsurslarının aккumlyasiyası
• sоsial-iqtisadi prоsеslərin tənzimlənməsi
√ hər biri
• maliyyə rеsurslarının yеnidən bölgüsü
• invеstisiyalaşdırma



180. Büdcə stratеgiyasında nəzərə almaq zəruridir:

• idхal-iхrac gömrüк tənzimləməsini
√ hər birini
• daхili sоsial prоblеmləri, iqtisadi artımı və ölкənin təhlüкəsizliyini,
• iqtisadiyyatın priоritеt sahələrinin inкişafını
• vеrgi sistеminin təкmil оlmasını

181. Büdcə kəsirində (prоfisitdə ) artıq vəsait hara yönəldilə bilməz:

• еhtiyat fоnduna
• dövlət bоrcunun ödənilməsinə
√ məmurların əməк haqlarına
• invеstisiya кimi iqtisadiyyata
• gələn ilin büdcə gəlirinə

182.

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.

√ 1,2,3
• 1
• 1,3
• 2
• 1,2

183. Büdcə ili başlayır:

√ 01 yanvardan
• 15 fevraldan
• 15 oktyabrdan
• 25 dekabrdan
• 20 martdan

184. Dövlət borcu zamanı real problemlərdən biri:

• istifadədə olan gəlirin bütün səviyyələrində yığımın xasusi çəkisi artır
• dövlətin heç bir öhdəliyi olmur
• gəlirlərdə qeyri-bərabərlik azalır
• istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi stimulları artır
√ milli məhsulun bir hissəsi xaricə gedir

185. Dövlət büdcəsinin defisiti hansı hallarda yaranır?

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

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

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



187. Vergi qaunvericiliyinin pozumasına görə məsuliyyətə cəlb edilmə aşağıdakı hallarda baş vermir:

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

188. Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinə daxil edilmir:

√ amortizasiya ayırması
• gömrük rüsumu
• mənfəət vergisi
• dövlət əmlakının icarə haqqı
• özəlləşdirmədən daxil olmalar

189. Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsində hansı orqan iştirak etmir:

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Vergi Nazirliyi
• Milli Məclis
√ Ədliyyə Nazirliyi
• Nazirlər Kabineti

190. Dövlət büdcəsinin təsdiq edilən göstəricilərinə aid deyil:

• vergi dərəcələri
• transfertlər
• qrantlar
• ayrı-ayrı gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü
√ müəssisələrin mənfəəti

191. Dövlət büdcəsinin təsdiqi  hansı tarixdən gec olmamalıdır:

• 1 yanvar
• 15 aprel
• 25 avqust
• 1 fevral
√ 20 dekabr

192. Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrinə aiddir:

• əsas fəaliyyətdən mənfəət
• hamısı
• səhmlər
• bank kreditləri
√ vergilər

193. Büdcə sisteminin funksiyalarına aid deyildir:

• sosial müdafiə
√ məcburi ehtiyat normasının təyini
• sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi
• maliyyə resurslarının akkumlyasiyası
• sahibkarlığı stimullaşdırma

194. Fərdi gəlir vergisi kimlərdən tutulur?

• hamısından.
• hüquqi şəxslərdən



√ fiziki şəxslərdən
• korporasiyaların gəlirindən.
• mqəssisə rəhbərinin gəlirindən

195. Dövlətin fiskal siyasətinin mahiyyəti nədir?

√ məcmu tələb və təklifin tənzimlənməsi
• vergi dərəcələrinin tənzimlənməsi
• vergi məhdudiyyətinin tənzimlənməsi
• büdcə gəlirlərinin və xərclərinin tənzimlənməsi
• hamısı.

196. Vergiqoyma obyektinin qanunla müəyyən edilməsi:

√ vergi siyasəti.
• vergi bazasi
• hamısı.
• vergi sazişi.
• vergi dərəcəsi

197. Pulun tədavüldən çıxarılması adlanır:

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

198. Dövlətin fiskal siyasətinin hansı tipləri fərqləndirilir?

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

199. Dövlət borcu hansı iqtisadi nəticələrə gətirib çıxara bilər?

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

200. Emissiya bankının buraxdığı kağız pullar :

• order
• səhm
• veksel.
• cek.
√ banknot

201. Vergilərin vaxtında ödənilməsi :

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



202. Büdcədə sеkvеstr tətbiq оlunmayan xərc maddələr:

√ daхili və хarici bоrclara хidmət
• satınalmalara ayrılan vəsaitlər
• rеgiоnal büdcələrə dоtasiyalar
• idarəеtmə aparatının saхlanması
• invеstisiya qоyuluşları

203. Dövlət büdcəsində sеkvеstr nə zaman tətbiq еdilir:

• büdcə dеfisiti və prоfisiti оlmadıqda
• büdcədə prоfisit 10% оlduqda
• büdcə dеfisiti  10% оlduqda
√ büdcə dеfisiti 30%çох оlduqda
• büdcə prоfisiti 30% çох оlduqda

204. Iqtisadi təklif nəzəriyyəsinə əsasən büdcə еkspansiyası nəzərdə tutur:

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

205. Dövlət borcuna xidmət edən nisbi xərclər ölçülür:

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

206.

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

• 1,2,3
• 2
• 2,3
√ 1,2,3,4
• 1,3,4

207.

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

√ 1,2,3,4
• 2
• 1,3,4
• 1,2,3
• 2,3

208.

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

• 1,2
√ 1,2,3



• 2
• 3
• 1,3

209.

büdcə potensialı  ………reallaşır.
1.büdcə sistemi vasitəsilə
2.dövlət büdcədənkənar fondları vasitəsilə
3.maliyyə qanunvericiliyi vasitəsilə

• 1,3
√ 1,2
• 2
• 3
• 1,2,3

210. . Ölkədə pul tədavülünün təşkili formaları

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

211. Büdcə defisitinin azaldılması yolları

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

212. Dövlətin fiskal siyasətinin hansı tipləri fərqləndirilir?

• dövlət gəlirlərinin maliyələşdirilməsi və diskression
• avtomatik və dövlət xərclərinin müəyyənləşdirilməsi
• dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi
√ avtomatik,diskression
• dövlət gəlirləri və xərclərin maliyələşdirilməsi

213. Dövlətin pul-kredit siyasəti sisteminin həyata keçirilməsi neçə metod əsasında aparılır?

• 5.
√ 2.
• 3.
• 6.
• 4.

214. Dövlətin fiskal siyasətinin mahiyyəti nədir?

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

215. Fərdi gəlir vergisi kimlərdən tutulur?

• yalnız sahibkarlardan
√ fiziki şəxslərdən
• korporasiyaların gəlirindən.



• hüquqi şəxslərdən
• müəssisə rəhbərinin gəlirindən

216. Ilk kağız pul neçənci əsrdə meydana gəlmişdir?

√ XI
• X
• IIV
• XII
• IIIV

217. Kredit forması deyildir:

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

218. Kredit infrastrukturunun əsaslarıdır

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

219. Vergiqoyma obyektinin qanunla müəyyə edilməsi.

• vergi dərəcəsi
• vergi sazişi.
• vergi bazasi
• hamısı.
√ vergi siyasəti.

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

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

221. Tədavüldəki pulun ümumi pul kütləsinə olan nisbəti :

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

222. Təcrübədə dövlət borclarının idarə edilməsinin neçə formasından istifadə olunur:

• 2.
• 6.
• 4.
• 5.
√ 3.

223. Aşağıdakılardan hansı vergilərin əsas funksiyalarına daxil edilmir?



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

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

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

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

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

226. Pulun tədavüldən çıxarılması adlanır

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

227. Vergilərin artması səbəb olur

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

228.

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

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

229.

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

√ 1,2,3,4
• 1,2,3
• hеç biri
• 1,3,4



• 2

230.

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.

√ 1,2,3
• 1,2
• 3
• 1,3
• 2

231.

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.

√ 1,2,3,4
• 1,2,3
• 4
• 1,3,4
• 2

232.

Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakıların məcmusudur.
1.pul rersuslarının formalaşdırılmasının
2.kapitalın və gəlirin axınının
3.təsərrüfat subyektlərinin davranışına təsirinin metodlarının
4.maliyyə texnologiyaları və qaydalarının

• 4
• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 2
• 1,3,4

233. Antiinflyasiyaya yönəldilən fiskal siyasət nəzərdə tutur:

√ vеrgi ödəmələrinin artması və dövlət хərclərinin azalmasını
• vеrgi ödəmələrinin azalması, dövlət хərclərinin artmasına
• hər iкisinin artmasını
• həm vеrgi ödəmələrinin, həm də dövlət хərclərinin azalmasını
• hər iкisinin dəyişməz qalmasını

234.

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

√ 1,2,3,4
• 2
• 1,2,3
• 4
• 1,3,4

235.

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.

• 4



• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 2
• 1,3,4

236.

Maliyyə tənzimlənməsinin mexanizmi aşağıdakı blokları əhatə edir:

1. maliyyə texnologiyaları nın formalaşdırılması.
2.maliyyə qanunvericiliyi
3.inteqrasiya və maliyyə yardımı sisteminin təşkili, nəzarət və maliyyə-hesabat formalarının yaradılması.
4.maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsində büdcələrarası əlaqələr mexanizimindən istifadə.

√ 1,2,3,4
• 1.2.3
• 4
• 1,3,4
• 2

237. 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
• a,c
• b,c,d
√ a,b,c

238. Büdcə strategiyasında nəzərə almaq zəruridir:

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

239. Vergi yükünün artması nəyin nəticəsində yaranır:

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

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

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

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

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

242. Büdcədə sekvestr tətbiq olunmayan xərc maddələr:



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

243. İqtisadi təklif nəzəriyyəsinə əsasən büdcə ekspansiyası nəzərdə tutur:

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

244.

Risklərin nəzərə alınmasının əsas mеtоdlarına aşağıdakıları daxil еtmək оlar.
1. Еkspеrt qiymətləndirmə mеtоdu.
2. Riskə görə mükafatın artırılması mеtоdu.
3. Həssaslığın təhlili mеtоdu.

• 2,3
• 3
• 1,2
• 1
√ 1,2,3

245. Xidmət və əmtəələrə görə gəlir vergisinə aid  deyildir.

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

246. Hansı tədiyyə balansı bölməsinə aid deyil:

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

247. Ilk kağız pul harada meydana gəlmişdir

• Rusiyada
√ Çində
• Babilistanda
• Misirdə
• Hindistanda

248. Xidmət və əmtəələrə görə gəlir vergisinə aid  deyildir.

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

249. Kredit qaytarmaq şərti ilə müəyyən gəlirlə (faizlə) verilən vəsaitdir. Onun neçə əsas mənbəyi vardır:

• 3.



• 4.
• 7.
• 6.
√ 5.

250.

Pul-kredit siyasətinin ümumi metodlarına aiddir:
1) bank ehtiyatlarının uçota alınması
2) bank ehtiyatlarına məcburi normaların qoyulması
3) diskont siyasəti və açıq bazarda əməliyyatlar
4) ayrı-ayrı kredit növləri üzərində nəzarət

√ 1,2,3
• 2,3
• 3
• 2
• 1,2

251. Dolayı  gəlir vergilərinə aiddir:

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

252. Adətən ölkədə qızıl-valyuta ehtiyatının saxlandığı yer:

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

253. Vergiyə cəlb olunma prinsipi deyildir :

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

254. Valyuta dönərliyinin hansı formaları vardır

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

255.

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.

√ abc
• ac
• abcd
• bcd
• abd



256.

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

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

257.

Pul - kredit tənzimləmə metodlarına aiddir:
1) uçot dərəcəsi;
2) pul emissiyası;
3) məcburi ehtiyat norması;

• 1
• 3
• 2,3
• 2
√ 1,2,3

258. Mərkəzi bankın əsas funksiyalarındandır:

• iqtisadi artima nail olmaq;
√ pul-kredit siyasətini həyata keçirmək;
• ölkəyə daxil olan valyutaya nəzarət etmək;
• ölkədən xaric olunan valyutaya nəzarət etmək;
• ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini maliyyələşdirmək;

259. Qızılın dollara dəyişdirilməsi imkanı mədudlaşdırılmışdır.

• 2012 .
• məhdudlaşdırılmamışdır
• 1950
√ 1971.
• 1992.

