
                                     “ Azərbaycan iqtisadiyyatı” 

 

1.Azərbaycanda iqtisadiyyatın müstəqil milli əsasının yaradılmasının ən  əsas şərti  hansıdır? 

A) Azərbaycanda iqtisadiyyatın müstəqil milli əsasının yaradılmasınınən əsas iqtisadi birlikdir  

B)  Azərbaycanda iqtisadiyyatın müstəqil  milli əsasının yaradılmasının ən əsas şərti  ərazi  birliyidir 

C) Azərbaycanda iqtisadiyyatın müstəqil  milli əsasının yaradılmasının ən əsas şərti istehsalın  

kompleks inkişafıdır 

D)  Azərbaycanda iqtisadiyyatın müstəqil  milli əsasının yaradılmasının ən əsas şərti ərazi əmək 

bölgüsünün olması 

E) Azərbaycanda iqtisadiyyatın müstəqil  milli əsasının yaradılmasının ən əsas şərti məhsuldar qüvvədir 

 

2. “Azərbaycanda iqtisadiyyatın”fənninin  öyrənilməsində istifadə olunan bu metod düzgün 

deyil? 

A)  “Azərbaycanda iqtisadiyyatın”fənninin  öyrənilməsində  istifadə olunan bu sahələrarası  metoddu 

B) “Azərbaycanda iqtisadiyyatın”fənninin  öyrənilməsində  istifadə olunan bu metod elmi abstraksiyadı 

C) “Azərbaycanda iqtisadiyyatın”fənninin  öyrənilməsində  istifadə olunan bu metod təhlildi 

D) “Azərbaycanda iqtisadiyyatın”fənninin  öyrənilməsində  istifadə olunan bu metod induksiyadı 

E) “Azərbaycanda iqtisadiyyatın”fənninin  öyrənilməsində  istifadə olunan deduksiya metodudu 

 

3. Azərbaycanda tikinti sənayesi müəssisələrinin böyük hissəsi harada cəmlənmişdir? 

A) Azərbaycanda tikinti sənayesi müəssisələrinin böyük hissəsi  Abşeronda 

B) Azərbaycanda tikinti sənayesi müəssisələrinin böyük hissəsi Bakıda 

C) Azərbaycanda tikinti sənayesi müəssisələrinin böyük hissəsi  Gəncədə 

D) Azərbaycanda tikinti sənayesi müəssisələrinin böyük hissəsi Sumqayıtda 

E) Azərbaycanda tikinti sənayesi müəssisələrinin böyük hissəsi  Qazaxda 

 

4. Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlətin gördüyü tədbirlərdən biri  yanlış verilmişdir 

A) Milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlətin gördüyü tədbirlərdən biri ixtisaslaşma sahələrinin 

sayını artırmaqdır 

B) Milli  iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlətin gördüyü tədbirlərdən biri qiymətlərdə sabitlık əldə 

etmək 

C) Milli  iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlətin gördüyü tədbirlərdən biri Xarici iqtisadi fəaliyyətdə 

tarazlığa nail olmaq 

D) Milli  iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlətin gördüyü tədbirlərdən biri iqtisadi artım əldə etmək 

E) Milli  iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün dövlətin gördüyü tədbirlərdən biri yüksək səviyyəli 

məşğulluğa nail olmaq 

 

5.Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti nədir? 

A) Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti dövlət müstəqilliyidi 

B) Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti siyasi müstəqillik 

C) Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti sosial müstəqillik 

D) Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti iqtisadi müstəqillik 

E) Milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasının mühüm ilkin şərti mədəni müstəqillik 

 

6. Maddi istehsal prosesi hansı fazalardan keçir? 

A) İstehsal, bölgü, mübadilə, istehlak 

B) Bölgü, nəzarət ,mübadilə 

C)  Tənzimlənmə, İstehsak, bölgü 

D) İstehsak . hazırlıq,istehsal , tənzimləmə 

E)  Nəzarət ,bölgü,istehsal 

 

7. “İqtisadiyyat”  fənni nəyi öyrənir 



A) “ İqtisadiyyat” fənni  ev təsərrüfatını  

B) “ İqtisadiyyat” fənni  dövləti idarəetməyi 

C) “ İqtisadiyyat” fənni  rayonu idarə etməyi  

D) “ İqtisadiyyat” fənni  xalq  təsərrüfatını  

E) “ İqtisadiyyat” fənni  respublikanı idarə etməyi 

 

8. Milli iqtisadiyyatın iqtisadi və siyasi müstəqillik səviyyəsinə görə formaları  

    hansılardır? 

A) Milli iqtisadiyyatın iqtisadi və siyasi müstəqillik səviyyəsinə görə forması asılı və müstəqil milli 

iqtisadiyyat 

B) Milli iqtisadiyyatın iqtisadi və siyasi müstəqillik səviyyəsinə görə formaları qapalı və asılı  

 milli iqtisadiyyat 

C) Milli iqtisadiyyatın iqtisadi və siyasi müstəqillik səviyyəsinə görə formaları sənaye yönümlü  

   və aqrar yönümlü mili iqtisadiyyat 

D) Milli iqtisadiyyatın iqtisadi və siyasi müstəqillik səviyyəsinə görə formaları zərif inkişaf etmiş   

   milli iqtisadiyyat  

E) Milli iqtisadiyyatın iqtisadi və siyasi müstəqillik səviyyəsinə görə formaları  açıq və qapalı milli 

iqtisadiyyat 

 

9. Azərbaycan Respublikasının ərazisi necə min km-dir. 

 A) Azərbaycan Respublikasının ərazisi 86.6 min km-dir 

B) Azərbaycan Respublikasının ərazisi 100 min km-dir 

C) Azərbaycan Respublikasının ərazisi 120 min km -dir 

D) Azərbaycan Respublikasının ərazisi 92,5 min km –dir  

E) Azərbaycan Respublikasının ərazisi 110 min km -dir 

 

10.İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xarakterik cəhətləri hansılardır? 

A) İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xarakterik cəhətləri daxili bazar darlığı ,aqrar xammal ixtisaslaşması 

əhalinin yoxsulluq və savadsızlığı 

B) İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xarakterik cəhətləri xammal ehtiyacı, iqlim və torpağı 

C) İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xarakterik cəhətləri  bazarın zərif inkişaf , maliyyə problemləri 

D) İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xarakterik cəhətləri  əhalinin yoxsulluğu ,torpağı ,xammal ehtiyacı 

E) İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xarakterik cəhətləri  savadsızlıq,maliyyə mobeninin olmamasıdır 

 

11. Emal sənayesinin  zəif inkişaf mərhələlərinin böhran dövrü. 

A) Emal sənayesinin  zəif inkişaf mərhələlərinin böhran dövrü 1991-1993 –cü illər 

B) Emal sənayesinin  zəif inkişaf mərhələlərinin böhran  dövrü 1996- 2000 – ci illər 

C) Azərbaycan iqtisadi inkişaf mərhələlərinin böhran dövrü 2000- 2003 – cü illər 

D) Azərbaycan iqtisadi inkişaf mərhələlərinin böhran dövrü 1993-1997 – ci illər 

E) Azərbaycan iqtisadi inkişaf mərhələlərinin böhran dövrü 1990- 1992– ci illər 

 

12.Azərbaycanda pul kredit siyasətindən nə vaxtı  istifadə edir? 

A) İqtisadiyyatın lazımı pul kütləsinin təmin etmək və tənzimləmək üçün   

B)  İnfilyasiya səviyyəsini tənzimləmək üçün   

C)  İnfilyasiya səviyyəsini maksimuma qalxması üçün  

D) Ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun tənzimlənməsi üçün 

E) Əmək haqlarının endirilməsi üçün 

 

13. Azərbaycanın milli valyuta nə  vaxt tədavülə buraxılıb? 

A) Azərbaycanda  milli valyuta 1992 –ci ildə tədavülə buraxılıb 

B) Azərbaycanda  milli valyuta 1995 –ci ildə tədavülə buraxılıb 

C) Azərbaycanda  milli valyuta 1990 –cı ildə tədavülə buraxılıb 



D) Azərbaycanda  milli valyuta 1993 –cü ildə tədavülə buraxılıb 

E) Azərbaycanda  milli valyuta 1997 –ci ildə tədavülə buraxılıb 

 

14. Əhalinin sıxlığı necə təyin olunur? 

A) Əhalinin sayını ölkənin  sahəsinə bölməklə 

B) Əhalinin sayını  siyahıya almaqla 

C) Əhalinin məskunlaşmasını müəyyən etməklə 

D) Əhalinin tərkibini müəyyən etməklə 

E) Əhalinin  kənddə və şəhərdə  sayını hesablamaqla 

 

15.Azərbaycanın makroistehsal sisteminə aiddir? 

A) Azərbaycanın makroistehsal sisteminə sənaye və aqrar sənaye sistemləri 

B) Azərbaycanın makroistehsal sisteminə sənaye və kənd təssərüfatı sistemləri 

C) Azərbaycanın makroistehsal sisteminə sənaye və aqrar sənaye  və kənd təsərrüfatı  

   sistemləri 

D) Azərbaycanın makroistehsal sisteminə tikinti və  sənaye sistemləri 

E) Azərbaycanın makroistehsal sisteminə sənaye və aqrar sənaye kompleksi, tikinti   

    kompleksi sistemləri 

 

16.İstehsal xərclərin azalmağına görə həlledici amil nədən ibarətdir? 

A) İstehsal xərclərin azalmağına görə həlledici amil əmək məhsuldarlığın yüksəldilməsi 

B) İstehsal xərclərin azalmağına görə həlledici amil pul münasibətləri 

C) İstehsal xərclərin azalmağına görə həlledici amil həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 

D) İstehsal xərclərin azalmağına görə həlledici amil alqı –satqı vasitəsi 

E) İstehsal xərclərin azalmağına görə həlledici amil işçilərin əmək haqqı 

 

17. Bakı - Tblisi – Ceyran (BTC) əsas ixrac neft kəmərinin çəkilişi haqqında müqavilə necənçi ildə 

imzalanmışdır? 

A) Bakı - Tblisi – Ceyran (BTC) əsas ixrac neft kəmərinin çəkilişi haqqında müqavilə 1999-ci ildə 

imzalanmışdır 

B) Bakı - Tblisi – Ceyran (BTC) əsas ixrac neft kəmərinin çəkilişi haqqında müqavilə 1995-ci ildə 

çəkilmişdir 

C) Bakı - Tblisi – Ceyran (BTC) əsas ixrac neft kəmərinin çəkilişi haqqında müqavilə 1997-ci ildə 

çəkilmişdir 

D) Bakı - Tblisi – Ceyran (BTC) əsas ixrac neft kəmərinin çəkilişi haqqında müqavilə 1996-cı ildə 

çəkilmişdir 

E) Bakı - Tblisi – Ceyran (BTC) əsas ixrac neft kəmərinin çəkilişi haqqında müqavilə 1998-ci ildə 

çəkilmişdir 

 

18.Təbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan hansılarına aiddir? 

A) Təbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan torpağa aiddir 

B) Təbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan kapitala aiddir 

C) Təbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan texnologiyaya aiddir 

D) Təbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan  sahibkarlıq qabiliyyətinə aiddir 

E) Təbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan əmək  aiddir 

 

19. Azərbaycanda maliyyə sisteminin başlıca həlqəsi hansıdır? 

A) Azərbaycanda maliyyə sisteminin başlıca həlqəsi dövlət büdcəsidir 

B) Azərbaycanda maliyyə sisteminin başlıca həlqəsi mərkəzi bakdır 

C) Azərbaycanda maliyyə sisteminin başlıca həlqəsi Maliyyə Nazirliyidir 

D) Azərbaycanda maliyyə sisteminin başlıca həlqəsi büdcədən kənar dövlət fondları 

E) Azərbaycanda maliyyə sisteminin başlıca həlqəsi dövlət müəssisələri 



 

20. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə əsasən ölkədə hansı vergilər müəyyən 

edilmişdir? 

A) Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə əsasən ölkədə dövlət,  yerli vergilər və Muxtar 

Respublika vergiləri 

B) Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə əsasən ölkədə ümumi və xüsusi vergilər 

C) Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə əsasən ölkədə dolayı , ümumi və bələdiyyə vergiləri 

D) Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə əsasən ölkədə birbaşa və dolayı vergilər 

E) Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə əsasən ölkədə  dövlət bələdiyyə vergiləri 

 

21. Maddi istehsalın  ən qədim  sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı hansı yolla aparılır? 

A) Maddi istehsalın  ən qədim  sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı ekstensiv və intensiv yolla 

B) Maddi istehsalın  ən qədim  sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı hərtərəfli  texnologiya yolla 

C) Maddi istehsalın  ən qədim  sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı texnologiya, kütləvi yolla 

D) Maddi istehsalın  ən qədim  sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı kütləvi və intensiv yolla 

E) Maddi istehsalın  ən qədim  sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı texniki intensiv yolla 

 

22. Maliyyə ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq olunmuşdur ? 

A) Maliyyə ilk dəfə hansı İtaliyada tətbiq olunmuşdur 

B) Maliyyə ilk dəfə hansı ABŞ tətbiq olunmuşdur 

C) Maliyyə ilk dəfə hansı Rusiyada tətbiq olunmuşdur 

D) Maliyyə ilk dəfə hansı İngiltərədə tətbiq olunmuşdur 

E) Maliyyə ilk dəfə hansı Almaniyada tətbiq olunmuşdur 

 

23. İstehsalın idarə edilməsinin xarakterini və mahiyyətini nəmüəyyən edir? 

