
Azərbaycan iqtisadiyyatı fənnindən testlər (qrup 131)    Müəllim :Ə.Səidə 

             Hörmətli  tələbələr  düzgün  cavab  A  variantıdır.
 

1. Planlı iqtisadiyyatın Azərbaycan üçün yaratdığı problemlər sırasına aşağıdakılardan 
hansını aid etmək olmaz?  
A)İxrac səviyyəsinin idxaldan yüksək olması 
B)İqtisadi strukturun sağlam olmaması 
C)İstehsal gücünün regional və sektoral bölgüsünün bərabər olmaması 
D)İstehsal edilən malların  keyfiyyətinin aşağı olması  
E)Azərbaycanın xarici ticarətində 1980-ci illərin sonlarında ixracın idxaldan 30-40% artıq 
olması 
 
2. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda istehlakın neçə faizi daxili istehsaldan əldə 
edilmişdir? 
A)50%-i B)40%-i C)10%-i D)90%-i E)20%-i 
 
3. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşmasının əsas mərhələlərinə aid olmayanı 
göstərin. 
A)Müstəqillikdən sonrakı beşinci dövr B)Azərbaycan iqtisadiyyatının keçid dövrü 
C)Müstəqillikdən sonrakı  birinci dövr D)Müstəqillikdən sonrakı  ikinci dövr 
E)Müstəqillikdən sonrakı  üçüncü dövr 
 
4. Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəqillikdən sonra birinci dövrü hansı illəri əhatə edir? 
A)1991-1994-cü illər B)1990-1994-cü illər C)1990-1995-ci illər 
D)1995-2000-ci illər  E)1990-2000-ci illər 
 
5. Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəqillikdən sonra ikinci  dövrü hansı illəri əhatə edir? 
A)1995-2003-cü illər B)2000-2003-cü illər C)1995-2003-cü illər  
D)1995-2000-ci illər  E)1990-2000-ci illər 
 
6. Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəqillikdən sonra üçüncü  dövrü hansı illəri əhatə 
edir? 
A)2003-cü il və sonrakı dövr B)2000-2003-cü illər C)1995-2003-cü illər 
D)1995-2000-ci illər   E)1990-2000-ci illər 
 
7. Milli iqtisadiyyatın formalaşması, iqtisadi inkişaf və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 
baxımından əsas rol oynayan amillər sırasına hansı daxil deyil? 
A)“Əsrin müqaviləsi” B)Siyasi müstəqillik  C)Torpaq-iqlim şərtləri 
D)Coğrafi şərtlər  E)Təbii sərvətlər 
 
8. Azərbaycanda neftə rast gəlinən ərazilərə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? 
A)Fizuli rayonunda  B)Abşeron yarımadasında  C)Kür sahili ərazilərdə 
D)Qobustan bölgəsində E)Gəncə yaxınlığındakı ərazilərdə 
 
9. Azərbaycanda dəmir filizinə əsasən hansı ərazidə rast gəlinir? 
A)Daşkəsəndə B)Naxçıvanda C)Balakəndə  D)Şəmkirdə  E)Ağdamda 
 
10. Alünit yataqları Azərbaycanın hansı ərazilərində yerləşir? 
A)Balakən və Şəmkirdə  B)Şəmkir və Naxçıvanda  C)Balakən və Naxçıvanda        
D)Daşkəsən və Gədəbəydə E)Balakən və Ağdamda 
 
 
11. Mis yataqlarının mövcud olmadığı ərazini göstərin. 



A)Ağdam B)Daşkəsən  C)Tovuz D)Şəmkir E)Qazax 
 
12. Şəmkir, Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən ərazilərində mövcud olmayan təbii ehtiyatı 
göstər. 
A)Manqan B)Mis  C)Qurğuşun  D)Sink E)Kobalt 
 
13. Boksit ehtiyatları Azərbaycanın əsasən hansı ərazisində yerləşir? 
A)Naxçıvanda B)Daşkəsəndə C)Balakəndə  D)Şəmkirdə  E)Ağdamda 
 