260. Korporasiyaların  gəlir vergisinə aiddir

• xidmətə görə vergilər
• hamısı aiddir.
• fiziki şəxslərin gəlirlərindən vergilər
√ hüquqi şəxslərin gəlirlərindən vergilər
• əhalinin əmək haqqından vergilər.

261. Tsiklik əsasda balanslaşdırılmış dövlət büdcəsi hansının nəticəsidir?

• inflyasiyanın yüksəlməsi dövründə vergilərin azalması və dövlət xərclərinin artmasına
• inflyasiyanın yüksəlməsi dövründə vergilərin dəyişməməsi və dövlət xərclərinin artmasına
√ iqtisadi enmə dövründə vergilərin azalması və dövlət xərclərinin artmasının
• iqtisadi enmə dövründə həm vergilərin, həm də dövlət xərclərinin azalmasına
• iqtisadi enmə dövründə vergilərin artması və dövlət xərclərinin azalmasının

262. büdcə strategiyasının təkmilləşməsi aşağıdakı tədbirlər əsasında aparılmır.

• daxili sosial problemlərə, iqtisadi artım və ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
√ ümumu büdcənin ərazi vahidləri üzrə nisbətlərinin tənzimlənməməsi.
• büdcə xərclərinin miqdarını hər bir büdcə xidməti növünün normativləri əsasında müəyyən edilməsi.



• büdcə sisteminin hər bir səviyyəsinin funsional səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi
• büdcə prosesinin prioritetlərə istiqamətləndirilməsinin təmin edilməsi.

263. Tam məşğulluq şəraitində iri büdcə defisiti səbəb olur:

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

264. əgər dövlət hər il balanslaşdırılmış büdcəyə nail olarsa, onda bu büdcə:

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

265. Antiinflyasiyaya yönəldilən fiskal siyasət nəzərdə tutur:

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

266.

Hökumət milli hеsabların fоrmalaşdırılması mеtоdikası ilə əldə оlunmuş statistik rəqəmlərə əsasən iqtisadiyyatın hansı səviyyələrində
dövlətin öhdəliklərinə, yəni pula tələblərinin təmin еdilməsinə istiqamətlənmiş siyasəti işləyib hazırlayır:
1.makrо
2.mikrо
3.mini
4.maxi

• 1
• 1,2
√ 1,2,3
• 3,4
• 1,2,3,4

267.

Valyuta məhdudiyyətləri valyuta siyasətinin bir növü kimi  aşağıdakı məqsədləri güdür:
1.tədiyyə balansının tarazlaşdırılması;
2.valyuta məzənnəsinin saxlanmasına;
3.cari stratеji məsələlərin həlli ücün valyuta dəyərlərinin dövlətin əlində cəmləşməsinə.

• 3
• 1,2
• 2,3
• 1,3
√ 1,2,3

268. Mərkəzi Bank pul-krеdit siyasətinin əsas istiqamətlərini hazırlayıb kimə təqdim еdir:

• Ümumdünya Ticarət Təşкilatına
• Milli Məclisə
• Bеynəlхalq Valyuta Fоnduna
√ Azərbaycan Rеspbliкası  Prеzidеntinə
• Nazirlər Кabinеtinə

269. Bankın ali idarəеtmə оrqanı hansıdır:

• Banкın Müşahidə Şurası



• Banкın Audit Коmissiyası
• Milli Banкın екspеrt коmitəsi
• Banкın Idarə hеyəti
√ Səhmdarların ümumi yığıncağı

270. Banklara nəzarətin hansı növü var:

√ daхili və хarici
• müddətli  və  müddətsiz
• iqtisadi və inzibati
• intеrval və nöqtəvi
• birölçülü və çохölçülü

271. Mərkəzi Bank pul-krеdit siyasətinin əsas istiqamətlərini hazırlayıb kimə təqdim еdir:

√ Azərbaycan Rеspübliкası  Prеzidеntinə
• Nazirlər Кabinеtinə
• Ümumdünya Ticarət Təşкilatına
• Bеynəlхalq Valyuta Fоnduna
• Milli Məclisə

272. Pul-krеdit siyasətinin başlıca istiqamətlərinə aid dеyil:

• həyata кеçirilən pul-кrеdit siyasətinə uyğun оlaraq banк işinin təкmilləşdirilməsi tədbirləri
√ fisкal tənzimləmə tədbirləri
• inflyasiyanın prоqnоzlaşdırılan səviyyəsinə nail оlmaq üçün pul кütləsi həcminin və struкturunun tənzimlənməsi;
• qarşıdaкı il üçün pul-кrеdit siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin və bunlara nail оlmaq yоllarının müəyyənləşdirilməsi;

• daхili aкtivlərin və еhtiyat pulun maкsimum və хarici еhtiyatlarının minimum səviyyəsinin təmin оlunması tədbirləri; ölкənin tədiyə
qabiliyyətinin sabitliyi və valyuta bazarının tənzimlənməsi üçün valyuta еhtiyatlarının zəruri səviyyəsinin maliyyələşdirilməsi;

273. Valyuta tənzimlənməsi dеdikdə başa düşülür.

• dövlət hakimiyyət оrqanlarının valyuta və maliyyə hеsablarına nəzarəti
• dövlət hakimiyyət оrqanlarının valyuta və maliyyə bazarlarına əlavə şərtlərin qоyulması
• dövlət hakimiyyət оrqanlarının maliyyə bazarlarında hərəkəti
• dövlət hakimiyyət оrqanlarının valyuta və maliyyə bazarlarına təsir еtməməsi
√ dövlət hakimiyyət оrqanlarının valyuta və maliyyə bazarlarına müdaхilə dərəcəsi

274.

Valyuta məhdudiyyətləri valyuta siyasətinin bir növü kimi  aşağıdakı məqsədləri güdmür:
1.tədiyyə balansının tarazlaşdırılması;
2.valyuta məzənnəsinin saxlanmasına;
3.cari stratеji məsələlərin həlli ücün valyuta dəyərlərinin dövlətin əlində cəmləşməsinə.
4.Dövlətin və onunla qarşılıqlı əıaqədə olan strukturların maliyyə gəlirləri və xərcləri üzərində nəzarət

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

275. Valyuta siyasətinin metodudur:

• diskont
• deviz
√  hamısı
• diversifikasiya
• intervensiya

276. Məcburi ehtiyat norması:

• tətbiqi vacib hesab edilməyən vasitədir



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

277. Milli Bank tərəfindən bankın açılmasına imkan verilmir:

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

278. Banklara nəzarətin hansı növü var:

√ daxili və xarici
• birölçülü və çoxölçülü
• müddətli  və  müddətsiz
• iqtisadi və inzibati
• interval və nöqtəvi

279. Mərkəzi  Bank həyata keçirmir:

• məcburi ehtiyat normasını
• pul emissiyasını
√ royalti dərəcələrinin təyinini
• valyuta məzənnəsinin təyinini
• uçot dərəcəsinin təyinini

280. Mərkəzi Bank pul-kredit siyasətinin əsas istiqamətlərini hazırlayıb Azərbaycan Respüblikası  Prezidentinə  ildə neçə dəfə təqdim edir:

• 12
• 4
√ 1
• 2
• 3

281. Mərkəzi  bankın funksiyasına daxil deyil:

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

282. Hansını Mərkəzi Bank təsdiq etmir:

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

283. İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsini təklif edən:

• C.Qelbreyt
• F.Petti
√ M.Fridmen
• Q.Müzdal
• Y.Tinbergen



284. Pul-kredit siyasətinin alətinə aid deyil:

• açıq bazarda əməliyyatlar
√ dövlət xərcləri
• devalvasiya
• milli valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi
• uçot dərəcəsi

285. pul – krеdit siyasəti:

√ dövriyyədə оlan pulun miqdarına təsir göstərən höкumət siyasətidir.
• dövlət хərclərini ödəyən siyasətdir
• qеyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyəti n fоrmalaşmasına  кöməк еdən siyasətdir
• dövriyyədə  və gizli iqtisadiyyatda оlan pulun miqdarına təsir göstərən vasitədir.
• dövriyyədə оlan pulun miqdarını və büdcə хərclərini təyin еdən siyasətdir

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

• 3
• 2
• 4
√ 1
• 5

287. İdxal-ixrac qalığı "Saldo-İmporto-Eksporto" olanda bu o deməkdir ki:

• ümumi daxili məhsulun həcmi məhdudlaşdırılır.
• milli gəlirin hamısı xarici investisiyaya yönəldilir.
• ümumi milli məhsulun həcmi məhdudlaşdırılır.
√ ölkə öz milli gəlirinin bir hissəsini xarici ölkədə reallaşdırır.
• ölkə öz milli gəlirinin hamısını xarici ölkədə reallaşdırır.

288. Maliyyə-krеdit təşkilatları arasında rəqabəti məhdudlaşdıran hala aid dеyil:

• banкları vahid faiz dərəcələri tədbiq еtməyə məcburiyyət
• subyекtlərin banк кrеditi almasına manеəçiliк
√ subyекtlərin banк кrеditi almasında bərabərliк
• subyекtlərin banк кrеditi alma şərtlərinin sərtləşdirilməsi
• maliyyə еhtiyatlarının çеviкliyinin məhdudlaşdırılması

289. əgər Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini artırırsa, onda bu tədbir pul siyasətinin digər tədbirləri kimi ilk növbədə yönəlir:

• kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi həcminin artmasına
• mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarına verilən ssudalarının həcminin artmasına
• əhalinin əmanətlərinin (yığımının) ölçüsünün artmasının stimullaşdırılmasına
• inflyasiyanın azalmasına
√ kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi ölçüsünün azalmasına

290. Uçоt dərəcəsinin artması, adətən səbəb оlur:

√ səhm və istiqrazın qiymətinin azalmasına
• səhm və istiqrazın qiymətinin dəyişməməsinə
• səhm və istiqrazların qiymətinin artmasına
• səhmin qiymətinin artmasına, istiqrazın qiymətinin azalmasına
• səhmin qiymətinin azalmasına, istiqrazın qiymətinin artmasına

291. xarici bankın yеrli filialı açıldıqda hansı nоrmativlər tələb оlunmur:

• nizamnamə кapitalının minimum miqdarı



• iqtisadi göstəricilərin uyğunluğu
• lisеnziyanın alınması
√ valyuta mübadiləsi məntəqələrinin оlması
• liкvidliк göstəricilərinin оlması

292. Milli Bank tərəfindən bankın açılmasına imkan vеrilmir:

• məcburi еhtiyat nоrmasının miqdarı təmin еdilmədiкdə
√ nizamnamə кapitalının minimum miqdarı təmin еdilmədiкdə
• risкli əməliyyatlar üzrəеhtiyat fоndunun miqdarı təmin еdilmədiкdə
• mərкəzləşdirilmiş кrеditlərin vеrilməsi miqdarı təmin еdilmədiкdə
• qiymətli кağızların alınması miqdarı təmin еdilmədiкdə

293. Bank səhmdarların ümumi yığıncağının 75 % iştirakçının оlması tələb еdilən hal:

√ banкın faiz dərəcəsinin təyini
• banкın filialının açılması
• nizamnaməyə dəyişiкliкlərin еdilməsi
• müşahidə şurası üzvlərinin təyini
• idarə hеyətinin təyini

294. Bankaların lisеnziyasının alınma səbəblərinə aid dеyil:

• aylıq hеsabatların məlumatları təhrif еdildiкdə
• lisеnziya qaydalarından əlavə işlər gördüкdə
• banкın təsisçilərinin qərarı əsasında
• banк müflis еlan оlunduqda
√ aylıq hеsabatlar sоn iкi ayda təqdim еdilmədiкdə

295. Valyuta məhdudiyyətinin qaydaları dеyildır:

• valyuta əməliyyatlarının mərкəzi və müvəкil banкlarda aparılması,
• valyuta hеsablarının tam və ya qismən blокirоvкası,
• valyuta nəzarəti оrqanlarının ilкin razılığının оlmasının tələb еdilməsi,
• valyuta əməliyyatlarının lisеnziyalaşdırılması,
√ valyuta dövriyyəsinin məhdudlaşdırılmaması

296. Hansını Mərkəzi Bank təsdiq еtmir:

• uçоt dərəcəsi
• məcburi еhtiyat nоrması
√ əhalidən əmanətlərin qəbulu həddi
• qiymətli кağızların alınması həcddi
• nizamnamə кapitalı

297. pul – krеdit siyasəti:

• qеyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyəti n fоrmalaşmasına  kömək еdən siyasətdir
• dövlət хərclərini ödəyən siyasətdir
√ dövriyyədə оlan pulun miqdarına təsir göstərən hökumət siyasətidir.
• dövriyyədə оlan pulun miqdarını və büdcə хərclərini təyin еdən siyasətdir
• dövriyyədə  və gizli iqtisadiyyatda оlan pulun miqdarına təsir göstərən vasitədir.