A) İstehsalın idarə edilməsinin xarakterini və mahiyyətini  ictimai –iqtisadi quruluş müəyyən edir 

B) İstehsalın idarə edilməsinin xarakterini və mahiyyətini   elmi – texniki tərəqqi müəyyən edir 

C) İstehsalın idarə edilməsinin xarakterini və mahiyyətini  ətraf mühüt  müəyyən edir 

D) İstehsalın idarə edilməsinin xarakterini və mahiyyətini  istehsalat inkişafı  müəyyən edir 

E) İstehsalın idarə edilməsinin xarakterini və mahiyyətini  işçilər arasında münasibət 

 

24.Valyuta qruplara bölünür? 

A) Azad tam çevrilən  valyuta, qismən çevrilən  valyuta ,qapalı valyuta  

B) Kağız pul, qismən çevrilən valyuta 

C) Ehtiyyat valyuta ,qapalı valyuta 

D) Azad tam çevrilən  valyuta, kağız pul 

E) Ehtiyyat valyuta, , kağız pul, qismən valyuta 

 

 

25.Arazboyu  iqtisadi rayonuna hansı rayonlar daxildir? 

A) Arazboyu  iqtisadi rayonuna Beyləqan, İmişli, Füzuli 

B) Arazboyu  iqtisadi rayonuna Ağdam, Füzuli, Bərdə 

C) Arazboyu  iqtisadi rayonuna Bərdə, Saatlı, Ağdam 

D) Arazboyu  iqtisadi rayonuna Beyləqan ,Saatlı, Ağdam 

E) Arazboyu  iqtisadi rayonuna Füzuli, Salyan, Beyləqan 

 

26. Bankların fəaliyyəti hansı əməliyyatlarda reallaşdırılır? 

A) Bankların  fəaliyyəti aktiv- passiv əməliyyatlarda 

B) Bankların  fəaliyyəti xüsusi, ümumi  əməliyyatlarda 

C) Bankların  fəaliyyəti  Fərdi - aktiv əməliyyatlarda 

D) Bankların  fəaliyyəti  passiv  xüsusi  əməliyyatlarda 

E) Bankların  fəaliyyəti aktiv fərdi  əməliyyatlarda 



 

27.Azərbaycanda ilk dəmiryolu nə vaxt çəkilmişdir? 

A) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1880 –cı ildə 

B) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1820 –cı ildə 

C) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1853 –ci ildə 

D) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1900 –ci ildə 

E) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1925 –cı ildə 

 

28.Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini necə müəyyən etmək olar? 

A) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini əhalinin orta illik say artımı  

B) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini  cinsi tərkibinə 

C) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini  ölkənin tərk edilməsinin sayına  

D) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini ölkəni tərk edilmələrinə 

E) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini xaricə gedənlərə görə 

 

29. Yeyinti sənayesinin güclü inkişafı üçün ilk növbədə nə nəzərə alınmalıdır? 

A) Yeyinti sənayesinin güclü inkişafı üçün ilk növbədə  xammal 

B) Yeyinti sənayesinin güclü inkişafı üçün ilk növbədə gəlir 

C) Yeyinti sənayesinin güclü inkişafı üçün ilk növbədə keyfiyyəti 

D) Yeyinti sənayesinin güclü inkişafı üçün ilk növbədə kəmiyyət 

E) Yeyinti sənayesinin güclü inkişafı üçün ilk növbədə məsrəfi 

 

30. Təsərrüfat sahələri hansılardır? 

A) Təsərrüfat sahələri maddi və qeyri- maddi istehsal 

B) Təsərrüfat sahələri maddi nemətlər, xalis gəlr 

C) Təsərrüfat sahələri  milli gəlir ,qeyri- maddi istehsal 

D) Təsərrüfat sahələri məcmui-ictimai  məhsul, maddi istehsal 

E) Təsərrüfat sahələri maddi istehsal, xalis gəlir 

 

31.Xalq istehlakı  malları istehsalı ilə fərqlənir? 

A) Xalq istehlakı  malları istehsalı çox sahəli tərkibi və əmək tutumlu olması ilə 

B) Xalq istehlakı  malları istehsalı  təbii şəraiti və istehlak malları ilə 

C) Xalq istehlakı  malları istehsalı təbbi sərvəti və istehlakı ilə 

D) Xalq istehlakı  malları istehsalı tərkibi və istehlak malları ilə 

E) Xalq istehlakı  malları istehsalı istehsalı təbbi sərvəti ilə  

 

32. Dövlət büdcəsinin kəsirini hökumət nəyin hesabına ödəyir? 

A) Dövlət büdcəsinin kəsirini hökumət daxili mənbələr hesabına  

B) Dövlət büdcəsinin kəsirini hökumət qiymətləri artırmaqla 

C) Dövlət büdcəsinin kəsirini hökumət xarici mallar hesabına 

D) Dövlət büdcəsinin kəsirini hökumət  qənaət hesabına 

E) Dövlət büdcəsinin kəsirini hökumət vergilər artırmaqla 

 

33. Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun ölçülməsi? 

A) Azərbaycanda ümumi və daxili məhsulun ölçülməsi gəlirlərə və xərclər görə 

B) Azərbaycanda ümumi və daxili məhsulun ölçülməsi gəlirlərə və istehsala görə 

C) Azərbaycanda ümumi və daxili məhsulun ölçülməsi gəlirlərə və istehlaka görə 

D) Azərbaycanda ümumi və daxili məhsulun ölçülməsi  istehsal və istehlaka görə 

E) Azərbaycanda ümumi və daxili məhsulun ölçülməsi  xərclərə  və istehlaka görə 

 

34. Azərbaycanın təbii resurslarına aiddir? 

A) Azərbaycanın təbii resurslarına meşə resursu, qaz, qızıl, neft, su ehtiyatı, daş kömürü 



B) Azərbaycanın təbii resurslarına neft, təbii ehtiyatları, qızıl 

C) Azərbaycanın təbii resurslarına  qaz, gümüş, su ehtiyatı, təbii ehtiyatları 

D) Azərbaycanın təbii resurslarına 

E) Azərbaycanın təbii resurslarına 

 

35. Azərbaycanda hüquqi və fiziki  şəxslərdən vergilərin tutulması hansı qanunvericilik əsasında 

müəyyən edilir? 

A) Azərbaycanda hüquqi və fiziki  şəxslərdən vergilərin tutulması vergi məsələsi qanunvericiliyi 

B) Azərbaycanda hüquqi və fiziki  şəxslərdən vergilərin tutulması vergi bazası qanunvericiliyi 

C) Azərbaycanda hüquqi və fiziki  şəxslərdən vergilərin tutulması vergi qanunu qanunvericiliyi 

D) Azərbaycanda hüquqi və fiziki  şəxslərdən vergilərin tutulması vergi dərəcəsi qanunvericiliyi 

E) Azərbaycanda hüquqi və fiziki  şəxslərdən vergilərin tutulması vergi sistemi qanunvericiliyi 

 

36. Sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin oxşar cəhətləri 

A) Sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin oxşar cəhətləri bazar vasitəsi, mənfəət, iqtisadi azadlıq və iqtisadi 

mühütün  olması, əmtəə və xidmətlər göstərilməsi 

B) Sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin oxşar cəhətləri bazar vasitəsi, iqtisadi azadlıq, əmtəə bazarı 

C) Sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin oxşar cəhətləri məqsədli mənfəət, gəlir, iqtisadi mühütün  olması 

D) Sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin oxşar cəhətləri iqtisadi azadlıq, gəlir, vergi 

E) Sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin oxşar cəhətləri mənfəət, vergi gəlir, iqtisadi azadlıq 

 

37.İstehlakın həcminə təsir edən amillər 

A) İstehsalın həcminə təsir edən gəlirlərin səviyyəsi, qiymətlərin səviyyəsi, psixoloji amil 

B) İstehsalın həcminə təsir edən psixoloji amil, alıcının zövqü 

C) İstehsalın həcminə təsir edən gəlirlərin səviyyəsi, alıcının zövqü, qiymət 

D) İstehsalın həcminə təsir edən , psixoloji amil, yığımın həcmi amili 

E) İstehsalın həcminə təsir edən qiymətlərin səviyyəsi, alıcının zövqü 

 

38.Azərbaycan Respublikasında əsasən aşağıdakı idxal- ixrac əməliyyatlarınin hansı həyata 

keçirilmir? 

A) Azərbaycan Respublikasında  psixotrop maddələrin idxal- ixrac  sərbəst həyata keçirilmir 

B) Azərbaycan Respublikasında  istehsal olunan mallar idxal- ixrac   

C) Azərbaycan Respublikasında   idxal- ixrac  olunan ərzaq malları 

D) Azərbaycan Respublikasında   idxal- ixrac  əməliyyatlarında kənd təsərrüfatı məhsulları 

E) Azərbaycan Respublikasında neft  məhsullarının   idxal- ixrac  əməliyyatları 

 

39.Ölkənin mübadilə etdikləri  müəyyən növ məhsul istehsal üzrə ixtisaslaşma necə adlanır? 

A) Ölkənin mübadilə etdikləri məhsul istehsal üzrə ixtisaslaşma beynəlxalq əmək bölgüsü adlanır 

B) Ölkənin mübadilə etdikləri məhsul istehsal üzrə ixtisaslaşma beynəlxalq hesablaşmalar adlanır 

C) Ölkənin mübadilə etdikləri məhsul istehsal üzrə ixtisaslaşma beynəlxalq inteqrasiya adlanır 

D) Ölkənin mübadilə etdikləri məhsul istehsal üzrə ixtisaslaşma beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq adlanır 

E) Ölkənin mübadilə etdikləri məhsul istehsal üzrə ixtisaslaşma beynəlxalq dünya bazarı  adlanır 

 

40.Kiçik  Qafqaza daxil olan rayonlar? 

A) Kiçik Qafqaza Gəncə - Qazax, Kəlbəcər-Laçın, Yuxarı Qarabağ daxildir 

B) Kiçik Qafqaza Abşeron, Quba –Xaçmaz, Gəncə - Qazax daxildir 

C) Kiçik Qafqaza Yuxarı Qarabağ, Dağlıq Şirvan Kəlbəcər-Laçın daxildir 

D) Kiçik Qafqaza Şəki – Zakatala, Gəncə - Qazax, Abşeron daxildir 

E) Kiçik Qafqaza Dağlıq Şirvan, Quba –Xaçmaz, Kəlbəcər-Laçın daxildir 

 

41.Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilib? 

A) Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun 1994 –cü ildə qəbul edilib 



B) Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun 1997 –ci ildə qəbul edilib 

C) Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun 1995 –ci ildə qəbul edilib 

D) Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun 1992 –ci ildə qəbul edilib 

E) Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun 1996 –ci  ildə qəbul edilib 

 

42. Maliyyə hansı funksiyaları yerinə yetirir? 

A) Maliyyə bölgü, nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir 

B) Maliyyə mili gəlir, idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirir 

C) Maliyyə hazırlıq ,nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir 

D) Maliyyə idarəetmə, bölgü funksiyalarını yerinə yetirir 

E) Maliyyə operativ idarəetmə, milli gəlir funksiyalarını yerinə yetirir 

 

43. Maddi istehsalın ən qədim sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı hansı yolla aparılır? 

A) Maddi istehsalın ən qədim sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı ekstensiv və intensiv yolla aparılır  

B) Maddi istehsalın ən qədim sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı texnoloji  intensiv yolla aparılır  

C) Maddi istehsalın ən qədim sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı  kütləvi, texniki  yolla aparılır  

D) Maddi istehsalın ən qədim sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı ekstensiv, texnoloji  yolla aparılır  

E) Maddi istehsalın ən qədim sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı texnoloji, texniki   yolla aparılır  

 

44. Azərbaycan istehlak malları istehsalı hansı ehtiyata malikdir? 

A) Xammal ehtiyatına, işçi qüvvəsinə, bazara malikdir 

B) Bazar, xammal, əmək ehtiyatına malikdir 

C) İşçi qüvvəsinə, texnikaya, istehsala, istehlaka malikdir 

D) Əmək ehtiyatına, istehsal vasitələrinə,  xammala malikdir  

E) İstehsala, işçi qüvvəsinə, əmək ehtiyatına ,texnikaya malikdir 

 

45. Təsərrüfat sahələri hansılardır? 

A) Təsərrüfat sahələri maddi və qeyri- maddi istehsaldı 

B) Təsərrüfat sahələri məcmui ictimai məhsul,maddi istehsaldı 

C) Təsərrüfat sahələri milli gəlir, və qeyri- maddi istehsaldı 

D) Təsərrüfat sahələri maddi nemətlər istehsalı, xalis gəlirdi 

E) Təsərrüfat sahələri milli gəlir, məcmui-ictimai, məhsuldu 

 

46.Əsas mineral və su mənbələri harada yerləşir? 