14. Manqan ehtiyatları Azərbaycanın əsasən hansı ərazisində yerləşir? 
A)Ağdamda  B)Daşkəsəndə C)Tovuzda  D)Şəmkirdə  E)Qazaxda 
 
15. Azərbaycanın müstəqillikdən əvvəlki dövrünün iqtisadi-təşkilat modeli nəyə 
əsaslanırdı? 
A)Mərkəzi planlaşmaya B)Bazar iqtisadiyyatına C)Azad iqtisadiyyata 
D)Sosial bazar yönümlü iqtisadiyyata   E)Kommunizmə 
 
16. Sovet dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas təkanverici sənaye sahəsi hansı 
olmuşdur? 
A)Neft sənayesi B)Kimya sənayesi C)Maşınqayırma sənayesi 
D)Emal sənayesi  E)Mikrobiologiya sənayesi 
 
17. Sovet dövründə Azərbaycanın  əsas ixrac məhsullarına hansı daxil deyil? 
A)Taxıl məhsulları  B)Neft məhsulları C)Neft maşınqayırma məhsulları 
D)Toxuculuq məhsulları E)Şərab məhsulları 
 
18. Müstəqillikdən əvvəlki son iyirmi illik dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını 
xarakterizə et. 
A)Qeyri-stabil B)Stabil C)Tənəzzülə uğramış D)Qeyri-dinamik E)Yüksələn 
 
19. Xammal və aralıq məhsulların ixracı neçə faiz təşkil edirdi? 
A)55-60%      B)20%      C)80%    D)30%    E)70% 
 
20. İdxal-ixracın 50%-i hansı ölkə ilə aparılırdı? 
A)Rusiya B)Ukrayna C)Moldova D)Ukrayna E)ABŞ 
 
21. “Bütün İttifaqın Bağçası “ olan regionu müəyyən et. 
A)Lənkəran B)Abşeron C)Xaçmaz D)Aran E)Gəncə 
 
22. 1970-1980-ci illərdə hər il təxminən nə qədər pambıq istehsal olunurdu? 
A)1 milyon ton  B)2 milyon ton C)100 min ton  
D)1 milyon sentner   E)1 min ton 
 
23. 1990-cı ilə qədər ölkədə neçə hektar üzüm bağı mövcud idi? 
A)275 min ha B)500 min ha C)900 min ha D)5 min ha E)1 milyon ha 
 
24. 90-cı illərə kimi Azərbaycanda ildə  nə qədər üzüm istehsal olunurdu? 
A)2 milyon ton B)1 milyon ton C)5 milyon ton D)2 min ton E)200 min ton 
 
25. 2014-cü ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi əkin sahəsi neçə hektar olmuşdur? 
A)1613000 ha B)2500000 ha C)5000000 ha D)1000000 ha E)161300 ha  
 
26. 2014-cü ildə nə qədər sahədə dənli və dənli paxlalı bitkilər əkilmişdir? 



A)1 milyon ha B)2 milyon ha C)1613000 ha D)1000000 ha E)161300 ha 
 
27. 2014-cü ildə yem bitkilərinin əkin sahəsi nə qədər olmuşdur? 
A)402900 ha  B)2 milyon ha C)1613000 ha D)1000000 ha E)161300 ha 
 
28. 2014-cü ildə nə qədər  dənli və dənli paxlalı bitkilər istehsal edilmişdir? 
A)2milyon 383 min ton B)1milyon 300 min ton C)3milyon 900 min ton 
D)4 milyon 500 min ton E)2milyon ton 
 
29. 2014-cü ildə nə qədər pambıq istehsal edilmişdir? 
A)41 min ton  B)1 milyon ton C)100 min ton D)500 min ton E)2milyon ton 
 