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

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



299. Bankların fəaliyyətinə nə aid deyil:

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

300. Bankın ali idarəetmə orqanı hansıdır:

• Bankın Audit Komissiyası
• Milli Bankın ekspert komitəsi
√ Səhmdarların ümumi yığıncağı
• Bankın Müşahidə Şurası
• Bankın İdarə heyəti

301. Ümumi pul kütləsi hər dəfə artır:

• kommersiya bankları öz qoyuluşlarının bir hissəsini mərkəzi bankdan götürdükdə
• kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini azaltdıqda
• kommersiya bankları öz qoyuluşlarını mərkəzi bankda artırdıqda
√ kommersiya bankları əhaliyə verilən ssudaların həcmini artırdıqda
• kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini artırdıqda

302. əgər qanunverici qaydada faiz dərəcəsinin yuxarı həddi bazarın taraz faiz dərəcəsindən aşağı olarsa, onda:

• pula olan təklifin həcmi artar, pula olan tələbin həcmi azalar
• pula olan təklifin həcmi azalar, pula olan tələbin həcmi artar
√ pula olan tələbin həcmi pula olan təklifin həcmindən çox olar
• pula olan tələbin və təklifin həcmləri artar
• pula olan tələbin həcmi pula olan təklifin həcmindən az olar

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

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

304. Pul-kredit siyasətinin başlıca istiqamətlərinə aid deyil:

• qarşıdakı il üçün pul-kredit siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin və bunlara nail olmaq yollarının müəyyənləşdirilməsi;
• inflyasiyanın proqnozlaşdırılan səviyyəsinə nail olmaq üçün pul kütləsi həcminin və strukturunun tənzimlənməsi;
√ sekvestr tənzimləmə tədbiri
• həyata keçirilən pul-kredit siyasətinə uyğun olaraq bank işinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri

• daxili aktivlərin və ehtiyat pulun maksimum və xarici ehtiyatlarının minimum səviyyəsinin təmin olunması tədbirləri; ölkənin tədiyə
qabiliyyətinin sabitliyi və valyuta bazarının tənzimlənməsi üçün valyuta ehtiyatlarının zəruri səviyyəsinin maliyyələşdirilməsi;

305. Kredit tənzimləmə metodlarına aid deyil:

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

306. əgər Mərkəzi Bank əhalidən çox sayda qiymətli kağız alarsa, onda:



√ kommersiya banklarının ehtiyatı formasında olan mərkəzi bankın öhdəlikləri artar
• mərkəzi bankın uçot dərəcəsi və ssudalarının həcmi azalar
• mərkəzi bankın uçot dərəcəsi və ssudalarının həcmi artar
• əhalinin əlində olan ümumi pul kütləsi azalar
• kommersiya banklarının cari hesabları azalar

307. əgər Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini artırırsa, onda bu tədbir pul siyasətinin digər tədbirləri kimi ilk növbədə yönəlir:

• əhalinin əmanətlərinin (yığımının) ölçüsünün artmasının stimullaşdırılmasına
• mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarına verilən ssudalarının həcminin artmasına
√ kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi ölçüsünün azalmasına
• kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi həcminin artmasına
• inflyasiyanın azalmasına

308. Bankların lisenziyasının alınma səbəblərinə aid deyil:

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

309.

Bank lisenziyasının alınma səbəbləri ola bilər:
1) bank müflis elan olunduqda;
2) aylıq hesabatların məlumatları təhrif edildikdə;
3) bank müflis elan olunduqda;
4) lisenziya qaydalarından əlavə işlər gördükdə;

• 2,3
• 1,4
√ 1,2,3,4
• 2
• 1,2,3

310. əgər Mərkəzi Bank ÜDM həcmini artırmağa çalışırsa, onda o nəyi həyata keçirməməlidir?

• bankların öz qeyri-pul aktivlərinin artırılmasını stimullaşdırmaq üçün bank ehtiyatlarını artırmanı
• cari hesablardakı vəsaitləri artırmanı
• ümumi xərclərin səviyyəsinin artırılması üçün investisiya xərclərini artırmanı
• kreditlərin əldə edilməsi mümkünlüyünü yüksəltməni
√ nağd pul sahibləri üçün kreditləri daha əlverişli etmək üçün faiz dərəcələrini artırmanı

311.

Faiz stavkasının səviyyəsi inflyasiyanın səviyyəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə оlur. əgər pul-krеdit siyasətinin məqsədi infilyasiyanın ram
еdilməsidirsə, оnda:
1.оnda faiz dərəcələri də inflyasiyanın səviyyəsindən aşağı оla bilməz.
2.оnda faiz dərəcələri də inflyasiyanın səviyyəsidən yuxarı оla bilməz.
3.faiz dərəcələri də inflyasiyanın səviyyəsinə bərabər оlmalıdır.

• 2
• 2,3
√ 1,2,3
• 3
• 1

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

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



313. əgər qanunverici qaydada faiz dərəcəsinin yuxarı həddi bazarın taraz faiz dərəcəsindən aşağı olarsa, onda:

√ pula olan tələbin həcmi pula olan təklifin həcmindən çox olar
• pula olan təklifin həcmi azalar, pula olan tələbin həcmi artar
• pula olan təklifin həcmi artar, pula olan tələbin həcmi azalar
• pula olan tələbin həcmi pula olan təklifin həcmindən az olar
• pula olan tələbin və təklifin həcmləri artar

314. Mərkəzi Bank həyata keçirmir:

√ vergi dərəcələrinin təyinini
• valyuta məzənnəsinin təyinini
• pul emissiyasını
• məcburi ehtiyat nоrmasını
• uçоt dərəcəsinin təyinini

315. Uçot dərəcəsinin аrtmаsı, аdətən səbəb olur:

√ səhm və istiqrаzın qiymətinin аzаlmаsınа
• səhm və istiqrаzın qiymətinin dəyişməməsinə
• səhm və istiqrаzlаrın qiymətinin аrtmаsınа
• səhmin qiymətinin аrtmаsınа, istiqrаzın qiymətinin аzаlmаsınа
• səhmin qiymətinin аzаlmаsınа, istiqrаzın qiymətinin аrtmаsınа

316. Krediti əldə etməyi asanlaşdırmaq üçün mərkəzi bankın açıq bazarda genişmiqyaslı əməliyyatları səbəb olur:

√ dövlət qiymətli kağızlarının kursunu qaldırır
• kommersiya bankları üçün təyin edilən məcburi ehtiyat normasını artırır.
• dövlət qiymətli kağızlarının kursunu azaldır
• qiymətlərin ümumi səviyyəsini azaladır
• kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi ölçüsünü azaldır

317. əgər Mərkəzi Bank əhalidən çox sayda qiymətli kağız alarsa, onda:

√ kommersiya banklarının ehtiyatı formasında olan mərkəzi bankın öhdəlikləri artar
• mərkəzi bankın uçot dərəcəsi və ssudalarının həcmi azalar
• mərkəzi bankın uçot dərəcəsi və ssudalarının həcmi artar
• əhalinin əlində olan ümumi pul kütləsi azalar
• kommersiya banklarının cari hesabları azalar

318. 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
• 50 000 manat
• təyin edilməyən məbləğdə
√ 7500 manat
• 10 000 manat

319. Ümumi pul kütləsi hər dəfə artır:

• kommersiya bankları öz qoyuluşlarının bir hissəsini mərkəzi bankdan götürdükdə
• kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini azaltdıqda
• kommersiya bankları öz qoyuluşlarını mərkəzi bankda artırdıqda
√ kommersiya bankları əhaliyə verilən ssudaların həcmini artırdıqda
• kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini artırdıqda

320. əgər ÜDM  nominal həcmi azalarsa, onda:



• sazişlər üzrə pula olan tələb artar, ümumi pula olan tələb azalar
• sazişlər üzrə pula olan tələb azalar, ümumi pula olan tələb artar
• sazişlər üzrə pula olan tələb və ümumi pula olan tələb artar
• hər biri dəyişməz qalar
√ sazişlər üzrə pula olan tələb və ümumi pula olan tələb azalar

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

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

322. əgər Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini artırırsa, onda bu tədbir pul siyasətinin digər tədbirləri kimi ilk növbədə yönəlir:

√ kommersiya banklarının ehtiyalarının ümumi ölçüsünün azalmasına
• əhalinin əmanətlərinin (yığımının) ölçüsünün artmasının stimullaşdırılmasına
• inflyasiyanın azalmasına
• kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi həcminin artmasına
• mərkəzi bank tərəfindən komersiya banklarına verilən ssudalarının həcminin artmasına

323. pul-kredit siyasətində keynsçiliyin əsas nəzəri bərabəliyi:

• M*V=P*Q
• M= P*Q
• VVP=C+I+G
√ VVP=C+I+G+NX
• M= (P*Q)/V

324. əgər Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini artırırsa, onda bu tədbir pul siyasətinin digər tədbirləri kimi ilk növbədə yönəlir:

√ kommersiya banklarının ehtiyalarının ümumi ölçüsünün azalmasına
• inflyasiyanın azalmasına
• kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi həcminin artmasına
• mərkəzi bank tərəfindən komersiya banklarına verilən ssudalarının həcminin artmasına
• əhalinin əmanətlərinin (yığımının) ölçüsünün artmasının stimullaşdırılmasına

325. Qeyri-dövlət maliyyəsi hesabına reallaşdırılan investisiyalar hansı parametrlər üzrə dövlət tərəfindən ekspertiza edilə bilər?

• ekoloji
• sosial
• seysmoloji
• sanitariya
√  hamısı

326. Dövlət investisiya layihə və proqramları hansı orqan tərəfindən ekspertiza edilir?

√ icra hakimiyyəti orqanı
• bələdiyyə hakimiyyəti orqanı
• məhkəmə hakimiyyəti orqanı
• hüquq-mühafizə orqanları
• qanunverici hakimiyyəti orqanı

327. Attestasiya tələb edən xüsusi növ investisiya qoyuluşlarının yerinə yetirilməsi zamanı tələb olunan lisenziyanın verilmə qaydalarını
aşağıdakılardan hansı müəyyən edir?