A) Əsas mineral və su mənbələri İstisu, Neftçala, Badamlı, Qalaaltı, Hacıkəndə yerləşir 

B) Əsas mineral və su mənbələri İstisu, Hacıkəndə, Qalaaltı,Göyçay,Şəkidə  yerləşir 

C) Əsas mineral və su mənbələri İstisu, İstisu,Hacıqabul,Şəmkir,Qəbələdə yerləşir 

D) Əsas mineral və su mənbələri Qəbələ,Hacıkənd,Badamlı,Qalaaltıda yerləşir 

E) Əsas mineral və su mənbələri Qalaaltı,İstisu,Hacıkəndə,Şəkidə yerləşir 

 

47. Bazarın hansı növləri var? 

A)Bazarın valyuta, qiymətli kağızlar bazarı növləri var 

B) Bazarın növləri kapital yığımı, hərrac, istiqraz 

C) Bazarın növləri valyuta, istiqraz, kapital bazarıdı 

D) Bazarın növləri qiymətli kağızlar bazarı , hərrac, istiqraz 

E) Bazarın növləri kapital bazarı, kapital yığımı, hərracdı 

48.Bank mənfəət necə əmələ gəlir? 

A) Bank mənfəəti pulu qəbul edəndə aşağı, borcu yuxarı faizlə verəndə 

B) Bank mənfəət  lazım olan pul vəsaiti yığılanda 

C) Bank mənfəət borc alanda yuxarı faizə pulun verilməsi 

D) Bank mənfəət lazımi kapitalı yığdıqda 

E) Bank mənfəət borcu aşağı faizlə verəndə 



 

49. Maliyyə hansı kateqoriya sisteminə aiddir? 

A) Maliyyə iqtisadi kateqoriya sisteminə aiddir 

B) Maliyyə siyasi  kateqoriya sisteminə aiddir 

C) Maliyyə sosioloji  kateqoriya sisteminə aiddir 

D) Maliyyə konkret kateqoriya sisteminə aiddir 

E) Maliyyə fizioloji  kateqoriya sisteminə aiddir 

 

50.Əmtələrin kreditlə satışında tədavül vasitəsi funksiyasını nə yerinə yetirir? 

A) Əmtələrin kreditlə satışında tədavül vasitəsi funksiyasını veksel yerinə yetirir. 

B) Əmtələrin kreditlə satışında tədavül vasitəsi funksiyasını faiz yerinə yetirir. 

C) Əmtələrin kreditlə satışında tədavül vasitəsi funksiyasını bank yerinə yetirir. 

D) Əmtələrin kreditlə satışında tədavül vasitəsi funksiyasını ipoteka yerinə yetirir. 

E) Əmtələrin kreditlə satışında tədavül vasitəsi funksiyasını istehlakçı yerinə yetirir. 

 

51. Respublikanın milli gəlirinin əsasını nə təşkil edir? 

A) Respublikanın milli gəlirinin əsasını neft  təşkil edir 

B) Respublikanın milli gəlirinin əsasını üzüm istehsalı təşkil edir 

C) Respublikanın milli gəlirinin əsasını pambıq təşkil edir 

D) Respublikanın milli gəlirinin əsasını qaz istehsalı  təşkil edir 

E) Respublikanın milli gəlirinin əsasını çay  təşkil edir 

 

52. Qarabağ –Mil zonası hansı yarımzonaya bölünür? 

A) Qarabağ- Mil zonası Cənub dağətəyi yarımzona , Qərb-Aran yarımzona,Şərq yarımzonaya bölünür 

B) Qarabağ- Mil zonası, Şərq –Aran yarımzona, Şimal dağətəyi zona, Qərb yarımzonaya  bölünür 

C) Qarabağ- Mil zonası Qərb – şərq yarımzona, Cənub dağətəyi yarımzona  Şimal yarımzona bölünür 

D) Qarabağ- Mil zonası Cənub –Şimal  yarımzona, Qərb- Şərq yarımzonaya bölünür 

E) Qarabağ- Mil zonası Qərb- Aran yarımzona , Şimal – qərb yarımzonaya bölünür 

 

53.Azərbaycanda ilk dəmiryolu nə vaxt çəkilmişdir? 

A) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1880 –cı ildə çəkilmişdir 

B) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1820 –cı ildə çəkilmişdir 

C) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1870 –ci ildə çəkilmişdir 

D) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1800 –ci ildə çəkilmişdir 

E) Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1810 –cı ildə çəkilmişdir 

 

54. İxtisaslaşma ən çox hansı şəhərdə səmərəlidir? 

A) İxtisaslaşma ən çox maşınqayırma və kimya sahəsində səmərəlidir 

B) İxtisaslaşma ən çox iqtisadi və  maşınqayırma  sahəsində səmərəlidir 

C) İxtisaslaşma ən çox təsərrüfat və yüngül  sahədə səmərəlidir 

D) İxtisaslaşma ən çox yeyinti və kənd təsərrüfatı sahəsində səmərəlidir 

E) İxtisaslaşma ən çox kimya və istehsal sahəsində səmərəlidir 

 

55.Respublikamızda dövlət mülküyyətinin özəlləşdirilməsinin ilk proqramı nə vaxt qəbul 

olunmuşdur? 

A) Respublikamızda dövlət mülküyyətinin özəlləşdirilməsinin ilk proqramı 1995-ci ildə  olunmuşdur 

B) Respublikamızda dövlət mülküyyətinin özəlləşdirilməsinin ilk proqramı 2001-ci ildə  olunmuşdur 

C) Respublikamızda dövlət mülküyyətinin özəlləşdirilməsinin ilk proqramı 1996-cı ildə  olunmuşdur 

D) Respublikamızda dövlət mülküyyətinin özəlləşdirilməsinin ilk proqramı 1993-cü ildə  olunmuşdur 

E) Respublikamızda dövlət mülküyyətinin özəlləşdirilməsinin ilk proqramı 2003-cü ildə  olunmuşdur 

 

56.Hansı bazar modeli respublikamiz üçün daha əlverişlidir? 



A)Sosial yönümlü bazar modelli respublikamız üçün əlverişlidir 

B) Lıberal yönümlü bazar modelli respublikamız üçün əlverişlidir 

C)  Yap oniya yönümlü bazar modelli respublikamız üçün əlverişlidir 

D) Çin yönümlü bazar modelli respublikamız üçün əlverişlidir 

E)  Sosial demokrat yönümlü bazar modelli respublikamız üçün əlverişlidir 

 

57.İqtisadi modellər formalaşdıran prinsip hansıdır? 

A) İqtisadi modellər formalaşdıran prisip sosial,siyasi,ideoloji,iqtisadi 

B) İqtisadi modellər formalaşdıran prisip sosial, idarəetmə ,iqtisadi 

C) İqtisadi modellər formalaşdıran  siyasi,konkret,ideoloji 

D) İqtisadi modellər formalaşdıran  sosial, idarəetmə,şəxsi 

E) İqtisadi modellər formalaşdıran  ideoloji,konkret,iqtisadi 

 

58. Sosial- iqtisadi inkişafda əsas mühüm amil nədir? 

A) Sosial- iqtisadi inkişafda əsas mühüm amil elmi –texniki tərəqidir 

B) Sosial- iqtisadi inkişafda əsas mühüm amil adət -ənənələrdir 

C) Sosial- iqtisadi inkişafda əsas mühüm amil ölkənin coğrafi vəziyyəti 

D) Sosial- iqtisadi inkişafda əsas mühüm amil əmək ehtiyatıdı 

E) Sosial- iqtisadi inkişafda əsas mühüm amil tarıxı inkişafı 

 

59.Aşağıdakılardan  hansı ümumi daxili məhsulun gəlirlərinə görə hesablanmasında nəzərə 

alınmalıdır ? 

A) Xalis ixrac ümumi daxili məhsulun gəlirlərinə görə nəzərə alınmalıdır  

B) Dolayı vergilər ümumi daxili məhsulun gəlirlərinə görə nəzərə alınmalıdır  

C) Birbaşa vergilər ümumi daxili məhsulun gəlirlərinə görə nəzərə alınmalıdır  

D) Renta ödəmələri ümumi daxili məhsulun gəlirlərinə görə nəzərə alınmalıdır  

E)Bölünməmiş mənfəət ümumi daxili məhsulun gəlirlərinə görə nəzərə alınmalıdır  

 

60. Struktur böhranının əhatə dairəsi nədir? 

A) Struktur böhranının əhatə dairəsi istehsal sahəsi 

B) Struktur böhranının əhatə dairəsi zonadır 

C) Struktur böhranının əhatə dairəsi ərazi sahəsidi 

D) Struktur böhranının əhatə dairəsi  sərbəst zonadır 

E) Struktur böhranının əhatə dairəsi qeyri- istehsal sahədir 

 

61. Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən istiqamət hansıdır? 

A) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən  istiqamət iqtisadi artım sürətidi 

B) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən  istiqamət  iqtisadi və sosial sürətidi 

C) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən  istiqamət  ümumi iqtisadi  

müvazinatdı 

D) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən  istiqamət ətraf mühütün qorunması 

E) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən  istiqamət təhsil və səhiyyənin səviyyəsidir. 

 

62.İnvestisiyanın əsas subyekti nədir? 

A) İnvestisiyanın əsas subyekti dövlət və xüsusi sahibkarlıqdır 

B) İnvestisiyanın əsas subyekti dövlət və özəl bölmədir 

C) İnvestisiyanın əsas subyekti  müəssisələr və təşkilatlardır 

D) İnvestisiyanın əsas subyekti  özəl bölmələr və amortizasiya fondlarıdır 

E) İnvestisiyanın əsas subyekti xarici və yeni və yerli şirkətlərdir. 

 

63.Ölkənin ehtiyat potensialı deyildir? 

A) Ölkənin ehtiyat potensialı işçi qüvvəsi deyil 



B) Ölkənin ehtiyat potensialı elmi- texniki tərəqqi və investisiya resursları deyil 

C) Ölkənin ehtiyat potensialı əmək ehtiyatları deyil 

D) Ölkənin ehtiyat potensialı maliyyə resursları 

E) Ölkənin ehtiyat potensialı informasiya  deyil 

 

64.Azərbaycanda hansı resurslar hesabına  bank vəsaiti formalaşır? 

A) .Azərbaycanda öz  vəsaiti,cəlb olunan vəsaitlər.yönəldilmişvə istiqamətləndirilmiş resurslar hesabına 

bank vəsaiti formalaşır 

B) .Azərbaycanda banklar öz  vəsaitləri və depozitlər hesabına bank vəsaiti formalaşır 

C) .Azərbaycanda depozitlər və cəlb olunan vəsitlər hesabına  bank vəsaiti formalaşır 

D) .Azərbaycanda istiqamətləndirilmiş,və ya depozit hesabına   bank vəsaiti formalaşır 

E) .Azərbaycanda sosial və kapitallar  hesabına  bank vəsaiti formalaşır 

 

65.  Azərbaycanda dövlət maliyyəsinin strukturunun  nə  müəyyənləşdirir? 

A) Azərbaycanda dövlət maliyyəsinin strukturunun  dövlət büdcəsi,büdcədən kənar fondlar ,dövlət 

krediti müəyyənləşdirir. 

B) Azərbaycanda dövlət maliyyəsinin strukturunun  büdcə,kredit ,büdcə xərcləri müəyyənləşdirir 

C) Azərbaycanda dövlət maliyyəsinin strukturunun   müəssisənin büdcəsi.yeni büdcə müəyyənləşdirir 

D) Azərbaycanda dövlət maliyyəsinin strukturunun  yerli büdcə,kredit büdcə xərcləri müəyyənləşdirir 

E) Azərbaycanda dövlət maliyyəsinin strukturunun  büdcə xərcləri və müəssisənin büdcəsi 

müəyyənləşdirir 

 

66. Azərbaycanda fiziki və hüquqi şəxslərdən vergilərin tutulması hansı qanunvericiliyin əsasında 

müəyyən edir? 