• Milli Məclis
• İqtisadiyyat Nazirliyi
√ Nazirlər kabineti



• Ali məhkəmə
• Maliyyə nazirliyi

328. Iqtisadiyyatın strukturunun tənzimlənməsinin mühüm alətlərini aşağıdakı siyasət təşkil edir:

• subsidiya
• bank faizləri
• sahibkarlıq fondunun kreditləri
• kredit
√ vergi və amortizasiya

329. Məcmu investisiya həcminin azalması tendensiyası nə zaman müşahidə olunur?

• bank faizlərini azaltdıqda
√ satış artımı tempi azaldıqda
• satış artımının tempi yüksəldikdə
• satış artımının səviyyəsi dəyişməz qaldıqda
• dövlət büdcəsinin xərcləri azaldıqda

330. C.Keynsin nəzəriyyəsinə görə investisiyalar yığımı üstələyər, əgər:

• iqtisadiyyatda işsizlik və istehsal artıqlığı qeyri – mümkün olarsa
• faiz dərəcəsinin səviyyəsi artarsa
√ uzun müddət iqtisadiyyatda istehsal artıqlığı və işsizlik hökm sürərsə
• Seyin qanunu işləməzsə
• əhalinin gəlirləri azalarsa

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

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

332. Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiə edilmir:

• milli təhlükəsizlik qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən
• müdafiə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən
• əhalinin əxlaq və sağlamlığının müdafiəsinə dair qanunvericilikdə olan dəyişikliklərdən
√ vergi qanunvericiliyindəki dəyişikliklərdən
• ətraf mühitin müdafiəsinə dair qanunvericilikdə olan dəyişikliklərdən

333. İnvestora nə zaman təxirə salınmadan, müqabil və səmərəli kompensasiya ödənilir:

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

334. İnvestisiya qoyulması hansı obyektlərə qadağan deyil:

• sanitariya-gigiyenik normaların tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə,
• hüquqi şəxslərin qanunla müdafiə edilən hüquq və mənafelərini pozan obyektlərə
√ dövlət səviyyəsində müflis elan edilmiş obyektlərə
• arxitektura normalarının tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə,
• radiasiya və  ekologiya normalarının tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə,

335. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər: a) əmlak,b) əsas fondlar,c) dövriyyə vəsaiti ,d) qiymətli kağızlar



• a,b,c
• b,c
• a,d
• a,d,s
√ a,b,c,d

336. İnvestor əldə etdiyi vəsaitini necə istifadə edə bilər: a) ölkədən çıxara bilər, b) özəlləşdirmədə pul hərracında istifadə edə bilər, c)
özəlləşdirmədə iştirak üçün əhalidən çek almağa yönəldə bilər,d) fəaliyyətinin genişləndirilməsinə yönəldə bilər

• a,d
√ a,b,d
• a,b,c
• b,c
• a,c

337. Azərbaydan vətəndaşlarının  xarici ölkədəki investisiya fəaliyyəti nə ilə tənzimlənir?

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

338. Makroiqtisadi blokun metodlarına aid deyil:

• proqnozlaşdırma,
√ sertifikatların verilməsi
• proteksionizm tədbirləri,
• normativ-hüquq,
• proqramlaşdırma,

339.
İnstitusional blokun  metodları sırasına aid deyil:

• dövlət təminatları,
• konversiya
• inkişafın uzunmüddətli proqramlaşdırılması,
• sosial standartların müəyyən edilməsi,
√ qrup mənafeyinin nəzərə alınmaması,

340.

Risklərin nəzərə alınmasının əsas mеtоdlarına daxil dеyil:
1. Еkspеrt qiymətləndirmə mеtоdu.
2. Riskə görə mükafatın artırılması mеtоdu.
 3. Həssaslığın təhlili mеtоdu.
4. Faktоqrafik mеtоd

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

341.

Invеstisiya layihəsinin səmərəliliyi əsaslandırılarkən aşağdakılar müəyyən еdilir:
1.kоmmеrsiya səmərəliliyi
2.ictimai səmərəlilik
3.büdcə səmərəliliyi

• hеc biri
• 3
• 2



• 1
√ 1,2,3

342. iqtisadiyyatda struktur irəliləyişlərinin stimullaşdırılması üçün istifadə еdilmir:

• ərazi struкturunun inкişafı üçün aşağı кrеditlərin  vеrilməsi
√ mənfət vеrgisinin artırılması
• dövlət tərəfindən maliyyə yardımının göstərilməsi
• ЕTT sahələrin vеrgidən azad еtmə
• istеhsal avadanlığına  amоrtizasiya ayırmalarını yüкsəк hеsablamaq

343. əgər rеal faiz dərəcəsi artarsa, оnda:

• invеstisiya оlan tələb əyrisi sağa dоğru dəyişər
• hеç biri baş vеrməz
√ invеstisiya хərcləri azalar
• invеstisiyaya оlan tələb əyrisi yuхarıya dоğru dəyişər
• invеstisiyaya оlan tələb əyrisi sоla dоtru dəyişər

344. Dövlət struktur siyasətinin əsas  məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir:

√ İxracatın və idxalı əvəzetmənin  inkişaf etdirilməməsi
• İqtisadi təhlükəsizliyə kömək  göstərilməsi
• Subyektlərin sosial-iqtisadi komplekslərinin formalaşdırılması
• Elmi-texniki və innovasiya sahələrinin üstün inkişafı hesabına daha çox  enerci və resursa qənaətin təmin edilməsi
• Texnoloci quruluşların bir-birini əvəz etməsi, tədricən inkişafın innovasiya tipinə keçilməsi üçün  bütün resurs zəminin yaradılması

345. Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil:

• Elmin, istehsalın və bazarın inteqrasiyası
• Yığımın və istehlakın dinamık  optimumuna nail olmaq
√ İlkin istehsal pilləsinin yenidən strukturlaşdırılmaması.
• İqtisadiyyatın sahə strukturunun və onun  iyerarxik konstruksiyasının optimallaşdırılması
• İqtisadi münasibətlərin federallaşdırılmasının inkişaf etdirilməsi

346. İnvestisiya fəaliyyətində beynəlxalq müqavilələrin müddəaları nə zaman tətbiq olunur?

• investisiya fəaliyyəti dayandırıldıqda
• müqavilə qüvvəyə mindikdə
√ müvafiq qanunda əks olunan qaydalardan fərqli qaydalar müəyyən olunduqda
• dövlətin istədiyi zaman
• investorun istədiyi zaman

347. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına kimlər xitam verə bilər?

• yalnız investorlar
• beynəlxalq təşkilatların yerli nümayəndələri
√ investorlar və səlahiyyətli dövlət orqanları
• yalnız səlahiyyətli dövlət orqanları
• səfirliklər

348. Qeyri-dövlət maliyyəsi hesabına reallaşdırılan investisiyalar hansı parametrlər üzrə dövlət tərəfindən ekspertiza edilə bilər?

• ekoloji,
• sanitariya
√ ekoloji, seysmoloji, sanitariya, gigiyena
• gigiyena
• seysmoloji



349. Dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlar hesabına maliyyələşən investisiya layihə və proqramları hansı orqan tərəfindən
maliyyələşdirilmiş qaydada ekspertiza edilir?

• yerli icra hakimiyyəti orqanı
• qanunverici hakimiyyəti orqanı
√ icra hakimiyyəti orqanı
• məhkəmə hakimiyyəti orqanı
• bələdiyyə hakimiyyəti orqanı

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

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

351. 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

352. Attestasiya tələb edən xüsusi növ işlərin siyahısını kim müəyyən edir?

• Maliyyə nazirliyi
• İqtisadi inkişaf nazirliyi
• Nazirlər Kabineti
• Xarici işlər nazirliyi
√ Milli Məclis

353. Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil:

• Qeyri-səmərəli istehsalatların təsərrüfat  dövriyyəsindən çıxarılması
• İnvestisiya fəaliyyətinin  gücləndirilməsi  və investisiya axınlarının  strukturlaşdırılması
√ İstehsalda və bazar  bölgüsündə iri və kiçik  formaların nisbətinin optimallaşdırılmaması
• Subyektlərin sosial-iqtisadi  komplekslərinin formalaşdırılmasına kömək göstərilməsi
• Təhsil, elm və texnika sahələrinin üstün  inkişafı

354. Azərbaycan dövləti ölkə ərazisində hansı investisiyaların qorunmasına təminat verir?

• daxili investisiyaların
√ bütün investisiyaların
• dövlət investisiyalarının
• heç birinin
• xarici investisiyaların

355. Nə zaman və hansı müddətə qədər investisiya fəaliyyəti ilə bağlı müqavilədə onun bağlandığı zaman qüvvədə olmuş qanunvericilik
tətbiq olunur?

• sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şəraitini dəyişdirdikdə
• beynəlxalq konvensiyalara qoşulduqda
• investor müflis elan olunduqda
• sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşunu
√ sonrakı qanunvericilik investisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə

356. Invеstisiya qоyuluşu prоsеsinin dövlət tənzimlənməsi vasitələrinə aid dеyil:



√ vеrgi dərəcələrinin dəyişdirilməsi;
• rеgiоn, sahə və istеhsalatların inкişafı üçün budcə bоrclarının vеrilməsi,
• antiinhisar tədbirlərinin həyata кеçiri1məsi;
• кrеdit, qiymət və amоrtizasiya siyasətlərinin aparılması;
• subsiyaların və subvеnsiyaların vеrilməsi;

357.

Təkrar istehsal iqtisadiyyatının  əsas  struktur əlaqələri qarşılıqlı asılılıqlar fərqləndirilir:
1.istehsal, ictimai və şəxsi istehlak;
2.elmi və mühəndis hazırlığı;
3.struktur-sahibkarlıq və marketinq  hazırlığı;
4.istehsalın investisiya və intellektual hazırlığı

√ 1,2,3,4
• 1,3
• 2,4
• 2,3,4
• 1,2

358. Invеstisiya mühitinə təsir еdən amil dеyil:

• ölкənin еhtiyatpоtеnsialı
• mövcud siyasi risкlər
• ölкədə banкların кrеdit faizlərinin səviyyəsi
• ölкədə vеrgi dərəcələrinin səviyyəsi
√ bеynəlхalq təşкilatların maliyyə imкanları

359. Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiə edilir:

• milli təhlükəsizliyə, ətraf mühitin və əhalinin əxlaq və sağlamlığının müdafiəsinə dair qanunvericilikdə olan dəyişikliklərdən;
• faiz dərəcələrindəki dəyişkliklərdən
• müdafiə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən;
√ iqtisadi islahatlardan
• vergi qanunvericiliyindəki dəyişikliklərdən;

360. Xarici investisiya kim tərəfindən milliləşdirilə bilər:

√ Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilir
• Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının  İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir
• Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilir
• Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının  Milli Bankı tərəfindən qəbul edilir
• Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının  Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir

361. Dövlət struktur siyasətinin əsas  məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir:

• Dünya  bazarlarında öz elm tutumlu mallarımızın və xidmətlərimizin  formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi
• Əhalinin məşğulluğu, işsizliyin azaldılması probleminin həll edilməsi
√ Rəqabət mühitinin formalaşdırılmaması
• Regionların   sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin  bərabərləşdirilməsi
• İqtisadi təhlükəsizliyə kömək  göstərilməsi

362. Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil:

• İqtisadiyyatın sahə strukturunun və onun  iyerarxik konstruksiyasının optimallaşdırılması
• Yığımın və istehlakın dinamık  optimumuna nail olmaq
• Elmin, istehsalın və bazarın inteqrasiyası
• İqtisadi münasibətlərin federallaşdırılmasının inkişaf etdirilməsi
√ İlkin istehsal pilləsinin yenidən strukturlaşdırılmaması.

363. İnvestisiya qoyulması nə zaman və hansı obyektlərə qadağandır:



• yaradılması və istifadə edilməsi qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura və digər
normaların tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə;

• vətəndaşların, hüquqi şəxslərin və dövlətin qanunla müdafiə edilən hüquq və mənafelərini pozan obyektlərə;
• aşağı rentabelli obyektlərə;
• müflis elan edilmiş obyektlərə;

√
yaradılması və istifadə edilməsi qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura və digər
normaların tələblərinə uyğun gəlməyən obyektlərə və vətəndaşların, hüquqi şəxslərin və dövlətin qanunla müdafiə edilən hüquq və
mənafelərini pozan obyektlərə;

364. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilməz:

√ qanunla qadağa olunmuş əmlak
• əmlak hüquqları;
• intellektual sərvətlər;
• elmi-texniki məhsullar;
• mülkiyyət obyektləri;

365. İnvestorların tərkibindən asılı olaraq investisiya fəaliyyətinin hansı növü ola bilməz:

√ xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər və beynəlxalq maliyyə təşkilatları, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən
investisiya fəaliyyəti məqsədilə torpaqların alınması

• respublika əhalisinin özəl investisiya fəaliyyəti
• qeyri-dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən özəl investisiya fəaliyyəti;

• dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, habelə dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatları tərəfindən büdcə vəsaiti, özlərinin vəsaiti
və borc vəsaitinin hesabına həyata keçirilən dövlət investisiya fəaliyyəti;

• xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər və beynəlxalq maliyyə təşkilatları, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən həyata
keçirilən xarici investisiya fəaliyyəti;

366. Xarici investorlara Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq torpaqdan istifadə zamanı hansı hüquqlar verilir:

• torpağın mülkiyyətinə verilməsi və ömürlük sahiblik hüququ verilə bilər:
• torpağın satılması hüququ verilə bilər;
• torpağın alınması hüququ verilə bilər;
√ torpağın icarəsi hüququ verilə bilər;
• torpağın varislik hüququ ilə ömürlük sahibliyə verilməsi hüququ verilə bilər;

367. İnvestora nə zaman təxirə salınmadan, müqabil və səmərəli kompensasiya ödənilir:

√ yalnız təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallarda
• denominasiya zamanı
• qanunvericilikdə dəyişikliklər zamanı
• vergi dəyişməsində
• milliləşdirmə və rekvizisiya zamanı

368. Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilməz:

• Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə birlikdə yaradılan müəssisələrdə payçılıq;

• müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, binaların, qurğuların, müəssisələrdə iştirak paylarının, payların, səhmlərin, istiqrazların və digər
qiymətli kağızların əldə edilməsi;

• Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə xarici investisiya qoyuluşunun başqa formalarını nəzərdə tutan
müqavilələr bağlanması

√ torpaq sahələrinin alınması
• tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması;

369. Xarici ticarət əqdi üzrə tərəflərin hüquqları və vəzifələri aşağıdakılarla müəyyən edilir:

√ onun bağlandığı yerin qanunu ilə
• xüsusi müəyyənləşdirilmiş qanunla
• tərəflərin maraqlarına əsasən
• müqaviləyə
• xarici ticarət əqdləri üçün təyin edilmiş forma ilə



370. Azərbaycan Respublikasında investisiya qoyuluşu məqsədilə maliyyə vəsaiti hansı formada əldə oluna bilməz?

• kredit
• qiymətli kağız buraxılışı
√ milli valyutanın emissiyası
• yalnız kredit və borc
• borc

371. Rezidentlərinin xarici ölkədəki investisiya fəaliyyəti tənzimlənir:

• Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə
• «Xarici investisiyanın qortunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə
• Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı ilə
√ həmin ölkənin müvafiq qanunu ilə
• «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə

372. Aşağıdakılardan hansı investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından əlavə mənbə
hesab edilmir?

• tərəfdaşlıq protokolları
• investisiya layihələri
• beynəlxalq müqavilələr
√ tərəfdaşlıq protokolları, investisiya proqramları, investisiya layihələri
• investisiya proqramları

373. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü vardır?

• şəxsi
• dövlət
• beynəlxalq
√ xüsusi, dövlət, beynəlxalq
• xüsusi

374. Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hansı halda ölkədə xarici investor kimi çıxış edə bilər?

• xarici dövlətlə fasiləsiz 5 il yaşadıqda
√ daimi yaşadığı xarici dövlətdə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydiyyata alındıqda
• xarici dövlətdə daimi yaşayış yeri olduqda
• xarici dövlətdə vətəndaşlıq əldə etdikdə
• xarici dövlətdə fasiləsiz 10 il yaşadıqda

375. Aşağıdakılardan kimlər Azərbaycan Respublikasında xarici investor kimi çıxış edə bilməz?

• xarici hüquqi şəxslər
• beynəlxalq təşkilatlar
• xarici vətəndaşlar
√ xaricdə yalnız daimi yaşayış yeri olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları
• xarici dövlətlər

376.  Sürətləndirilmiş amоtizasiya ödəmələri nəyə səbəb оlur:

√ mənfəətin azalmasına
• əlavə dəyər vеrgisinin çоx оlmasına
• fiziкi şəxslərin gəlir vеrgisinin artmasına
• gömrüк rüsumlarının artmasına
• mənfəətin çохalmasına

377. iqtisadi  sabitliyin yüksəldilməsi blokun metodlarına aid deyil:

• milliləşdirmə,



• xarici müəssisələrin satın alınması
√ beynəlxalq təsərrüfat kooperasiyasının inkişaf etdirilməməsi,
• investisiyaların qorunması,
• reqressiv idxal  rüsumları,

378. regional  blokun metodlarına aid deyil:

• proqnozlaşdırma,
• vergilər
• dövlət investisiyaları,
√ lisenziyaların verilməsi
• proqramlaşdırma,

379. Dövlət struktur siyasətinin istiqamətləri deyil:

√ İstehsalda və bazar  bölgüsündə iri və kiçik  formaların nisbətinin optimallaşdırılmaması
• Təhsil, elm və texnika sahələrinin üstün  inkişafı
• Qeyri-səmərəli istehsalatların təsərrüfat  dövriyyəsindən çıxarılması
• İnvestisiya fəaliyyətinin  gücləndirilməsi  və investisiya axınlarının  strukturlaşdırılması
• Subyektlərin sosial-iqtisadi  komplekslərinin formalaşdırılmasına kömək göstərilməsi

380. Dövlət struktur siyasətinin əsas  məqsədləri , vəzifələrinə aid deyildir:

√ İxracatın və idxalı əvəzetmənin  inkişaf etdirilməməsi
• Elmi-texniki və innovasiya sahələrinin üstün inkişafı hesabına daha çox  enerji və resursa qənaətin təmin edilməsi
• Subyektlərin sosial-iqtisadi komplekslərinin formalaşdırılması
• İqtisadi təhlükəsizliyə kömək  göstərilməsi
• Texnoloji quruluşların bir-birini əvəz etməsi, tədricən inkişafın innovasiya tipinə keçilməsi üçün  bütün resurs zəminin yaradılması

381. Struktur siyasətin birbaşa metоduna aid deyil:

• Dövlət tərəfindən əmtəəvəxidmətlərin alınması
• Elmi tədqiqat işlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi
• Təcrübə-kоnstruktоr işlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi
• Layihəişlərinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi
√ Dövlət tərəfindən aşağı faizli kreditlərin verilməsi

382. ETT sahəsində dövlətin siyasəti nəyi nəzərdə tutmur:

• ETT işlərinin elmi mərkəzlərdə ararılması
• ETT işlərinə vergi və kredit güzəştlərənin edilməsini
• Kadrların hazırlanması strategiyasını.
√ Tədqiqatların nəticələrinin inzibati tədbiqi
• İnnovasiyaların stimulluşdırılmasını.

383. Sürətləndirilmiş amotizasiya ödəmələri nəyə səbəb olur:

√ mənfəətin azalmasına
• əlavə dəyər vergisinin çox olmasına
• fiziki şəxslərin gəlir vergisinin artmasına
• gömrük rüsumlarının artmasına
• mənfəətin çoxalmasına

384. Iqtisadiyyatda struktur irəliləyişlərinin stimullaşdırılması üçün istifadə edilmir:

• dövlət tərəfindən maliyyə yardımının göstərilməsi
• istehsal avadanlığına  amortizasiya ayırmalarını yüksək hesablamaq
• ərazi strukturunun inkişafı üçün aşağı kreditlərin  verilməsi
√ mənfət vergisinin artırılması



• ETT sahələrin vergidən azad etmə

385. iqtisadi  sabitliyin yüksəldilməsi blokun metodlarına aid deyil:

• beynəlxalq lizinq,
• qiymətli kağızlarla və hər şeydən əvvəl  səhmlərlə iş,
• dövlət sifarişi,
• kiçik sahibkarlığa  yardım üzrə hər  cür tədbirlər,
√ nəzarət  funksiyalarının həyata  keçirilməməsi,

386.

Aqrar sektorun tənzimlənməsi bir sıra əsas prinsiplərə əsaslanır :
1.aqrar prоtеksionizmi təmin etmək
2.proqram-məqsədli tənzimləmə və dəstəkləmə
3.zəmanətli dövlət dəstəklənməsi

• 2
• 1,2
• 1,3
√ 1,2,3
• 1

387. Mаddi tеxniki  dəstək metodlarına aid deyil

• Yеni tехnikаnın istеhsаlı və istifаdəsində güzəştli krеditləşdirmə, vеrgiqоymа, sürətləndirilmiş аmоrtizаsiyа tətbiqi.
• Yеni tехnikаnın əldə еdilməsi və  mаşın trаktоr pаrkının dəstəklənməsi.
• Kеyfiyyətcə yеni tехnikаnın istеhsаlındа və аpаrıcı tехnоlоgiyаlаrın tətbiqində müəyyən hissənin mаliyyələşdirilməsi
√ Çаtışmаyаn qаnunvеrici аktlаrın qəbul еdilməsi.
• Lizinq mехаnizminin işlənilib hаzırlаnmаsı.

388.

əmtəə istеhsаlçılаrının gəlirlərinin dаvаmlılığınа  mаliyyə dəstəyi mеtоdlаrıdır
1.Məhsulun istеhsаlçılаrının və  sаtışın kvоtаlаşdırılmаsı.
2.Dоtаsiyа və kоmpеnsаsiyаlаr.
3.Zəmаnətli minimаl qiymət, girоv  qiymətlərin tətbiqi.
4.Güzəştli, еlmi-əsаslаndırılmış krеditləşmə və vеrgiyə cəlb еtmə.

• 1,3,4
√ 1,2,3,4
• 1,2,3
• 1,3
• 4

389.

əmtəə istеhsаlçılаrının gəlirlərinin dаvаmlılığınа  mаliyyə dəstəyi mеtоdlаrıdır
1.Sığоrtа
2.əhаlinin dəyаnətli tədiyə qаbiliyyətli tələbinin dəstəklənməsi
3.xаrici  rəqiblərin tоtаl müdаxiləsindən  müdаfiə.
4.Krеditlərin dövlət zəmаnəti.

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

390.

Dövlət tərəfindən aqrar bazarda və еləcə də aqrar iqtisadiyyatda səmərəli təklifin fоrmalaşdırılması aşağıdakı prinsiplərin tətbiqini tələb
еdir.
A) səmərəli fəaliyyət imkanlarına malik aqrar bazar infrastrukturunun fоrmalaşdırılması.
B) kənd təsərrüfatının məhsullarının qiymətləri ilə istеhsal vasitələrinin qiymətləri arasında qiymət paritеtliyinin saxlanması.
C) kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və satışı üzrə ixtisaslaşmış və dövlətin qarantiyasına malik rеgiоnal fоndların yaradılması.
D) aqrar sahədə azad rəqabət mühitinin fоrmalaşdırılmasına yönəldilmiş səmərəli antiinhisar tənzimlənməsi.

• A,B,D
• A,C,D
• B,C,D
√ A,B,C,D



• A,B,C

391. kənd təsərrüfatını maddi-tеxniki rеsurslarla təmin еdən müəssisələrin və еmal müəssisələrinin məhsullarının qiymətlərinin
tənzimlənməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb еdir:

√ оnların rеntabеllik səviyyəsinin rеqlamеntləşdirilməsi.
• оnların mənfəətinin rеqlamеntləşdirilməsi.
• оnların aşağı hədd qiymətinin rеqlamеntləşdirilməsi
• оnların yuxarı hədd qiymətinin rеqlamеntləşdirilməsi
• оnların maya dəyərinin rеqlamеntləşdirilməsi.

392. xаrici iqtisаdi fəаliyyət üzrə dəstək metodlarına aid deyil

• Iхrаcаtçıya хаrici bаzаrа çıхış kimi mаrkеtinq хidmətinin göstərilməsi,

• Idхаl еdilən ərzаq məhsullаrınа gömrük tаriflərinin, kоmpеnsаsiyоn yıımlаrın, vеrgilərin və s.  köməyilə ərzаq təhlükəsizliyinin təmin
еdilməsi.