A) Azərbaycanda fiziki və hüquqi şəxslərdən vergilərin tutulması qanunvericiliyin əsasında müəyyən 

edir 

B) Azərbaycanda fiziki və hüquqi şəxslərdən vergilərin tutulması vergi qanunuvergi məsələləri  

qanunvericiliyin əsasında müəyyən edir 

C) Azərbaycanda fiziki və hüquqi şəxslərdən vergilərin tutulması  vergi bazası qanunvericiliyin 

əsasında müəyyən edir 

D) Azərbaycanda fiziki və hüquqi şəxslərdən vergilərin tutulması vergi dərəcəsiqanunvericiliyin 

əsasında müəyyən edir 

E) Azərbaycanda fiziki və hüquqi şəxslərdən vergilərin tutulması vergi qanunvericiliyin əsasında 

müəyyən edir 

 

67. Daxili investisiya mənbələrinə daxil deyil? 

A) Daxili investisiya mənbələrinə  bank krediti daxil deyil 

B) Daxili investisiya mənbələrinə qrantlar  daxil deyil 

C) Daxili investisiya mənbələrinə  beynəlxalq təşkilatlardan maliyyə vəsaitləri daxil deyil 

D) Daxili investisiya mənbələrinə  ticarət kapitalı daxil deyil 

E) Daxili investisiya mənbələrinə dövlətlər arası kredit  daxil deyil 

 

68. Dövlət borcunun formaları hansılardır? 

A) Dövlət borcunun daxili borc, xarici borc  formaları 

B) Dövlət borcunun xarici borc, uzunmüddətli borc  formaları 

C) Dövlət borcunun xarici borc, qısamüddətli borc  formaları 

D) Dövlət borcunun daxili borc, ortamüddətli formaları 

E) Dövlət borcunun daxili borc, qısamüddətli borc  formaları 

 

69.Azərbaycan Respublikasının vergi məsələsinə əsasən ölkədə hansı vergilər müəyyən 

edilmişdir? 



A) Azərbaycan Respublikasının vergi məsələsinə əsasən ölkədə  dövlət, yerli vergilər və Muxtar 

Respublika vergilər müəyyən edilmişdir 

B) Azərbaycan Respublikasının vergi məsələsinə əsasən ölkədə ümumi və xüsusi  vergilər müəyyən 

edilmişdir 

C) Azərbaycan Respublikasının vergi məsələsinə əsasən ölkədə bələdiyyə ,dolayı  vergilər müəyyən 

edilmişdir 

D) Azərbaycan Respublikasının vergi məsələsinə əsasən ölkədə  birbaşa dolayı vergilər müəyyən 

edilmişdir 

E) Azərbaycan Respublikasının vergi məsələsinə əsasən ölkədə dövlət və bələdiyyə vergilər müəyyən 

edilmişdir 

 

70. Bank kreditləri dedikdə nə başa düşülür? 

A) Bank kreditləri xüsusi kreditlər vasitəsi ilə verilən borcdur 

B) Ayrı-ayrı sahələrin ,formaların kreditləşməsi üçün verilən  konkret kreditə təsir göstərməkdir 

C) Ölkədə iqtisadi arımın və məşğulluğun tənzimlənməsidir 

D) Burada məqsəd bütövlükdə borc kapitalına təsir  göstərməkdir  

E) İnfilyasiya səviyyəsinin minimumaendirilməsi və müəyyən səviyyədə saxlanılmasıdır 

 

71. Azərbaycanda iqtisadiyyatında sənaye strukturunun müəyyən edən amillər hansılardır? 

A) Elmi - texniki tərəqqi, ictimai tarixi şərait, təbii ehtiyatlar 

B) İxtisaslaşma – kooperativləşmə, təbii sərvətlər 

C)  Təbii sərvətlər, elmi inkişaf , kooperativləşmə 

D) İctimai tarixi şərait, ixtisaslaşma, elmi inkişaf , 

E) Təbii sərvətlər, elmi inkişaf ,iqlim,ixtisaslaşma 

 

72. “Torpaq islahatı” haqqında  qanun nə vaxt qəbul edilib? 

A) “Torpaq islahatı” haqqında  qanun 1996 –ci il iyulin 16-da qəbul edilib 

B) “Torpaq islahatı” haqqında  qanun  1993- cü il iyunun 28 - qəbul edilib 

C) “Torpaq islahatı” haqqında  qanun 1997 –ci il avqustun 5 –də   qəbul edilib 

D) “Torpaq islahatı” haqqında  qanun 1994- cü il iyulun 10- da qəbul edilib 

E) “Torpaq islahatı” haqqında  qanun 1992  -ci il iyunun  29 –da  qəbul edilib 

 

73.Yüngül sənayenin əsas sahələri hansılardır? 

A) Tikiş dön – dəri, xəz, ayaqqabı sahəsi 

B) Kənd təsərrüfatı, yeyinti sahələri 

C) Ərzaq, çörək məmulatı gön- dəri 

D) Aviasiya, kənd təsərrüfatı, ayaqqabı sahəsi 

E) yeyinti sahələri, xəz, avtomobil 

 

74. Maliyyə nəyə əsasən idarə olunur və tənzimlənir? 

A) Maliyyə qanunvericiliyə əsasən idarə olunur və tənzimlənir  

B)  Maliyyə məhkəməyə əsasən idarə olunur və tənzimlənir 

C) Maliyyə dövlətə əsasən idarə olunur və tənzimlənir 

D) Maliyyə xüsusi idarələrə  əsasən idarə olunur və tənzimlənir 

E) Maliyyə xüsusi oranlara əsasən idarə olunur və tənzimlənir 

 

75. “Torpaq ehtiyatı” kənd təsərrüfatı üçün hansı vasitə mənbəyidir ? 

A) “Torpaq ehtiyatı” kənd təsərrüfatı üçün   istehsal  vasitə mənbəyidir 

B)  “Torpaq ehtiyatı” kənd təsərrüfatı üçün  istehlak   vasitə mənbəyidir 

C) “Torpaq ehtiyatı” kənd təsərrüfatı üçün yeni   vasitə mənbəyidir 

D)  “Torpaq ehtiyatı” kənd təsərrüfatı üçün   otlaq vasitə mənbəyidir 

E) “Torpaq ehtiyatı” kənd təsərrüfatı üçün  müalicə  vasitə mənbəyidir 



 

76. Azərbaycan ərazisində yerləşən ən böyük göl hansıdır? 

A) Azərbaycan ərazisində yerləşən ən böyük göl Xəzərdir 

B) Azərbaycan ərazisində yerləşən ən böyük göl  Sarısu 

C) Azərbaycan ərazisində yerləşən ən böyük göl Böyük Şordu 

D) Azərbaycan ərazisində yerləşən ən böyük göl Ağ göldür 

E) Azərbaycan ərazisində yerləşən ən böyük göl Hacıqabuldu 

 

77.Azərbaycan milli valyuta nə vaxt tədavülə buraxılıb? 

A) Azərbaycan milli valyuta 1992 –ci ildə  tədavülə buraxılıb 

B) Azərbaycan milli valyuta 1995 –ci ildə  tədavülə buraxılıb 

 

C) Azərbaycan milli valyuta  1990 –ci ildə tədavülə buraxılıb 

D) Azərbaycan milli valyuta1993 –cü ildə  tədavülə buraxılıb 

E) Azərbaycan milli valyuta 1997 –ci ildə  tədavülə buraxılıb 

 

78. Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini necə müəyyən etmək olar? 

A) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini  əhalinin orta illik say  artımı 

B) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini  hər bir ailənin sayına görə    

C) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini ölkəni tərk edənlərin ayına görə    

D) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini    beynəlxalq münasibətlərə görə 

E) Ölkənin demoqrafik inkişaf tempini    cinsi tərkibinə görə 

 

79. Bazar iqtisadiyyatına keçməklə özəlləşdirmə aparmaqda məqsəd nədən ibarətdir? 

A) Özəlləşdirmə aparmaqda məqsəd köhnə təsərrüfat formalarını,idarə sistemini dəyişmək 

B)  Özəlləşdirmə aparmaqda məqsəd  mövcud iqtisadi potensialı yaratmaq, təbii sərvətləri qorumaq 

C)  Özəlləşdirmə aparmaqda məqsəd islahatı yaratmaq ,istehsalı yaratmaq,istehsalı inkişaf etdirmək 

D)  Özəlləşdirmə aparmaqda məqsəd milli iqtisadiyyatı yenidən  qurmaq ,köhnə təsərrüfat sistemini 

dəyişmək 

E)  Özəlləşdirmə aparmaqda məqsəd istehsalatda yaranmiş tənəzülə  son qoymaq 

 

80. Azərbaycanda yükdaşımaların həcminə görə hansı nəqliyyat növü birinci yer tutur? 

A) Yükdaşımaların həcminə görə dəmir yol nəqliyyatı birinci yer tutur 

B) Yükdaşımaların həcminə görə su  nəqliyyatı birinci yer tutur 

C) Yükdaşımaların həcminə görə hava yol nəqliyyatı birinci yer tutur 

D) Yükdaşımaların həcminə görə avtomobil  yol nəqliyyatı birinci yer tutur 

E) Yükdaşımaların həcminə görə boru yol nəqliyyatı birinci yer tutur 

 

81. Əhalinin məskunlaşması nəyin təsiri ilə baş verir? 

A) Əhalinin məskunlaşması təbii şərait və təsərrüfatın   təsiri ilə baş verir 

B) Əhalinin məskunlaşması  əmək ehtiyatları və istehsal səviyyəsinin   təsiri ilə baş verir 

C) Əhalinin məskunlaşması təsərrüfat və iqlimin   təsiri ilə baş verir 

D) Əhalinin məskunlaşması  təbii şərait və faydalı qazıntıların  təsiri ilə baş verir 

E) Əhalinin məskunlaşması   təbii və əmək ehtiyyatlarının  təsiri ilə baş verir 

 

82. Aqrar sferanın öyrənilməsində  normativ metoddan istifadənin məqsədi nədir? 

A) Aqrar sferanın  öyrənilməsində  normativ metoddan istifadənin məqsədi proqnozların işlənməsidir 

B) Aqrar sferanın  öyrənilməsində  normativ metoddan istifadənin məqsədi iqtisadi münbitliyin 

artmasıdır 

C) Aqrar sferanın  öyrənilməsində  normativ metoddan istifadənin məqsədi təbii münbitliyin qorunması 

D) Aqrar sferanın  öyrənilməsində  normativ metoddan istifadənin məqsədi istehsala xidmətdir 



E) Aqrar sferanın  öyrənilməsində  normativ metoddan istifadənin məqsədi şoranlaşmanın qarşısını 

almaqdır 

 

83.  Aqrar iqtisadiyyatın qarşısında hansı vəzifələr durur? 

A) Aqrar iqtisadiyyatın qarşısında duran vəzifələr  əhalinin ərazi və ekoloji təminatını həyata 

keçirmək,xarici investisiyaların aqrar sahələr cəlb edilməsi 

B) Aqrar iqtisadiyyatın qarşısında duran vəzifələr əhalinin məskunlaşmasını təmin etmək 

,infrastrukturyaratmaq,pul vəsaitinin aqrar sahələrə cəlb edilməsi 

C) Aqrar iqtisadiyyatın qarşısında duran vəzifələr əhalinin ərzaq və ekoloji təminatını həyata keçirmək, 

torpaqların gübrələnməsi proseslərinin başa çatdırılması 

D) Aqrar iqtisadiyyatın qarşısında duran vəzifələr əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək,xarici 

investisiyaların aqrar sahələrə cəlb edilməsi 

E) Aqrar iqtisadiyyatın qarşısında duran vəzifələr kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi,pul vəsaitinin 

aqrar sahələrə cəlb edilməsi 

 

84. Gəncə - Qazax iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının əsas ixtisaslaşma sahələri hansılardır? 

A) Kartofçuluq, üzümçülük, taxılçılıq 

B)  Çayçılıq .kartofçuluq. taxılçılıq 

C) Maldarlıq, pambıqçılıq .üzümçülük, 

D) Meyvə - tərəvəzçilik, kartofçuluq, üzümçülük 

E) Meyvəçilik, tütünçülük, faraş tərəvəzçilik 

 

85. İqtisadiyyatın dayanıqlı sahəsi hansıdır ? 