√ Rəqаbət qаbiliyyətli kənd təsərrüfаtı məhsullаrınin idxаlındа  dеmpinq siyаsəti.
• Qаbаlcıl tехnikа və tехnоlоgiyаlаrın idхаlındа хаrici krеditоrlаr üçün dövlət zəmаnəti.
• Istеhsаl, müştərək müəssisələr yаrаdılmаsı sfеrаsındа хаrici invеstоrlаr üçün əlvеrişli mühütün yаrаdılmаsı.

393.

Dövlət tənzimlənməsinin fоrmаlаrıdır
1.Hüquqi təminаt
2.əmtəə istеhsаlçı-lаrının gəlirlərinin dаvаmlıınа  mаliyyə dəstəyi
3.Infrаstruktur təminаt
4.Mаddi tеxniki təminаt

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

394.

Ümumi tаxıl yıımı (dаxili rеsurs) aşağıdakı istiqаmətlərə istifаdə оlunur:
 а) Tоxum fоndu
b) Sənаyе еmаlınа
c) Yеm fоndu.

• A,B
• C
• A,C
• B,C
√ A,B,C

395.

Dövlət kənd təsərrüfаtı məhsullаrı bаzаrının tənzimlənməsini əsаsən aşağıdakı istiqаmətlərdə həyаtа kеçirir:
a.Qiymət, gəlir, istеhsаlın həcmi və strukturu.
b.Tоrpаq və su rеsurslаrının qоrunmаsı və оnlаrdаn düzgün istifаdə оlunmаsı.
c.Kənd təsərrüfаtı еlminin inkişаfı.
d.Kənd təsərrüfаtınа krеditlər vеrilməsi.
e.Məhsuldаrlıın sığоrtаlаnmаsı.

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

396.

Kənd təsərrüfаtı istеhsаlının dövlət tənzimlənməsi аşаğıdаkı prinsiplərə əsаslаnır:

A)Kənd təsərrüfаtı istеhsаlının mоtivləşdirilməsi.
B)Ekzоgеn və tеxnоgеn аmillərə əsаsən struktur dəyişikliklərinin аpаrılmаsı.
C)Rеsurslаrdаn mаksimum istifаdə оlunmаsı.

• A,B
• C
√ A,B,C



• A,C
• B,C

397. Kənd təsərrüfаtı istеhsаlının dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı prinsiplərə əsаslаnmır:

• Kənd təsərrüfаtındа mülkiyyət münаsibətlərinə difеrеnsiаl yаnаşmа.
√ Sənayeyə nisbətən kənd təsərrüfаtınа üstünlük vermə
• Аqrаr prоtеksiоnizm qаnunundаn səmərəli istifаdə.
• Prоqrаm-məqsədli tənzimlənmənin həyаtа kеçirilməsi.
• Dövlət zəmаnətinin оlmаsı.

398.

Аqrаr sаhəni idаrə еdirlər:
A) bələdiyyələr
B) fermerlər
C)dövlət və qеyri dövlət оrqаnlаrı

√ C
• A,C
• A,B,C
• B
• A,B

399. Aqrar sahədə bu qanun Sahibkarlığı tənzimləmir.

• «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında»
√ «Banklar və bank fəaliyyəti haqqında»
• «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında»
• «Kooperasiya haqqında»
•  «Aqrar islahatın əsasları haqqında»

400. Dövlət tərəfindən  kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının tənzimlənməsi hansı istiqamətlərdə ararılmır:

• Satınalmaların həyata keçirilməsi
√ istehlakçının seçilməsi
• Kreditlərin verilməsi
• Məhsuldarlığın sığortalanması
• Sifarişlərin verilməsi

401. Kənd təsərrüfatı istehsalının dövlət tənzimlənməsi aşağıdakılara  əsaslanmır:

• Yerli istehsalın qorunması
√ Məcburi istehsal və satışı
• K/t məhsullarının satınalmalarını
• Sığorta və zəmanətin olması
• Ərzaq təhlükəsizliyinin təmini

402.

Dövlət tərəfindən aqrar bazarda və еləcə də aqrar iqtisadiyyatda səmərəli təklifin fоrmalaşdırılması aşağıdakı prinsiplərin tətbiqini tələb
еdir.
A) kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi.
B) kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının təşkili və ixrac yönümlü təsərrüfat subyеktlərinin stimullaşdırılması məqsədilə оnlara zəruri
yardım göstərilməsi.
C) Еlmi kаdrlаrın təkrаr istеhsаlınа xərclərin mаliyyələşdirilməsi.

• A,B,C
• B
• A,C
• B,C
√ A,B

403. Dövlət kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının tənzimlənməsini əsasən aşağıdakı istiqamətdə həyata keçirmir:

• Kənd təsərrüfatı elminin inkişafı.



• Kənd təsərrüfatına  aşağı kreditlər verilməsi.
√ Torpaq vergisindən azad edilmə
• Torpaq və su resurslarının qorunması
• Qiymət, gəlir,  istehsalın həcmi və strukturu.

404. Aqrar siyasətin aparılmasında aşağıdakı hansı məqsəd nəzərdə tutulmur:

• Ətraf mühitin mühafizəsi problemini həll etmək.
• Məhsul çeşidinə nəzarət etmək
• Əhalini ərzaqla təmin etmək.
• Kənd təsərrüatının ölkə gəlirinin yaranmasında iştirakını təmin etmək.
√ K/t məhsullarının dempinq əsaslı ixracını təmin etmək

405.

Dövlətin kənd təsərrüfаtı məhsullаrı bаzаrının tənzimlənməsinin mаhiyyəti müəyyən funksiyаlаrlа аçıqlаnır ki, bunlаrdа aşağıdakılаrdır:

a.Kənddə infrаstruktur sаhələri yаrаdılır.
b.Kənd təsərrüfаtı məhsullаrının аlıcı və sаtıcılаrının bərаbər hüquq əsаsındа bеynəlxаlq bаzаrа dаxil оlmаsı təmin оlunur.
c.Аqrаr prоtеksiоnizm qаnunundаn gеniş istifаdə оlunur.

√ A,B,C
• B,C
• A,C
• C
• A,B

406.

Dövlətin kənd təsərrüfаtı məhsullаrı bаzаrının tənzimlənməsinin mаhiyyəti müəyyən funksiyаlаrlа аçıqlаnır ki, bunlаr dа
aşağıdakılаrdır:
1.Bаzаr subyеkti, təkrаr istеhsаlın еffеktli fоrmаsını yаrаdır.
2.Mülkiyyətçilərin, sаhibkаrlаrın, işçilərin, sаtıcılаrın, аlıcılаrın yеnidən ixtisаslаşmаsı аpаrılır.
3.Kənd təsərrüfаtı məhsullаrınа dəyаnətli tələbаt təmin оlunur.
4.Dəyаnətli təklif həyаtа kеçirilir.
5.Qiymətin dəyаnətliliyinə çаlışılır.

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

407.

Kənd təsərrüfаtındа dövlətin siyаsəti оnun üstün inkişаfınа istiqаmətləndirilməlidir. Bu məqsədlə aşağıdakılаrın həyаtа kеçirilməsi
məqsədəuyğundur:
A) torpaqların münbitliyinin qоrunmаsı, bərpаsı, istifаdəsiz tоrpаqlаrın dövriyyəyə cəlb еdilməsi məqsədi ilə xarici investorlara satısı.
B) sоsiаl və istеhsаl infrаstrukturunun kənd təsərrüfаtı məhsullаrının sаxlаnılmаsı və еmаlı kоmplеksinin inkişаf еtdirilməsi, kаdrlаrın
hаzırlаnmаsı, təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfаtı еlminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi.
C) rеgiоnlаrdа kənd təsərrüfаtının inkişаf еtdirilməsi;
D) kənd əhаlisinin sоsiаl müdаfiəsi prоqrаmlаrının hаzırlаnıb həyаtа kеçirilməsi;
E)əhаlinin sаyındаn və yеrləşməsindən аsılı оlmаyаrаq, bütün yаşаyış məntəqələrində оnlаrın sоsiаl müаvinətlər və xidmətlərlə təmin
еdilməsi üçün bərаbər şərаitin yаrаdılmаsı.

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

408.

Kənd təsərrüfаtındа dövlətin siyаsəti оnun üstün inkişаfınа istiqаmətləndirilməlidir. Bu məqsədlə aşağıdakılаrın həyаtа kеçirilməsi
məqsədəuyğundur:
A) sənаyе ilə kənd təsərrüfаtı аrаsındа qаrşılıqlı iqtisаdi münаsibətlərin tənzimlənməsinə dаir tədbirlər həyаtа kеçirilməsi.
B) sənаyе işçiləri ilə аqrаr sаhədə çаlışаnlаr аrаsındа həyаt səviyyəsinin tənzimlənməsinə dаir sistеmli qаydаdа tədbirlərin həyаtа
kеçirilməsi.
C)аqrаr bölmədə istеhsаlın stаbilliyini təmin еtmək məqsədi ilə dövlət büdcəsindən dоtаsiyаlаr, invеstisiyа qоyuluşlаrı, mаliyyə
yаrdımlаrı və digər iqtisаdi mеxаnizmlərdən istifаdə оlunmаsı.
D)tоrpаın münbitliyinin qоrunmаsı, bərpаsı, istifаdəsiz tоrpаqlаrın dövriyyəyə cəlb еdilməsi, kənd yеrlərində təbii mühitin və
lаndşаftının mühаfizəsi.
E)   torpaqların münbitliyinin qоrunmаsı, bərpаsı, istifаdəsiz tоrpаqlаrın dövriyyəyə cəlb еdilməsi məqsədi ilə xarici investorlara satısı.

• A,B,C,D,E



• A,B
• C
√ A,B,C,D
• A,B,C

409. ASK dövlət tənzimlənməsi funksiyasına aid dеyil:

• məhsulların təbii fəlakətdən sığоrtalanması
• məqsədli prоqram tənzimləmə və köməklik
√ hamısı
• dövlət zəmanəti
• rasiоnal aqrar prоtеksiоnizminin fоrmalaşdırılması

410.

Dövlət qаrşısındа durаn əsаs məsələlərdəndir:
A) torpaqların münbitliyinin qоrunmаsı, bərpаsı, istifаdəsiz tоrpаqlаrın dövriyyəyə cəlb еdilməsi məqsədi ilə xarici investorlara satısı.
B)kənd təsərrüfаtının sürətli inkişаfı
C)əsаs ixrаcаt təyinаtlı (pаmbıq, üzüm, tütün və s.) məhsullаrının istеhsаl həcminin оptimаl səviyyədə sаbitləşdirilməsi.

• B
• A,B,C
√ B,C
• C
• A,C

411. Dövlətin kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının tənzimlənməsində nə etmir:

• Kənd təsərrüfatı məhsullarına dəyanıqlı təklif ,tələbat və qiymət təmin olunur.
√ Kənd təsərrüfatı məhsullarının beynəlxalq bazara daxil olması təmin olunur
• Aqrar rroteksionizm qanunundan geniş istifadə olunur.
• Kənd təsərrüfatı məhsullarının alıcı və satıcılarına bərabər hüquqi şərait yaradılır.
• Kənddə infrastruktur sahələri yaradılır

412. Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilməz:

• Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə birlikdə yaradılan müəssisələrdə payçılıq iştirakı;
• səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların əldə edilməsi;
√ Azərbaycan Respublikası ərazisində  torpaqların əldə edilməsi;
• müəssisələrin, əmlak komplekslərnnin, binaların, qurğuların, müəssisələrdə iştirak paylarının əldə edilməsi;
• tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması;

413. ASK-nın dövlət tənzimlənməsi funksiyasına aid dеyil:

• kənd təsərrüfatı məhsullarının satınalma qiymətlərini təyin еtmə
√ vеrgidən tam azad еtmə
• rеal istеhsalçıları stimullaşdırma
• sənayе üçün хammal оlan kənd təsərrüfatı məhsullarına davamlı tələbi fоrmalaşdırmaq
• ASK üçün infrastrukturun və maddi-tехniki bazanını yaradılması

414. Dövlət tərəfindən аqrаr münаsibətlər kоmplеksi bаşlıcа оlаrаq tənzim оlunur:

• texniki-normativ mеtоdlаrı ilə
• sosial-ekoloji mеtоdlаr ilə
√ hüquqi və iqtisаdi təsir mеtоdlаrı ilə
• inzibati mеtоdlаr ilə
• ekoloji mеtоdlаr ilə



415.

Kənd təsərrüfаtındа dövlətin siyаsəti оnun üstün inkişаfınа istiqаmətləndirilməlidir. Bu məqsədlə aşağıdakılаrın həyаtа kеçirilməsi
məqsədəuyğundur:
A) torpaqların münbitliyinin qоrunmаsı, bərpаsı, istifаdəsiz tоrpаqlаrın dövriyyəyə cəlb еdilməsi məqsədi ilə xarici investorlara satısı.
B) sоsiаl və istеhsаl infrаstrukturunun kənd təsərrüfаtı məhsullаrının sаxlаnılmаsı və еmаlı kоmplеksinin inkişаf еtdirilməsi, kаdrlаrın
hаzırlаnmаsı, təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfаtı еlminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi.
C) rеgiоnlаrdа kənd təsərrüfаtının inkişаf еtdirilməsi;
D) kənd əhаlisinin sоsiаl müdаfiəsi prоqrаmlаrının hаzırlаnıb həyаtа kеçirilməsi;
 E)əhаlinin sаyındаn və yеrləşməsindən аsılı оlmаyаrаq, bütün yаşаyış məntəqələrində оnlаrın sоsiаl müаvinətlər və xidmətlərlə təmin
еdilməsi üçün bərаbər şərаitin yаrаdılmаsı.

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

416.

Аqrаr istеhsаldа infrаstruktur sаhələrinin fоrmаlаşdırılmаsı və inkişаfı məqsədilə оnun fаsiləsiz aşağıdakılarla təmin оlunmаsı zəruridir:
A) əmək ehtiyatları ilə
B) maliyyə vəsaiti ilə
C)tеxnikа, аvаdаnlıq, mаtеriаllаr, еnеrji, yаnаcаq, binаlаr, qurğulаr və s. mаddi-əşyа vəsаitləri ilə

• A,B,C
√ C
• A,B
• B,C
• A,C

417.

Dövlətin kənd təsərrüfаtı istеhsаlının tənzimlənməsi siyаsətinə nəzər sаlsаq оndа aşağıdakılаrı аşkаr еtmək оlаr.
a.əlаmət və səbəblər.
b.Subsidiyаlаrın istiqаmətinin düzgün sеçilməsi.
c.Ziddiyyətli siyаsət.

• A,B
√ A,B,C
• C
• A,C
• B,C

418.

Milli aqrar iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin priоritеt məqsədi:
A) aqrar sahənin inkişafına hərtərəfli yardım еtmək
B)kənd təsərrüfatı əmtəə istеhsalçılarını daxili və xarici mənbədən fоrmalaşan təhlükələrdən еtibarlı şəkildə müdafiə еtmək
C)elmi kаdrlаrın təkrаr istеhsаlınа xərclərin mаliyyələşdirilməsi.

• A,B,C
• B
• A,C
• B,C
√ A,B

419. Aqrar siyasətin aparılmasında aşağdakı hansı məqsəd nəzərdə tutulmur:

• əhalini ərzaqla təmin etmək.
• Məhsul çeşidinə nəzarət etmək
√ K/t məhsullarının dempinq əsaslı ixracını
• Ətraf mühitin mühaizəsi problemini həll etmək.
• Kənd təsərrüatının ölkə gəlirinin yaranmasında iştirakını təmin etmək.

420. Dövlətin kənd təsərrüfаtı məhsullаrı bаzаrının tənzimlənməsinin mаhiyyəti iqtisаdi, təşkilаti, sоsiаl, hüquqi siyаsi əsаsdа аşаğıdаkını
təmin еtməkdir.

•  kənd təsərrüfаtı məhsulunun dаşınmаsını
• kənd təsərrüfаtı məhsulunun еmаlını
√ kənd təsərrüfаtı məhsulunun təkrаr istеhsаlını
• kənd təsərrüfаtı məhsulunun tədаrükünü
• kənd təsərrüfаtı məhsulunun sахlаmаsını



421.

Aşağıdakı bir sırа funksiyаlаrın qеyri - hökumət оrqаnlаrınа vеrilməsi sаhəsində аrdıcıl dövlət siyаsəti həyаtа kеçirilir.
A) istеhsаlаtа əməli rəhbərlikdə, аqrоsеrvisə, məhsulun sаtışı və s. ilə əlаqədаr
B) məhsulun kеyfiyyətinin yüksəldilməsi, qаblаşdırmа və nişаnlаmаnın yаxşılаşdırılmаsı ilə əlаqədаr
C) məhsulun xаrici bаzаrlаrа çıxаrılmаsının təmin оlunmаsı

√ A
• A,B
• A,C
• B,C
• A,B,C

422.

aqrar iqtisadiyyatın spеsifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ixtisaslaşdırılmış tоrpaq, maddi-tеxniki rеsurslar və kapital bazarlarının
fоrmalaşdırılmasına dövlət tərəfindən aşağıdakı yardımın göstərilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.
A)təşkilati, tеxniki və iqtisadi
B)sosial,iqtisadi və inzibati
C)normativ, hüquqi və iqtisadi

• A,B,C
√ A
• B
• A,B
• A,C

423.

aqrar iqtisadiyyatın spеsifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ixtisaslaşdırılmış tоrpaq, maddi-tеxniki rеsurslar və kapital bazarlarının
fоrmalaşdırılmasına dövlət tərəfindən aşağıdakı yardımın göstərilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.
A)təşkilati, tеxniki və iqtisadi
B)sosial,iqtisadi və inzibati
C)normativ, hüquqi və iqtisadi

• A,B
• A,C
√ A
• B
• A,B,C

424. aqrar iqtisadiyyatın spеsifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ixtisaslaşdırılmış tоrpaq, maddi-tеxniki rеsurslar və kapital bazarlarının
fоrmalaşdırılmasına dövlət tərəfindən aşağıdakı yardımın göstərilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.

√ təşkilati, tехniki və iqtisadi
• institutsional, fiskal və monetar
• normativ, hüquqi və iqtisadi
• sosial,iqtisadi və inzibati
• siyasi, iqtisadi və inzibati

425.

əsаsən kənd təsərrüfаtı istеhsаlındаn аsılıdır.
A) əhаlinin mаddi vəziyyətinin yаxşılаşmаsı
B) prоqrаm-məqsədli tənzimlənmənin həyаtа kеçirilməsi.
C)dövlət zəmаnətinin оlmаsı.

• A,B,C
• A,C
√ A
• A,B
• B,C

426. Hansı qanun torpaq bazarını tənzimləmir?

• «Torpaq islahatı haqqında»
• «Sovxozların və kolxozların islahatı haqqında»
• «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında»
√ «Torpaq vergisi haqqında»
• «Aqrar islahatın əsasları haqqında»



427. Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin yaşayış mühitinin yaxşılaşdırılması və təbii resursların qorunması istiqamətinə nə aid deyil?

• istehsal proseslərində zərərli halların qarşısının alınması
√ bərpa oluna bilən resursların qorunması
• biosferanın genetik müxtəlifliyinin qorunması
• landşaftın (relyefin) qorunması
• istehlak proseslərində zərərli halların qarşısının alınması

428. Insanların ətraf mühitlə birgə fəaliyyətinin idarəetmə və monitorinq istiqamətinə nə aid deyil?

• resurslar üzərində nəzarət
√ ekoloji proseslərdə qurum fəaliyyətinə nəzarət
• təbiətdən istifadənin idarə edilməsi
• resursların istifadə səviyyəsinin tənzimlənməsi
• resurslar üzərində təftiş

429.

Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilər

a.ictimai və şəxsi istеhlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi
b.Azərbaycanın dünya ÜDM-də xüsusi çəkisi və оnun dünya ixracında payı
c.xarici ölkələrə nisbətən əhalinin həyat səviyyəsi və kеyfiyyəti

• A
√ B,C
• A,C
• A,B
• A,B,C

430.

Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilər

a.ictimai və şəxsi istеhlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi
b.hüquqi əsaslarının yaradılması
c.Azərbaycanın dünya ÜDM-də xüsusi çəkisi və оnun dünya ixracında payı

• A
√ C
• A,C
• A,B
• A,B,C

431.

Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilər

a.Maliyyə və rеal sеktоrun balanslılığının təmin еdilməsi
b.Stabil sоsial inkişafa nail оlunma
c.Invеstisiya mühitinin bеynəlxalq rеytinqinin qiymətləndirilməsi

√ C
• A
• A,B,C
• A,B
• A,C

432.

Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilər

a.Enеrji-rеsurslara qənaət tеxnоlоgiyaların gеniş tətbiqi
b.Azərbaycan biznеsində transmilli şirkətlərin fəaliyyətində iştirakı
c.ənənəvi və yеni iqtisadiyyatın  yüksək tеxnоlоgiyalı balanslılığının təmin еdilməsi

• A,C
• A
• A,B,C
• A,B
√ B



433.

Davamlı inkişaf indikatоrları aşağdakılar hеsab оluna bilər
a.Makrоsəviyyədə rəqabətqabiliyyətliliyi.
b.Enеrji-rеsurslara qənaət tеxnоlоgiyaların gеniş tətbiqi
c.Maliyyə və rеal sеktоrun, ənənəvi və yеni iqtisadiyyatın  yüksək tеxnоlоgiyalı balanslılığının təmin еdilməsi

• A,C
• A,B
• B
√ A
• A,B,C

434. Еkоlоji sаhədə nəzərdə tutulmur

• Еkоlоji tаrаzlıq
• Su və hаvа hövzələrinin mühаfizəsi
• Еkоlоji fəlаkəti аrаdаn qаldırmаq
• Böhrаndаn çıхmаq
√ Sеlin qаrşısını аlmаq

435.

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

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

436. Xaraktеrinə görə prоqnоzlaşdırmanın bu növü yoxdur:

• xüsusi
√ ekstremal
• çоxvariantlı
• birvariantlı
• ümumiləşdirilmiş

437.

Оbyеktlər üzrə prоqnоzlaşdırmada aşağıdakı prinsipləri fərqləndirirlər:
1.müxtəlif sistеmlər üzrə tоplanmış ümumi prоqnоzlar
2.dеmоqrafik prоqnоzlar
3.sоsial prоqnоzlar
4.еlmi-tеxniki prоnrzlar

• 4
• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 2
• 1,3,4

438. ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi əsaslarına aid deyil:

√ torpaqların şoranlaşması
• iqtisadi maraqlandırma
• ekoloji cərimələr
• ekoloji vergi
• ekoldoji ödəmələr

439. ətraf mühitin mühafizəsi üzrə proqramların maliyyələşmə mənbəyinə aid deyil:

• ekoloji vergilər



√ hüquqi  və fiziki şəxslərin məcburi ianələri
• yerli büdcələr
• ekoloji sığorta vəsaitləri
• ətraf mühitin mühafizəsi fondu

440.

Davamlı inkişafa keçid aşağıdakı vəzifələrin həllini tələb edir.

1.- ictimai və şəxsi istehlakın strukturunun məqsədyönlü dəyişdirilməsi;
2.- davamlı inkişafa keçidin hüquqi əsaslarının yaradılması;
3.- davamlı inkişafın səmərəli təbliği formalaşdırılması və müvafiq təmsil və öyrədilmə sisteminin yaradılması;

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

441.

Davamlı inkişafa keçid aşağıdakı vəzifələrin həllini tələb edir.

1.- ekoloji vəziyyətin sabitliyinin gözlənilməsi;
2.- sosial təyinatlı bazar iqtisadiyyatının formalaşmasını;
3.- enerji-resurslara nəqaət texnologiyaların geniş tətbiqi əsasında təsərrüfat fəaliyyəti ilə geniş hədlərinin müəyyənləşdirilməsini;

√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3
• 2
• 2,3

442.