A) .İqtisadiyyatın dayanıqlı sahəsi kənd təsərrüfatıdır 

B)  İqtisadiyyatın dayanıqlı sahəsi sənayedi 

C)  İqtisadiyyatın dayanıqlı sahəsi  tikintidi 

D)  İqtisadiyyatın dayanıqlı sahəsi ticarətdi 

E)  İqtisadiyyatın dayanıqlı sahəsi meşə təsərrüfatı 

 

86. Torpaq ehtiyatı kənd təsərrüfatı üçün hansı vasitə mənbəyidir? 

A) Torpaq ehtiyatı kənd təsərrüfatı üçün  istehsal   vasitəsi mənbəyidir 

B) Torpaq ehtiyatı kənd təsərrüfatı üçün   təsərrüfat vasitəsi mənbəyidir 

C) Torpaq ehtiyatı kənd təsərrüfatı üçün yem   vasitəsi mənbəyidir 

D) Torpaq ehtiyatı kənd təsərrüfatı üçün otlaq  vasitəsi mənbəyidir 

E) Torpaq ehtiyatı kənd təsərrüfatı üçün  müalicə   vasitəsi mənbəyidir 

 

87. Kənd təsərrüfatı  hansı sahələr ayrılır ? 

A) Kənd təsərrüfatı bitkiçilik, heyvandarlıq  sahəsinə ayrılır  

B) Kənd təsərrüfatı  üzümçülük ,qoyunçuluq  sahəsinə ayrılır 

C) Kənd təsərrüfatı  maldarlıq ,quşçuluq sahəsinə ayrılır 

D) Kənd təsərrüfatı  ətlik, südlük, sahələrinə  ayrılır 

E) Kənd təsərrüfatı   taxılçılıq, qoyunçuluq sahəsinə ayrılır 

 

88. Lənkəran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı strukturunda üstünlüyü nə təşkil edir? 

A) Çayçılıq, üzümçülük, taxılçılıq, faraş tərəvəzçilik 

B) Çayçılıq, maldarlıq , arıçılıq, faraş tərəvəzçilik 

C) Arıçılıq, çayçılıq bostançılıq meyvəçilik 

D)  Taxılçılıq, tütünçülük ,meyvəçilik, kartofçuluq 

E) Çayçılıq üzümçülük, kartofçuluq. qoyunçuluq 

 

89. Aqrar münasibətlər nəyi özündə birləşdirir? 

A) Aqrar münasibətlər istehsal münasibətlərinin məcmusunu özündə birləşdirir 



B) Aqrar münasibətlər  istehsala vəsait qoyuluşunu özündə birləşdirir 

C) Aqrar münasibətlər   torpaqlardan istifadə səviyyəsini özündə birləşdirir 

D) Aqrar münasibətlər  irriqasiyasını özündə birləşdirir 

E) Aqrar münasibətlər   istehsalın təmərküzləşməsini özündə birləşdirir 

 

90. Kənd təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi nədir? 

A) Kənd təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi torpaqdır 

B) Kənd təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi sudur 

C) Kənd təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi meşədir 

D) Kənd təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi  texnikadı 

E) Kənd təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi iş heyvanlarıdır 

 

91. Azərbaycanda ilk kimya zavodu harada tikilmişdir? 

A) Azərbaycanda ilk kimya zavodu  Bakıda tikilmişdir 

B) Azərbaycanda ilk kimya zavodu Sumqayıtd  tikilmişdir 

C) Azərbaycanda ilk kimya zavodu Gəncədə  tikilmişdir 

D) Azərbaycanda ilk kimya zavodu Qazaxda  tikilmişdir 

E) Azərbaycanda ilk kimya zavodu  Şəkidə  tikilmişdir 

 

92. Urbanizasiya nə deməkdir? 

A) Yaşayış məntəqələrində şəhərləşmənin genişlənməsi 

B) Kənd yerlərində yaşayış məntəqələrinin genişlənməsi 

C)  Respublika sərhəd zonalarında yaşayış məntəqələrində genişlənməsi 

D) Ölkə daxilində yaşayış məntəqələrinin genişlənməsi 

E) Ölkələrarası yaşayış məntəqələrinin genişlənməsi 

 

93. Mikroiqtisadiyyat dedikdə nə başa düşülür? 

A) Mikroiqtisadiyyat dedikdə  istehsalın müəssisə səviyyəsində idarəedilməsi başa düşülür 

B) Mikroiqtisadiyyat dedikdə ailənin idarə edilməsi başa düşülür 

C)  Mikroiqtisadiyyat dedikdə   cəmiyyətin idarəedilməsi başa düşülür  

D) Mikroiqtisadiyyat dedikdə istehsalın dövlət miqyasında idarə edilməsi başa  düşülür 

E) Mikroiqtisadiyyat dedikdətəsərrüfatın idarə edilməsi başa düşülür 

 

94.Tədavül vasitəsi kimi pul  

A) Tədavül vasitəsi kimi pul nağdsız dövriyyədə istifadə edə bilməz 

B) Tədavül vasitəsi kimi pul nağdsız dövriyyədə istifadə edə bilər 

C) Tədavül vasitəsi kimi pul dəyər ölçüsü funksiyası ilə yanaşı nağdsız dövriyyədə istifadə edilir 

D) Tədavül vasitəsi kimi pul  nağdsız dövriyyənin əsasını təşkil edir 

E) Tədavül vasitəsi kimi pul dəyər ölçüsü funksiyası ilə pul vəsaitindən istifadə edilir 

 

95. Risk səviyyəsinə görə kreditlər  bölünür? 

A)  Risk səviyyəsinə görə kreditlər  standart və qeyri- standart kreditlərə bölünür 

B) Risk səviyyəsinə görə kreditlər  müddətli və zəmanətli kreditlərə bölünür 

C)  Risk səviyyəsinə görə kreditlər qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlərə  bölünür 

D)  Risk səviyyəsinə görə kreditlər   daxili və xarici kreditlərə bölünür 

E) Risk səviyyəsinə görə kreditlər    yüksək və aşağı kreditlərə bölünür 

. 

96. Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması hansıdır? 

A) Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması pulldur 

B) Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması əmtəədir 

C) Müasir iqtisadiyyatda kreditin qarışıq  üstün forması   

D) Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması əmtəə- puldur 



E) Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması  faizdir 

 

97. İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri aşağıdakılardan hansında pozulmuşdur? 

A) İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri ümumi bazarda   pozulmuşdur 

B) İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri Gömrük birliyi  pozulmuşdur 

C) İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri   azad ticarət  zonasıdır 

D) İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri  valyuta və tam iqtisadi bilikdir 

E) İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri   imtiyazlı ticarət sazişidir 

 

98. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi proseslərinin iqtisadi amillərinə aiddir? 

A)  İqtisadi inkişaf  problemlərini iqtisadi proseslərinin iqtisadi amillərinə aiddir 

B)  Coğrafi amil iqtisadi proseslərinin iqtisadi amillərinə aiddir 

C) Tarixdə formalaşmış siyasi iaqisadi münasibətlər  iqtisadi amillərinə aiddir 

D)  Etnik yaxınlıq amili iqtisadi proseslərinin iqtisadi amillərinə aiddir 

E)  Transmilli nəqliyyat ,rabitə, informasiya ,kommunikasiya  infrastrukturların mövcud vəziyyəti  

qtisadi proseslərinin iqtisadi amillərinə aiddir 

 

99. Hansı torpaqlar tikinti yaxud başqa işlər üçün istifadə oluna bilər? 

A)  Əkinə  yararsız torpaqlar istifadə oluna bilər 

B)  Şoranlaşmış torpaqlar istifadə oluna bilər 

C)  Duzlaşmış torpaqlar istifadə oluna bilər 

D)  Bataqlaşmış torpaqlar istifadə oluna bilər 

E)  Eroziyaya uğramış torpaqlar istifadə oluna bilər 

 

 

100. Abşeron yarmadasının bərk tullantılarla çirklənməsinə səbəb olan sənaye müəssisələri 

hansılardır? 

A) Əsas sənaye müəssisələri Qradağ sement zavodu 

B) Əsas sənaye müəssisələri H.Əliyev adına neft emal zavodu 

C) Əsas sənaye zavodu  Qaz emal zavodu və Keşlə maşınqayırma zavodu 

D) Əsas sənaye zavodu Azərneftyağ istehsal  birliyi və Azərsun şirkətlər qrupu 

E) Əsas sənaye zavodu Abşeron DRES –i və Qaradağ daş  karxanası 

 

101. Əmtəənin tələbatı ödəmək qabiliyyəti hansıdır?  

A) Əmtəənin tələbatı ödəmək qabiliyyəti istehlak dəyəridi 

B) Əmtəənin tələbatı ödəmək qabiliyyəti bazar dəyəridi 

C) Əmtəənin tələbatı ödəmək qabiliyyəti mübadilə dəyəridi 

D) Əmtəənin tələbatı ödəmək qabiliyyəti ictimai zəruri dəyərid 

E) Əmtəənin tələbatı ödəmək qabiliyyəti əmtəənin  qiymətliliyidi 

 

102. Pulun belə funksiyası yoxdur 

A) Pulun  qiymətlərin moştabı funsiyası 

B) Pulun tədavül vasitəsi funksiyası 

C) Pulun yığım  vasitəsi funksiyası 

D) Pulun tədiyyə vasitəsi funksiyası  

E) Pulun dəyər ölçüsü funksiyası 

 

103. Gəlirin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti hansıdır? 

A) Gəlirin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti sahibkarlıqdır 

B) Gəlirin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti biznesdir 

C) Gəlirin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti morketinqdi 

D) Gəlirin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti  kommersiyadı  



E) Gəlirin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti menecmetdi 

 

104. Pul vasitə ilə həyata keçirilən mübadilə nədir? 

A) Pul vasitə ilə həyata keçirilən  əmtəə tədavülüdür 

B) Pul vasitə ilə həyata keçirilən ticarətdir 

C) Pul vasitə ilə həyata keçirilən əmtəə təsnifatıdır 

D) Pul vasitə ilə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir 

E)  Pul vasitə ilə həyata keçirilən ictimai təkrar istehsaldı 

105. Ev təsərrüfatının bütün gəlirləri xərclərini nə təşkil edir? 

A) Ev təsərrüfatının bütün gəlirləri xərclərini ailə büdcəsi təşkil edir 

B) Ev təsərrüfatının bütün gəlirləri xərclərini əmtəə axını təşkil edir 

C) Ev təsərrüfatının bütün gəlirləri xərclərini pul axınını təşkil edir 

D) Ev təsərrüfatının bütün gəlirləri xərclərini resurlar axınını təşkil edir 

E) Ev təsərrüfatının bütün gəlirləri xərclərini əmtəə və xidmətlərin dövranı təşkil edir 

 

106.Hüquqi dövlət dedikdə nə başa düşülür? 

A) Hüquqi dövlət dedikdə vətəndaşların milli sərvətə sahib olmaları başa düşülür 

B) Hüquqi dövlət dedikdə   iqtisadiyyatın təsirindən azad edilməsi   başa düşülür 

C) Hüquqi dövlət dedikdə   milli sərvətlərin qorunub saxlanması  başa düşülür 

D) Hüquqi dövlət dedikdə  demokratik milli dövlət quruculuğunun hüquqi cəhətdən təmin olunması   

başa düşülür 

E) Hüquqi dövlət dedikdə  özünü idarəetmə sisteminin formalaşması   başa düşülür 

 

107. Azərbaycanda makroiqtisadi proqnozlaşdırma və planlaşdırma üçün nə xas deyil? 

A) Azərbaycanda makroiqtisadi proqnozlaşdırma və planlaşdırma üçün yığım struktur 

B) Azərbaycanda makroiqtisadi proqnozlaşdırma və planlaşdırma üçün sosial struktur 

C) Azərbaycanda makroiqtisadi proqnozlaşdırma və planlaşdırma üçün ərazi strukturu 

D) Azərbaycanda makroiqtisadi proqnozlaşdırma və planlaşdırma üçün  sahə struktur 

E) Azərbaycanda makroiqtisadi proqnozlaşdırma və planlaşdırma üçünistehsal struktur 

 

108. Torpağın qiyməti hansı amillərdən asılıdır? 

A) Torpağın qiyməti  borc ,faiz dərəcəsi, rentanın həcmi, torpağa tələb və təklif  amillərdən  asılıdır 

B) Torpağın qiymətiı torpağın məhsuldarlığı, rentanın həcmi ,torpağın münbitliyindən asılıdır 

C) Torpağın qiyməti  torpağın tələbatından rentandan  asılıdır 

D) Torpağın qiyməti torpağın tələb  və təklifindən, torpağın məhsuldarlığından  asılıdır 

  E) Torpağın qiyməti    borc faiz,  asılıdır torpağın münbitliyi və sahəsindən  asılıdır 

 

109. Əmək vasitələri harada düzgün göstərilmişdir? 

A) İstehsal binaları, avadanlıq, alətlər 

B)  İş qüvvəsi ,texnologiya, istehsal binalar 

C) İstehsal binalar ,qurğular. Iş qüvvəsi 

D) Xammal ,avadanlıq, nəqliyyat vasitələri 

E)Alətlər, yanacaq , xammal 

 

110.Dövlət tənzimlənməsinin belə forması mövcud olmur? 