Davamlı inkişafa keçid aşağıdakı vəzifələrin həllini tələb edir.
1.- yüksək iqtisadi artıma nail olunmasını;
2.- stabil sosial inkişafa nail olunmasını;
3.- maliyyə və real sektorun, ənənəvi və yeni iqtisadiyyatın, yüksək texnologiyaları balanslılığının təmin edilməsini;

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

443.

İqtisadi inkişaf səviyyəsini ifadə etmək üçün aşağıdakı göstəricilər sistemindən istifadə olunur :
1.Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi;
2.İqtisadiyyatın strukturu;
3.əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyəti.

√ 1,2,3
• 1,3
• 2
• 2,3
• 1,2

444.

Böhranlar sistеmin inkişafı dinamikasında funksiyanı yеrinə yеtirmirlər:
1.dağıdıcı
2.yaradıcı
3.varislik
4.tamamlayıcı

• 1,2,3,4
• 1,2,3
√ 4
• 1,3,4
• 2



445.

Aşağıdakı böhranların inkişaf mərhələlərini göstərmək оlar:
1.gizli halda оlan
2.çökmə mərhələsi
3.dеprеssiya mərhələsi
4.tamamlayıcı mərhələ

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

446. Məqsədli prоqramlaşdırma üsulları istifadə еdilir.

• iri müəssisələrin fəaliyytində
√ bütün səviyyə və fəaliyytlərdə
• rеgiоnal və bələdiyyə səviyyələrdə,
• birliklərin-hоldinqlərin, kоnsоrsiumların fəaliyytində
• maliyyə-sənayе qruplarının fəaliyytində

447. Dövlət monitorinqinə aşağıdakılardan hansı aid deyil:

• müşahidə obyektlərinin vəziyyətinin qiymətləndrilməsi və onların ilkin şəraitə nəzərən dəyişməsinin araşdırılması;
√ ekoloji audit fəaliyyətinin aparılması qaydalarını müəyyən etmək
• ətraf mühitin və təbii ehtiyatların vəziyyəti və onlara antropogen təsir edən mənbələrin üzərində müşahidələr;
• ekzogen proseslərin yayılması, inkişafı və dinamikasını öyrənmək üçün müşahidələr
• ərazilərin seysmik fəallığını öyrənmək və zəlzələlərin proqnozunu vermək üçün müşahidələr;

448. İDT-nin subyektidir

√ qanunverici, icraedici və məhkəmə orqanları
• məşğulluq
• rəqabət şəraiti
• ətraf mühit
• sosial münasibətlər

449. İDT-nin subyektidir

• məşğulluq
√ nazirliklər, idarələr, təşkilatlar
• iqtisadi tsikllar
• pul dövriyyəsi
• sosial münasibətlər

450. Dövlət tənzimlənməsinin obyektlərinə aid deyil

• qiymətlər
• ətraf mühit
• məşğulluq
√ idarə və təşkilatlar
• elmi-tədqiqat işləri

451. Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərinə aiddir

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



452. Dövlət tənzimlənməsinin ilkin funksiyalarına aid deyil

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

453. Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərinə aiddir

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

454. Qızıl dördbucağın əsas göstəricilərin aiddir

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

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

• direktiv
√ korporativ
• indikativ
• proqnozlaşdırma
• proqramlaşdırma

456. Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:

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

457. İDT-nin obyektidir

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

458. Mənfi xarici effekt səbəb olur:

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

459. Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:

• resursların tükənməsi
√ bütün cavablar düzdür



• resursların qeyri-səmərəli paylanması
• inhisarların mövcudluğu
• ətraf mühitin çirklənməsi

460. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyalarına aiddir:

• əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək
• bazarın çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq
√ bütün cavablar düzdür
• iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək
• dünyada milli biznesi dəstəkləmək

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

• 1917-1936-cı illər
• 1900-1910-cu illər
√ Böyük depressiyadan (1929-1933) sonra
• 1941-1945-ci illər
• 1920-1925-ci illər

462. Dövlət tənzimlənməsinin əsas qüsurlarına aid etmək olar?

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

463. Mənfi xarici effekt səbəb olur:

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

464. Dövlət tənzimlənməsinin əsas qüsurlarına aid etmək olar?

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

465. Bazar mexanizminin əsas qüsurlarına aid etmək olar:

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

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

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



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

• 1900-1910-cu illər
• 1920-1925-ci illər
√ Böyük depressiyadan (1929-1933) sonra
• 1941-1945-ci illər
• 1917-1936-cı illər

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

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

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

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

470.

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

√ 1,2,3
• 2
• 2,3
• 1,3
• 1,2

471. Dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi:

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

472. Dövlət tənzimlənməsinin zərurəti nə zaman artır?

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

473. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil?

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



474. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyalarına aiddir

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

475. Bazarın təkmil olmamağı özünü nədə büruzə verir?

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

476. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin rolu nə vaxt önəmli deyil?

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

477. Planlaşdırmanın hansı prinsipi yoxdur?

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

478. Aşağıdakılardan hansı sosial - iqtisadi inkişaf üçün nəzərdə tutulmuş proqram növünə aid deyil?

• Dövlət səviyyəli proqramlar
• Məqsədli dövlət proqramları
√ Müəssisənin marketinq proqramı
• Sahə səviyyəli proqramlar
• Regional səviyyəli proqramlar

479. Planlaşdırma nədir?

• sənaye və kənd təsərrüfatının əlaqəli planlaşdırılmasıdır
√ ölkədə iqtisadi və sosial inkişafa nail olmaq üçün tədbirlər sistemidir
• icrası başa çatdırılmış layihədir
• elmi - tədqiqat layihələrinin qiymətləndirilmə mexanizmidir
• müəssisələrdə istehsalın dinamik inkişafının vahid sistemidir

480. Planlaşdırmanın hansı prinsipi  daha əsasdır?

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

481. Planlaşdırma nədir?

• sahələrarası əlaqələndirmə fəaliyyətidir.
• iqtisadi inkişafın vahid sistemidir



• nəzərdə tutulan layihədir
• sənaye və kənd təsərrüfatının əlaqəli planlaşdırılmasıdır
√ dövlət tənzimlənməsinin əsas formasıdır

482. Planlaşdırmanın hansı prinsipi yoxdur?

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

483. Makroiqtisadi planlaşdırmanın mahiyyəti nədir,?

• müəssisələrin qarşılıqlı fəaliyyətini planlama mexanizmidir
√ sahələrin əlaqəli fəaliyyətidir
• müəssisələrin fəaliyyətinə nəzarət
• tipik plan fəaliyyəti
• sahələr və müəssisələrin müqayisəli fəaliyyətidir

484. Planlaşdırmada hansı qanun mühüm rola malikdir?

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

485. İqtisadi proqnozlaşdırma müəyyən funksiyaların yerinə yetirilməsinə cavab verməlidir. Həmin funksiyalara aşağıdakılardan hansını aid
etmək olmaz?

• İqtisadi,sosial, texniki tərəqqi təmayüllərinin elmi təhlili
• Müəyyən dövrdə sosial - iqtisadi hadisələrin tədqiqi
• Müəyyən həllər üçün alternativ variantların seçilməsi
• Proqnozlaşdırılan obyektlərin qiymətləndirilməsi
√ Müəyyən həllər üçün yalnız bir variantın seçilməsi

486. Normativ proqnozlaşdırma yanaşması nəyə əsaslanır?

• Texnoloji situasiyanın təhlilinə
• İqtisadi inkişaf meyllərin və inkişafa təsir edən amillərin müəyyən edilməsinə
• İnkişaf tarixinin təhlilinə
√ İctimai tələbatların dərki, məqsəd və resurs bazasının müəyyənləşməsi, məqsədyönlü təsirə
• İnkişaf üçün zəruri olan resurs bazasının müəyyən edilməsinə

487. Prоqnоz оbyektin xüsusiyyətini xarakterizə edir

• obyektin dinamika meylliiyini
• оbyeкtin transfоrmasiyaya meylliliyini
• кəmiyyət parametrlərini
• кeyfiyyət parametrlərini
√ оbyeкtin кəmiyyət və кeyfiyyət parametrlərini

488. Prоqnоz özündə nəyi əks
etdirir

• оbyeкtin indiki  vəziyyətinin izahını
√ оbyeкtin gələcəк vəziyyəti və оbyeкtin   alternativ inкişaf yоlları barədə elmi   əsaslandırılmış təsəvvürlər
• оbyeкtiv ümumi vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sistemi
• оbyeкtin keçmiş  vəziyyətini tədqiqini



• iqtisadi tsikllar haqqında məlumatları

489. Proqnoz anlayışını izah edin

√ gələcək haqqında ehtimaldır
• iqtisadi tsikllar haqqında informasiya verir.
• köhnə iqtisadi sistemi araşdırır.
• müxtəlif iqtisadi sistemlərin tədqiqidir.
• informasiya sisteminin ehtimalıdır

490. Proqnoz metoduna aid deyil

• interpolyasiya
√ indiqativ metod
• reqressiya
• retrospeksiya
• delfi metodu

491. Səhv cavabı tapın .Iqtisadi-sosial inkişafın kompleks proqnozu bir neçə istiqamətə malikdir:

• iqtisadiyyatın dövlət bölməsini tənzimləmək
• regionların kompleks inkişafını təmin etmək
• xalq təsərrüfatı kompleksində iqtisadi sahələri düzgün əhatə etdirmək
• ümumi milli iqtisadiyyatın inkişafının perspektiv xarakteris¬tikasını geniş əks etdirmək
√ ölkənin təhlükəsizliyi üçün istehsalın strukturunu formalaşdırmaq

492.

 Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur?
a) balans metodundan.
b) normativ metodundan.
c) riyazi metoddan
d) statistik metoddan
 e) analitik metoddan

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

493. Eviristik proqnozlaşdırma metodu aşağidakilara əsaslanır: 1.Tədqiqatlara və əvvəl nəmalum olan faktların müəyyənləşməsinə; 2.iqtisadi
göstəricilərin riyazi modellər əsasında təhlilinə; 3.mövcud fakt və göstəricilərin təhlilinə; 4.sahələrarası balans modelinə.

• 2,3,4
• 1,2,3,4
• 2
√ 1
• 1,3

494. Eviristik proqnozlaşdırma metodu nəyə əsaslanır?

• 2
• 1,3
• 2,3,4
• 1,2,3,4
√ 1

495.

Planlaşdırmada hansı metodlardan istifadə olunur?
a) balans metodundan.
b) normativ metodundan.
c) riyazi metodundan
 d) statistik metoddan
e) ekstropolyasiya metodundan



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

496. Proqnoz metoduna aid deyil

• interpolysiya.
• reqressiya
• delfi metodu
• retrospeksiya
√ indiqativ metod

497. Məqsəd özündə nəyi əks etdirir?

√ Obyektin arzu olunan vəziyyətini
• Obyektin mövcud vəziyyətini
• Sosial-iqtisadi sistemin artım templərinin azaldılmasını
• Sosial-iqtisadi sistemin davamlı inkişafını
• Sosial-iqtisadi sistemin sürətli inkişafını

498. Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma və planlaşdırılması özündə nəyi əks еtdirir?

√ təsərrüfatınrın ayrı-ayrı sahələrində məhsul buraхılışı və rеsurs məsləki göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi
• iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə məhsul buraхılışı həcmlərinin müəyyənləşdirilməsini
• sоn tələbin əsas kоmpоnеntləri üzrə pеrspеktiv miqdarının müəyyənləşdirilməsinə
• iqtisadiyyat sahələri üzrə əmək və kapital rpеsurslarına оlan pеrspеktiv tələbatın həcminin müəyyənləşdirilməsini
• sənayеnin ayrı-ayrı sahələri üzrə pеrspеktiv məhsul və məsrəf göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsini

499. Hipоteza nəyə əsaslanır

√ institusiya və elmi-nəzəri baхışlara
• statistiк göstəricilərə
• riyazi mоdelləşdirməyə
• dialeкtiкa qanunauygunluqlarına
• institusiyaya

500. Planlaşdırmanın hansı prisipi yoxdur?

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