A) Dövlət tənzimlənməsinin  firmadaxili forması mövcud olmur 

B) Dövlət tənzimlənməsinin  kredit- pul  forması mövcud olmur 

C) Dövlət tənzimlənməsinin   büdcə -vergi   forması mövcud olmur 

D) Dövlət tənzimlənməsinin   inzibati   forması mövcud olmur 

E) Dövlət tənzimlənməsinin     xarici iqtisadi forması mövcud olmur 

 

111. İstehsalın idarə edilməsini  xarakterini və mahiyyətini  nə müəyyən edir ? 



A) İstehsalın idarə edilməsinin xarakterini və mahiyyətini ictimai –iqtisadi qyruluş    müəyyən edir 

B) İstehsalın idarə edilməsini  xarakterini və mahiyyətini    elmi –texniki tərəqqi  müəyyən edir 

C) İstehsalın idarə edilməsini  xarakterini və mahiyyətini   ətraf mühit  müəyyən edir 

D) İstehsalın idarə edilməsini  xarakterini və mahiyyətini istehsalın inkişafı   müəyyən edir 

E) İstehsalın idarə edilməsini  xarakterini və mahiyyətini  işçilər rasında münasibət   müəyyən edir 

 

112.Maddi ictimai istehsalda məhsuldar əmək hansı vəzifələri yerinə yetirir? 

A)  Məhsuldar əmək  istehlak dəyərini ,məhsul  yaratmaq vəzifəsini, maddi istehsal və təkrar istehsal  

etmək vəzifəsini 

B) Məhsuldar əmək  geniş təkrar istehsalı yaratmaq vəzifəsini, təkrar istehsal  

C) Məhsuldar əmək,  təkrar istehsal , sadə təkrar istehsal vəzifələrini 

D) Məhsuldar əmək,  təkrar istehsal ,maddi istehsal  vəzifələrini 

E) Əmək istehsalı ,maddi təkrar istehsal vəzifələrini 

 

113. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının  vergi məcəlləsi ilə müəyyənləşdirən 

vergi tutma obyektlərinə aid deyil? 

A)  Çirkab suların axıdılması, atmosferə buraxılan karbon qazın vergi tutma obyekti 

B)  Faydalı qazıntılar, təqdim edilmiş malların  dəyərin vergi tutumu obyekti 

C) Əmlak torpağın vergi tutumu obyekti 

D) Gəlir mənfəət vergi tutma obyekti 

E)  Görülmüş xidmətlər vergi tutma obyekti 

 

 

114.  Respublikamızın aqrar sferasının hansı sahələrində istehsal tələbatı ödəyir?  

A)  Respublikamızın aqrar sferasının tərəvəzçilik, kartofçuluq, sahəsində istehsal tələbatı ödəyir 

B) Respublikamızın aqrar sferasının, üzümçülük, taxılçılıq sahələrində istehsal tələbatı ödəyir 

C) Respublikamızın aqrar sferasının pambıqçılıq , üzümçülük  sahəsində istehsal tələbatı ödəyir 

D) Respublikamızın aqrar sferasının heyvandarlıq, tərəvəzçilik sahəsində istehsal tələbatı ödəyir 

E) Respublikamızın aqrar sferasının  kartofçuluq, pambıqçılıq sahəsində istehsal tələbatı ödəyir 

 

115. Aqrar sferada müxtəlif çeşiddə və keyfiyyətdə məhsul istehsalı və emalı nəyə xidmət edir? 

A) Məhsul istehsalı və emalı ixrac potensialınına xidmət edir 

B) Məhsul istehsalı və emalı məşğulluğun təmin olunmasına  

C) Məhsul istehsalı və emalı   istehsalın təşkilin təmin olunmasına xidmət edir 

  D) Məhsul istehsalı və emalı strukturun dəyişikliklərinə  xidmət edir 

  E) Məhsul istehsalı və emal istehsal xidmətin yaxşılaşdırılmasına ı  xidmət edir 

 

116. Sahibkarlıq fəaliyyətinin başlıca məqsdəi nədir? 

A) Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədi  maksium mənfəət əldə etmək 

B) Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədi əhalinin istehlak məhsulları ilə təmin etmək  

C) Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədi strateji növ məhsulların istehsalını təmin etmək 

D) Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədi istehsala kömək edən sahələri inkişaf etdirmək 

E) Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədi maksimum gəlr əldə etmək 

 

117. Hazırda regionallarda aqrar sahibkarlığın inkişaf səviyyəsi necədir? 

A) Regionallarda aqrar sahibkarlığın inkişaf  orta səviyyədədir 

B) Regionallarda aqrar sahibkarlığın inkişaf aşağı səviyyədədir 

C) Regionallarda aqrar sahibkarlığın inkişaf tempi yüksəkdir 

D) Regionallarda aqrar sahibkarlığın inkişaf qeyri normaldır 

E) Regionallarda aqrar sahibkarlığın inkişaf yüksək səviyyədədir 

 

 



118. Azərbaycan Respublikasında resurs potensialına və ərazisinə görə  ən böyük region 

hansıdır? 

A) Resurs potensialına və ərazisinə görə  ən böyük region Aran iqtisadi rayonu 

B) Resurs potensialına və ərazisinə görə  ən böyük region  Lənkəran iqtisadi rayonu 

C) Resurs potensialına və ərazisinə görə  ən böyük region Kəlbəcər- Laçın iqtisadi rayonu 

D) Resurs potensialına və ərazisinə görə  ən böyük region Dağlıq Şirvan  iqtisadi rayonu 

E) Resurs potensialına və ərazisinə görə  ən böyük region Şəki- Zakatala iqtisadi rayonu 

 

 

119. Aqrar sferada elmi –texniki tərəqqi nədir? 

A) Aqrar sferada elmi və texnikanın inkişafi 

B) Aqrar sferada  istehsalata vəsait qoyuluşu 

C) Aqrar sferada istehsalın intensiv inkişafı 

D) Aqrar sferada köhnə texnologiyanın tətbiqi 

E) Aqrar sferada əməyin stimulllaşdırılması 

 

120. Torpaq üzərinə mülkiyyətlə və torpaqdan istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan münasibətlər 

necə adlanır? 

A) Mülkiyyətlə və torpaqdan istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan münasibətlər aqrar münasibətlər adlanır  

B) Mülkiyyətlə və torpaqdan istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan münasibətlər iqtisadi münasibətlər 

adlanır 

C) Mülkiyyətlə və torpaqdan istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan münasibətlər sosial  münasibətlər 

adlanır 

D) Mülkiyyətlə və torpaqdan istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan münasibətlər kəndli  münasibətlər 

adlanır 

E) Mülkiyyətlə və torpaqdan istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan münasibətlər bələdiyyə münasibətlər 

adlanır 

 

121. Bank istehlak krediti kimlərə verilir ? 

A) Bank istehlak krediti  əhaliyə   verilir  

B) Bank istehlak krediti   sənaye müəssisələrinə   verilir  

C) Bank istehlak krediti   tikinti təşkilatlarına  verilir  

D) Bank istehlak krediti kənd təsərrüfatına    verilir  

 

E) Bank istehlak krediti   idarə orqanlarına   verilir  

 

122. Kommersiya banklaının kredit siyasətini müəyyənləşdirən makroiqtisadi amillər? 

A) Makroiqtisadi amillər iqtisadiyyatın ümumi vəziyyətidir 

B) Makroiqtisadi amillər iqtisadiyyatın regionun iqtisadi vəziyyətidir 

C) Makroiqtisadi amillər iqtisadiyyatın bankın müştəri  bazası 

D) Makroiqtisadi amillər iqtisadiyyatın bankın passivinin  quruluşu 

E) Makroiqtisadi amillər iqtisadiyyatın aktivinin quruluşu 

 

123.Bankın faiz dərəcəsinə nə təsir edir? 

A) Bankın faiz dərəcəsinə kredit resurslarının quruluşu təsir edir 

B) Bankın faiz dərəcəsinə kreditin təminatlığı 

C) Bankın faiz dərəcəsinə bankın vəziyyəti təsir edir 

D) Bankın faiz dərəcəsinə müştərinin vəziyyəti təsir edir 

E) Bankın faiz dərəcəsinə ölkənin iqtisadiyyatı təsir edir 

 

124. Kommersiya bankı nədir? 

A) Kommersiya bankı fiziki və hüquqi şəxslərin kreditorudur 



B) Kommersiya bankı dövlətin xəzinədarlığı 

C) Kommersiya bankı dövlətin kreit siyasətini həyata krçirir 

D) Kommersiya bankı  regional kassa hesablaşma mərkəzidir 

E) Kommersiya bankı dövlətin pul vəsaitini idarə edir 

 

125. Hansı torpaqlar tikinti və başqa işlər üçün istifadə oluna bilər? 

A) Əkinə yararsız torpaqlar istifadə oluna blər 

B) Şoranlaşmış torpaqlar istifadə oluna bilər 

C) Eroziyaya uğramış torpaqlar istifadə oluna bilər 

D) Bataqlaşmış torpaqlar  istifadə oluna bilər 

E) Duzlaşmış torpaqlar  istifadə oluna bilər 

 

126.Azərbaycanda ən çox yayılmış  torpaq tipi hansı torpaqlardır? 

A) Azərbaycanda ən çox yayılmış  torpaq tipi şabalıdı torpaqdır 

B) Azərbaycanda ən çox yayılmış  torpaq tipi  qara torpaqdır 

C) Azərbaycanda ən çox yayılmış  torpaq tipi  boz  torpaqdır 

 

D) Azərbaycanda ən çox yayılmış  torpaq tipi meşə  torpaqdır 

E) Azərbaycanda ən çox yayılmış  torpaq tipi sarı  torpaqdır 

 

128.İqtisadi arımın hansı əsas tipləri var ? 

A) İqtisadi arımın ekstensiv və intensiv   əsas tipi var 

B)  İqtisadi arımın intensivi  əsas tipi var 

C) İqtisadi arımın intensiv və sürətli  əsas tipi var 

D) İqtisadi arımın sabit inkişaf   əsas tipi var 

E) İqtisadi arımın sürətli  inkişaf əsas tipi var 

 

129. Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi hansıdır? 

A) Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi bazar iqtisadiyyatdır 

B) Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi inzibati –amirlik iqtisadiyyatıdır 

C) Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi  deformasiyadır 

D) Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi elmi-texniki tərəqqi 

E) Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi  informasiyadır 

 

130. Xaricdən pul köçürməsi olarkən pul hansı funksiyanı yerinə yetirir? 

A) Xaricdən pul köçürməsi olarkən pul   dünya pulu  funksiyanı yerinə yetirir 

B) Xaricdən pul köçürməsi olarkən pul tədavül    funksiyanı yerinə yetirir 

C)Xaricdən pul köçürməsi olarkən pul tədiyyə  funksiyanı yerinə yetirir 

D) Xaricdən pul köçürməsi olarkən pul  yığım  funksiyanı yerinə yetirir 

E) Xaricdən pul köçürməsi olarkən pul dəyər ölçüsü   funksiyanı yerinə yetirir 

 

131. Ev təsərrüfatında əmtəə və xidmətlər bazarına axın necə adlanır? 

A) Ev təsərrüfatında əmtəə və xidmətlər bazarına axın istehlak xərcləri adlanır  

B) Ev təsərrüfatında əmtəə və xidmətlər bazarına axın  xərclər adlanır  

C) Ev təsərrüfatında əmtəə və xidmətlər bazarına axın  satışdan xərclər adlanır  

D) Ev təsərrüfatında əmtəə və xidmətlər bazarına axın pul gəirəri adlanır  

E) Ev təsərrüfatında əmtəə və xidmətlər bazarına axın resurslar adlanır  

 

132.Dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir metoduna aid deyil? 

A) Dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir metoduna dövlət sahibkarlığı aid deyil 

B) Dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir metoduna  pul –kredit siyasəti aid deyil 

C) Dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir metoduna indikativ  planlaşdırma  aid deyil 



D).Dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir metoduna  vergi siyasəti aid deyil 

E.)Dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir metoduna  büdcə siyasəti aid deyil 

 

133. Ailə büdcəsinin xərclərinə aid deyildir? 

A) Ailə büdcəsinin xərclərinə dövlət transferləri aid deyildir 

B) Ailə büdcəsinin xərclərinə vergilər aid deyildir 

C) Ailə büdcəsinin xərclərinə istehlak əmtəələrinə  aid deyildir 

D) Ailə büdcəsinin xərclərinə  kommunal xidmətlərin ödənişi aid deyildir 

E) Ailə büdcəsinin xərclərinə ictimai təşkilatlara ödənişlər  aid deyildir 

 

134. Azərbaycanda “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?  

A) Azərbaycanda “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanun1992 – ci ildə   qəbul edilmişdir 

B) Azərbaycanda “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanun 1993 cü ildə   qəbul edilmişdir 

Azərbaycanda “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanun   1994 –cü ildə qəbul edilmişdir 

D) Azərbaycanda “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanun1995-ci ildə   qəbul edilmişdir 

Azərbaycanda “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanun   1996 –cı ildəqəbul edilmişdir 

 

135. Xarici əmtəələrin  ölkəyə  daxil olması necə adlanır? 

A) Xarici əmtəələrin  ölkəyə  daxil olması idxal  adlanır 

B) Xarici əmtəələrin  ölkəyə  daxil olması ixrac  adlanır 

C) Xarici əmtəələrin  ölkəyə  daxil olması ticarət əməliyyatı  adlanır 

D) Xarici əmtəələrin  ölkəyə  daxil olması  iqtisadi əlaqə  adlanır 

E) Xarici əmtəələrin  ölkəyə  daxil olması ticarət mübadiləsi  adlanır 

 

136.İqtisadi resursların  belə növü yoxdur? 

A) İqtisadi resursların  qeyri -maddi   növü 

B) İqtisadi resursların əmək   növü 

C) İqtisadi resursların maddi   növü 

D) İqtisadi resursların  maliyyə   növü 

E) İqtisadi resursların təbii    növü 

 

137. Təsərrüfatçılığın hansı formasında maddi nemətlər və xidmətlər şəxsi istehlak üçün istehsal 

edilir? 

A) Təsərrüfatçılığın  natural təssərüfatı 

B) Təsərrüfatçılığın  əmtəə   təssərüfatı 

C) Təsərrüfatçılığın qarışıq   iqtisadiyyatı 

D) Təsərrüfatçılığın  keçid  iqtisadiyyatı 

E) Təsərrüfatçılığın  inzibati amirlik  iqtisadiyyatı  

 

138. Tam dəyərli pullar hansılardır? 

A) Tam dəyərli pullar  qızıl və gümüş sikkələrdir 

B) Tam dəyərli pullar kağız pullardır 

C)  Tam dəyərli pullar  veksellər və çeklərdir 

D) Tam dəyərli pullar elektron pullardır 

E) Tam dəyərli pullar qiymətli kağızlardır 

 

139. Dövlət büdcəsindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait 

hansıdır? 

A) Tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait büdcə xərcləridir 

B) Tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait büdcə gəlrləridir 

C) Tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait büdcə profisiti 

D) Tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait büdcə fonlarıdır 



E) Tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait büdcə defisitidir 

 

140. Pulun hansı növü hazırda daha geniş yayılmışdır? 

A) Pulun elektron pul növü  geniş  yayılmışdır  

B)  Pulun  qızıl  pul növü  geniş  yayılmışdır  

C) Pulun  gümüş  pul növü  geniş  yayılmışdır 

D) Pulun kağız   pul növü  geniş  yayılmışdır 

E) Pulun kredit   pul növü  geniş  yayılmışdır 

 

141. Tələb qanuna müvafiq olaraq , əmtəənin qiyməti  artarsa nə baş verər? 

A) Əmtəənin qiyməti  artarsa tələbin kəmiyyəti azalar 

B) Əmtəənin qiyməti  artarsa tələb də artar 

C) Əmtəənin qiyməti  artarsa tələb də azalar 

D) Əmtəənin qiyməti  artarsa tələbin kəmiyyəti də artar 

E) Əmtəənin qiyməti  artarsa istehsalçıların arasında rəqabət güclənər 

 

142. Təklif qanunu nəyi əks etdirir? 

A) Satılan məhsulun miqdarı ilə qiyməti arasında birbaşa əlaqəni əks etdirir 

B) Tələb və təlkif arasındakı əlaqəni əks etdirir 

C) Elastik və qeyri –qlastik əmtəələr arasındakı əlaqəni əks etdirir 

D)  Hər bir əmtəənin elastik dərəcəsini əks etdirir 

E) Satılan məhsulun miqdarı ilə qiyməti arasındakı əks əlaqəni əks etdirir 

 

143. Qiymətlərin ümumi səviyyəsini davamlı və ardıcıl olaraq yuxarı qalxması necə adlanır? 

A) Qiymətlərin davamlı və ardıcıl olaraq yuxarı qalxması  inflyasiya adlanır 

B) Qiymətlərin davamlı və ardıcıl olaraq yuxarı qalxması işsizlik adlanır 

C) Qiymətlərin davamlı və ardıcıl olaraq yuxarı qalxması iqtisadi artım adlanır 

D) Qiymətlərin davamlı və ardıcıl olaraq yuxarı qalxması stagflyasiya   adlanır 

E) Qiymətlərin davamlı və ardıcıl olaraq yuxarı qalxması deflyasiya adlanır 

 

144. İstənilən iqtisadi sistemin əsasını nə təşkil edir? 

A) İstənilən iqtisadi sistemin əsasını  məhsuldarlıq qüvvələr və istehsal münasibətlər  təşkil edir 

B) İstənilən iqtisadi sistemin əsasını əmək vasitələri və əmək cisimləri  təşkil edir 

C) İstənilən iqtisadi sistemin əsasını məhsuldar qüvvələr və texnologiya təşkil edir 

D) İstənilən iqtisadi sistemin əsasını əmək vasitələri və iş qüvvəsi   təşkil edir 

E) İstənilən iqtisadi sistemin əsasını   iş qüvvəsi və istehsal münasibətlər təşkil edir 

 

145.Dövlətin rəsmi ehtiyatları kimi pul bu funksiyanı yerinə yetirir? 

A) Dövlətin rəsmi ehtiyatları kimi pul yığım vasitəsi  funksiyanı yerinə yetirir  

B) ) Dövlətin rəsmi ehtiyatları kimi pul tədavül vasitəsi   funksiyanı yerinə yetirir  

C) ) Dövlətin rəsmi ehtiyatları kimi pul dəyər ölçüsü   funksiyanı yerinə yetirir  

D) ) Dövlətin rəsmi ehtiyatları kimi pul  tədiyyə vasitəsi funksiyanı yerinə yetirir  

E) ) Dövlətin rəsmi ehtiyatları kimi pul  dünya pulu  funksiyanı yerinə yetirir  

 

146.İstehsal amillərin qarşılıqlı əvəz olunmasını qismən aradan qaldırmağa nə imkan verir? 

A)Qismən aradan qaldırmağa  resursların məhdudluğuna imkan verir 

B) Qismən aradan qaldırmağa   iqtisadi böhranlar imkan verir 

C) Qismən aradan qaldırmağa tələbatlarin qeyri-   məhdudluğu imkan verir 

D) Qismən aradan qaldırmağa istehsalın səmərəliliyi  imkan verir 

E) Qismən aradan qaldırmağa   işsizliyə imkan verir 

147. Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin daha geniş yayılmış növü hansıdır? 

A) Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin  növü  səhmdar mülkiyyətdir 



B) Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin  növü dövlət  mülkiyyətdir 

C) Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin  növü   xüsusi mülkiyyətdir 

D) Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin  növü  bələdiyyə mülkiyyətdir 

E) Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin  növü  kooperativ mülkiyyətdir 

 

148. İşsizliyin səbəblərinə aid deyil? 

A) İşsizliyin səbəblərinə iqtisadi artım  aid deyil 

B) İşsizliyin səbəblərinə müəssisələrin müflisləşməsi aid deyil 

C) İşsizliyin səbəblərinə  istehsalın tsiklik xarakteri  aid deyil 

D) İşsizliyin səbəblərinə müasir   əmək bazasında rəqabətin mükəmməl olmaması  aid deyil 

E) İşsizliyin səbəblərinə bəzi sahələrdə istehsalın növünün xarakteri   aid deyil 

 

149.Vergi çıxılmaqla qalan əhalı gəlirləri hansıdır? 

A) Vergi çıxılmaqla qalan əhalı gəlirləri və təsərrüfatlarının sərəncamında qalan gəlir 

B) Vergi çıxılmaqla qalan əhalı gəlirləri əmək haqqıdı 

C) Vergi çıxılmaqla qalan əhalı gəlirləri əhalinin pul gəlirləridi 

D) Vergi çıxılmaqla qalan əhalı gəlirlərireal gəlrlərdir 

E) Vergi çıxılmaqla qalan əhalı gəlirləri əmək haqqı və pul gəlrləridir. 

 

150. İqtisadiyyatda qanunauyğunluqların üzrə çıxarlması və əsaslandırılması üçün əsas vasitə 

nədir? 

A) Qanunauyğunluqların üzrə çıxarlması və əsaslandırılması üçün əsas vasitə statistik məlumatlardı 

B) Qanunauyğunluqların üzrə çıxarlması və əsaslandırılması üçün əsas vasitə qrafiklərdi 

C) Qanunauyğunluqların üzrə çıxarlması və əsaslandırılması üçün əsas vasitə cədvəllərdi 

D) Qanunauyğunluqların üzrə çıxarlması və əsaslandırılması üçün əsas vasitə  qanunlardır 

E) Qanunauyğunluqların üzrə çıxarlması və əsaslandırılması üçün əsas vasitə  subyektiv yanaşmadı 

 

151.Dövlət tənzimlənməsinin belə forması mövcud olunur? 

A) Dövlət tənzimlənməsinin   firmadaxili   forması  

B) Dövlət tənzimlənməsinin  xarici iqtisadi  forması 

C) Dövlət tənzimlənməsinin   inzibati  forması 

D) Dövlət tənzimlənməsinin  büdcə  forması 

E) Dövlət tənzimlənməsinin   kredit- pulforması 

 

152. İqtisadi siyasətin hansı növü fiskal siyasət adlanır? 

A) İqtisadi siyasətin büdcə -vergi siyasəti fiskal siyasət adlanır 

B) İqtisadi siyasətin institusional- hüququ siyasəti   fiskal siyasət adlanır 

C) İqtisadi siyasətin strukturun siyasəti  fiskal siyasət adlanır 

D) İqtisadi siyasətin sabitləşdirmə siyasəti  fiskal siyasət adlanır 

E) İqtisadi siyasətin  xarici -iqtisad fiskal siyasət adlanır 

 

153. Məhsuldar qüvvələr və texnoloji münasibətlər nədən ibarətdir? 

A)  Məhsuldar qüvvələr və texnoloji münasibətlər sistemi texnoloji istehsal üsuludur 

B) Məhsuldar qüvvələr və texnoloji münasibətlər sistemi  iqtisadi sistemdir 

C)  Məhsuldar qüvvələr və texnoloji münasibətlər  sistemi ictimai istehsal üsuludur 

D) Məhsuldar qüvvələr və texnoloji münasibətlər sistemi zəruri məhsul istehsalıdır 

E)  Məhsuldar qüvvələr və texnoloji münasibətlər sistemi izafi məhsul istehsalıdır 

 

154. Hansı amillər işsizliyin dərəcəsinin dəyişməsinə təsir etmir? 

A) Təbii iqlim amillər  işsizliyin dəyşməsinə təsir etmir 

B)  Demoqrofik amillər  işsizliyin dəyşməsinə təsir etmir 

C)  Texniki- iqtisad amillər  işsizliyin dəyşməsinə təsir etmir 



D)  İqtisadi amillər  işsizliyin dəyşməsinə təsir etmir 

E)  İnstisiuanal amillər  işsizliyin dəyşməsinə təsir etmir 

 

155. Əmtəənin alıcısının ilk növbədə əmtəənin hansı xüsusiyyəti maraqlandırır? 

A) Əmtəənin istehlak dəyəri xüsusiyyəti maraqlandırır 

B) Əmtəənin mübadilə dəyəri  xüsusiyyəti maraqlandırır 

C) Əmtəənin ictimai –zəruri xüsusiyyəti maraqlandırır 

D) Əmtəənin bazarın qiyməti xüsusiyyəti maraqlandırır 

E) Əmtəənin  izofi dəyəri xüsusiyyəti maraqlandırır 

 

156. Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması hansıdır? 

A) Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması puldur 

B) Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması əmtəədir 

C) Müasir iqtisadiyyatda kreditin qarıcıq üstün forması  

D) Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması əmtəə- puldur 

E) Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması faizdir 

 

 

157. İqtisadi elmin bir sahəsi kimi mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir? 

A) Mikroiqtisadiyyat ayrı-ayrı istehlakçı firma və resurs mülküyyətçilərin iqtisadi davranışını öyrənir 

B) Mikroiqtisadiyyat dünya birliyində iqtisadi münasibətləri öyrənir 

C) Mikroiqtisadiyyat milli iqtisadiyyat səviyyəsində baş verən prosesləri öyrənir 

D) Mikroiqtisadiyyat  ayrı-ayrı  firmaların iqtisadi davranışını öyrənir 

E) Mikroiqtisadiyyat dövlət və təsərrüfat sahələri arasında yaranan iqtisadi əlaqələri  öyrənir 

 

158. Bazarın iteqrasiyaedici funksiyası nədən ibarətdir? 

A) Bazarın iteqrasiyaedici funksiyası istehsal sahəsi ilə istehlak sahəsinin birləşməsindən ibarətdir 

B) Bazarın iteqrasiyaedici funksiyası bazar iştirakçılarına  zəruri informasiyanın verməkdən  ibarətdir 

C) Bazarın inteqrasiyaedici funksiyası istehsalçıların məsrəfləri azaltmağa, yeni məhsul yaratmaqdan   

ibarətdir 

D) Bazarın iteqrasiyaedici funksiyası  həcmi və strukturu üzrə istehsal və istehlakın uzlaşdırılmasından  

ibarətdir 

E) Bazarın iteqrasiyaedici funksiyası əmtəə mübadiləsi üçün dəyər ekvivalentlərinin yaradılmasından 

ibarətdir 

 

159. Kommersiya bankı nədir? 

A) Kommersiya bankı fiziki və hüquqi şəxslərin kreditorudur 

B) Kommersiya bankı dövlətin xəzinəsidir 

C) Kommersiya bankı dövlətin kredit  siyasətini həyata keçirir 

D) Kommersiya bankı regional kassa hesablaşma mərkəzidir 

E) Kommersiya bankı dövlətin pul vəsaitini idarə edir 

 

160. Qeyri- maddi xidmətlərə nə nədir? 

A) Qeyri- maddi xidmətlərə təhsil alma aiddir 

B) Qeyri- maddi xidmətlərə  turist səfəri aiddir 

C) Qeyri- maddi xidmətlərə ictimai nəqliyyat gedişi aiddir 

D) Qeyri- maddi xidmətlərə ticarət mərkəzində alış – veriş etmək aiddir 

E) Qeyri- maddi xidmətlərə bərbərdə saç qirxılması 

 

161. Aqrar sferada elmi –texniki tərəqqi nədir ? 

A) Aqrar sferada elm və texnikanın inkişafı 

B) Aqrar sferada istehsala vəsit qoyuluşu 



C) Aqrar sferada istehsalın intensiv inkişafı 

D) Aqrar sferada köhnə texnologiyanın tətbiqi 

E) Aqrar sferada əməyin stimullaşdirıcı emalı 

 

162. İxtisaslaşma ən çox hansı sahədə səmərəlidir? 

A) İxtisaslaşma ən çoxmaşınqayırma və kimya  sahədə səmərəlidir 

B) İxtisaslaşma ən çox iqtisadi və maşınqayırma sahədə səmərəlidir 

C) İxtisaslaşma ən çox təsərrüfat və yüngül  sahədə səmərəlidir 

D) İxtisaslaşma ən çox yeyinti və kənd təsərrüfatı  sahədə səmərəlidir 

E) İxtisaslaşma ən çox kimya və istehsal  sahədə səmərəlidir 

 

163. İnvestisiyanın əsas subyekti nədir? 

 A) İnvestisiyanın əsas subyekti dövlət və xüsusisahibkarlıq 

B) İnvestisiyanın əsas subyekti dövlət və özəl bölmədir 

C) İnvestisiyanın əsas subyekti müəssisə və təşkilatlardır 

D) İnvestisiyanın əsas subyekti özəl bölmələr və amortizasiya fondlarıdır 

E) İnvestisiyanın əsas subyekti xarici və yerli şirkətlərdir 

 

164. XXI əsrin birinci onilliyində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün səciyyəvi hal deyil? 

A) Xarici iqtisadi əlaqələrin zəifləməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün səciyyəvi hal deyil 

B)  Yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün səciyyəvi hal deyil 

C)  Dövlət büdcəsinin kəsirinin azalması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün səciyyəvi hal deyil 

D)  İqtisadiyyatda özəl sektorun genişlənməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün səciyyəvi hal 

deyil 

E)İqtisadi artım  Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün səciyyəvi hal deyil 

 

165. Vətəndaşların şəxsi əmlak və yığımları hansı mülkiyyət formasına aiddir? 

A) Vətəndaşların şəxsi əmlak və yığımları xüsusi  mülkiyyət formasına aiddir 

B) Vətəndaşların şəxsi əmlak və yığımları dövlət   mülkiyyət formasına aiddir 

C) Vətəndaşların şəxsi əmlak və yığımları ictimai  mülkiyyət formasına aiddir 

D) Vətəndaşların şəxsi əmlak və yığımları bələdiyyə   mülkiyyət formasına aiddir 

E) Vətəndaşların şəxsi əmlak və yığımları səhmdar  mülkiyyət formasına aiddir 

 

166. Tarixən natural təsərrüfat forması nəyə əsaslanır? 

A) Natural təsərrüfat forması torpaq mülkiyyətinə əsaslanır 

B) Natural təsərrüfat forması istehsalatçıların  təcrid olunmasına əsaslanır 

C) Natural təsərrüfat forması əmək bölgüsünə  əsaslanır 

D) Natural təsərrüfat forması  xidmətlər istehsalına əsaslanır 

E) Natural təsərrüfat forması ixtisaslaşmaya əsaslanır 

 

167. Azərbaycan Respublikasında, “Əsrin müqaviləsi “ nə vaxt qüvvəyə minmişdir? 

A) Azərbaycan Respublikasında, “Əsrin müqaviləsi “  1994 –cü ildə qüvvəyə minmişdir 

B) Azərbaycan Respublikasında, “Əsrin müqaviləsi “ 1996 –ci ildə  qüvvəyə minmişdir 

C) Azərbaycan Respublikasında, “Əsrin müqaviləsi “  1992 –ci ildə qüvvəyə minmişdir 

D) Azərbaycan Respublikasında, “Əsrin müqaviləsi “  1995 –ci ildə qüvvəyə minmişdir 

E) Azərbaycan Respublikasında, “Əsrin müqaviləsi “1993 –cü ildə   qüvvəyə minmişdir 

 

168. Sosial –iqtisadi inkişafda əsa mühit amili nədir? 

A) Sosial –iqtisadi inkişafda əsa mühit amili elmi-texniki tərəqqidir 

B) Sosial –iqtisadi inkişafda əsa mühit amili adət ənənədir 

C) Sosial –iqtisadi inkişafda əsa mühit amili coğrafi vəziyyətdir 

D) Sosial –iqtisadi inkişafda əsa mühit amili əmək ehtiyatıdır 



E) Sosial –iqtisadi inkişafda əsa mühit amili istehsalın tarixi səviyyəsi 

 

169. Dövlət borcunun  formaları hansılardır? 

A) Dövlət borcunun daxili borc, xarici borc formalarıdır 

B) Dövlət borcunun  xarici borc , uzunmüddətli borc formaları   

C) Dövlət borcunun  xarici borc ,qısamüddətli borc formaları  

D)Dövlət borcunun  daxili borc, ortamüddətli borc formaları  

E) Dövlət borcunun  daxili borc, qısamüddətli borc formaları  

 

170. Mikroiqtisadiyyat dedikdə nə başa düşülür? 

A) Mikroiqtisadiyyat dedikdə istehsalın müəssisə səviyyəsində idarə edilməsi deməkdir 

B) Mikroiqtisadiyyat dedikdə  ailənin idarə edilməsi  deməkdir 

C) Mikroiqtisadiyyat dedikdə istehsalın cəmiyyətin idarə edilməsi deməkdir 

D) Mikroiqtisadiyyat dedikdə istehsalın dövlət miqyasında idarə edilməsi 

E) Mikroiqtisadiyyat dedikdə  təsərrüfatın idarə edilməsi deməkdir 

 

171.Vergilər ödənilən zaman pul hansı funksiyanı yerinə yetirir? 

A) Vergilər ödənilən zaman pul tədiyyə vasitəsi  funksiyanı yerinə yetirir 

B) Vergilər ödənilən zaman pul yığım  vasitəsi  funksiyanı yerinə yetirir 

C) Vergilər ödənilən zaman pul  dəyər ölçüsü vasitəsi  funksiyanı yerinə yetirir 

D) Vergilər ödənilən zaman pul  tədavül  vasitəsi  funksiyanı yerinə yetirir 

E) Vergilər ödənilən zaman  dünya pul vasitəsi  funksiyanı yerinə yetirir 

 

172. Dünya bazarında rallaşan əmtəələrin dəyərinin pulla ifadəsi nədir? 

A) Əmtəələrin dəyərinin pulla ifadəsi dünya qiymətləridir 

B) Əmtəələrin dəyərinin pulla ifadəsi  tarazlıq qiymətləridir 

C) Əmtəələrin dəyərinin pulla ifadəsi bazar qiymətləridir 

D) Əmtəələrin dəyərinin pulla ifadəsi istehlak  qiymətləridir 

E) Əmtəələrin dəyərinin pulla ifadəsi  qiymət indeksidir  

 

173. Gəlirlərin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti hansıdır? 

A) Gəlirlərin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti sahibkarlıqdır 

B) Gəlirlərin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti biznesdir 

C) Gəlirlərin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti marketinqdir 

D) Gəlirlərin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti kommersiyadır 

E) Gəlirlərin əldə edilməsi məqsədi ilə təsərrüfat fəaliyyəti menecentdi 

 

174. İstehsalın şəxsi  amili nədir? 

A) İstehsalın şəxsi  amili iş qüvvəsidir 

B) İstehsalın şəxsi  amili əmək vasitəsidir 

C) İstehsalın şəxsi  amili əmək predmetidi 

D) İstehsalın şəxsi  amili istehsal vasitələridi 

E) İstehsalın şəxsi  amili əmək ehtiyatlarıdı 

 

175. Əmtəənin mübadilə dəyəri hansı əməklə yaradılır? 

A) Əmtəənin mübadilə dəyəri  mücərrəd əməklə yaradılır 

B) Əmtəənin mübadilə dəyəri konkret  əməklə yaradılır 

C) Əmtəənin mübadilə dəyəri məhsuldar əməklə yaradılır 

D) Əmtəənin mübadilə dəyəri fiziki  əməklə yaradılır 

E) Əmtəənin mübadilə dəyəri zehni əməklə yaradılır 

 

176. İqtisadi moddelər  formalaşdıran prinsip hansıdır? 



A) İqtisadi moddelər  formalaşdıran prinsip sosial, siyasi, ideoloji, iqtisadi 

B) İqtisadi moddelər  formalaşdıran prinsip  sosial. idarəetmə, iqtisadi, 

C) İqtisadi moddelər  formalaşdıran prinsip siyasi,konkret ,ideoloji 

D) İqtisadi moddelər  formalaşdıran prinsip sosial, idarəetmə,şəxsi 

E) İqtisadi moddelər  formalaşdıran prinsip ideoloji,konkret,iqtisadi 

 

177.Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən istiqamət  hansıdır? 

A) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən istiqamət  iqtisadi arım surətidi 

B) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən istiqamət   iqtisadi və sosial surətdir 

C) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən istiqamət  ümumi iqtisadi müvazimatdı 

D) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən istiqamət   ətraf mühitün qorunması 

E) Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyini əks etdirən istiqamət   təhsil və səhiyyənin səviyyəsidi 

 

178. Azərbaycanda yükdaşımaların həcminə görə hansı nəqliyyat növü birinci yer tutur? 

A) Yükdaşımaların həcminə görə dəmir yol  nəqliyyat birinci yer tutur 

B) Yükdaşımaların həcminə görə su nəqliyyat birinci yer tutur 

C) Yükdaşımaların həcminə görə hava nəqliyyat  birinci yer tutur 

D) Yükdaşımaların həcminə görə avtomobil nəqliyyat birinci yer tutur 

E) Yükdaşımaların həcminə görə  borunəqliyyat  birinci yer tutur 

 

179. Kənd təsərrüfatında  başlıca istehsal vasitəsi nədir? 

A) Kənd təsərrüfatında  başlıca istehsal vasitəsi torpaqdır 

B) Kənd təsərrüfatında  başlıca istehsal vasitəsi sudur 

C) Kənd təsərrüfatında  başlıca istehsal vasitəsi meşədir 

D) Kənd təsərrüfatında  başlıca istehsal vasitəsi texnikadır 

E) Kənd təsərrüfatında  başlıca istehsal vasitəsi heyvanlardı 

 

180. Lənkəran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı strukturunda üstünlük nə təşkil edir? 

A) Çayçılıq, üzümçülük, taxılçılıq, faraş tərəvəzçılık 

B) Çayçılıq, maldarlıq, arıçılıq, faraş tərəvəzçılık 

C) Arıçılıq, çayçılıq, bostançılıq, meyvəçilik 

D) Taxılçılıq, tütünçülük, meyvəçilik, kartofçuluq 

E) Çayçılıq, tütünçülük, kartofçuluq, qoyunçuluq 

 