30. 2014-cü ildə nə qədər tərəvəz istehsal edilmişdir? 
A)1 milyon 187 min ton B)16 milyon ton C)25 milyon ton 
D)8 milyon ton  E)2 milyon 383 min ton 
 
31. İqtisadi cəhətdən fəal əhali ölkə əhalisinin neçə faizini təşkil edir? 
A)46,7% B)70,0% C)66,7% D)20% E)10% 
 
32. 2018-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri neçə manat nəzərdə tutulmuşdur? 
A)21 047 000,0 min manat  B)54000000 min manat 
C)15600000 min manat  D)25060000 min manat 
E)16800000 min manat 
 
33. 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri neçə manat nəzərdə tutulmuşdur? 
A)20 127 000,0 min manat  B)54000000 min manat 
C)15600000 min manat  D)18600000 min manat 
E)25060000 min manat 
 
34. 01 yanvar 2016-cı il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu neçə 
manat təşkil edir? 
A)68943 milyon ABŞ dolları B)47876 milyon ABŞ dolları 
C)25060 milyon ABŞ dolları D)16800 milyon ABŞ dolları 
E)15600 milyon ABŞ dolları 
 
35. Azərbaycanın xarici borcları əsasən hansı beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən cəlb 
edilmişdir? 
1.Dünya Bankı   2.ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Bankı 
3.Asiya Əməkdaşlıq Bankı  4.Asiya İnkişaf Bankı 5.İslam İnkişaf Bankı 
A)1.4.5 B)1.2.3 C)2.3.4 D)3.4.5 E)1.3.5 
 
36. Azərbaycanın xarici borcları əsasən hansı beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən 
cəlb edilmişdir? 
1. BVF   2. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 
3. İslam Dövlətləri Bankı 4. Asiya Əməkdaşlıq Bankı 5. Yaponiya Beynəlxalq Bankı 
A)1.2.5 B)1.3.5 C)2.4.5 D)1.4.5 E)1.2.4 
 
37. Azərbaycanın xarici borcları əsasən hansı beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən 
cəlb edilmişdir? 
1.İslam Dövlətləri Bankı  2.Asiya Əməkdaşlıq Bankı 
3.Alman BLG Bankı  4.Türkiyə Eximbank  5.Amerikan Eximbank  
A)3.4.5 B)1.2.5 C)2.4.5 D)1.2.3 E)1.3.5 
  



38. Xəzər dənizinin çirklənməsinin neçə faizi Volqa çayının payına düşür? 
A)70-75% B)10-15% C)5-6% D)40-50% E)5-7% 
 
39. 2018-ci ildə Azərbaycanın  Ümumi Daxili məhsulu təqribən neçə manat təşkil 
etmişdir? 
A)60.5 milyard B)34 milyard  C)38 milyard  D)54 milyon  E)34 milyon 
 
40. Məşğul əhalinin neçə faizi kənd təsərrüfatında çalışır? 
A)40% B)4%  C)80% D)20% E)70% 
  
41. Ölkədə adam başına neçə hektar əkin sahəsi düşür ? 
A)0.2 ha B)20 ha C)200 ha D)2ha  E)2000 ha 
 
42. Azərbaycanda Nərə balığının və kürü istehsalının idarə edilməsi, istehsalı, satışı və 
ixracı ilə hansı şirkət məşğul olur? 
A)Caspian Fish Co.-Azerbaijan” şirkəti  B)”Azərbalıq” dövlət şirkəti 
C)“Xəzərbalıq”  şirkəti    D)”AzFish” şirkəti 
E)“Bakufish” şirkəti 
 
43. Məşğul əhalinin neçə nəfəri kənd təsərrüfatında çalışır? 
A)1milyon 673 min B)1milyon C)4 milyon D)1milyon 73 min  E)4milyon 73 min  
 
44. Respublikada minimum əmək haqqının həddi nə qədərdir? 
A)300 manat  B)95 manat  C)150 manat  D)195 manat  E)94 manat 
 
45. Ölkədə istehsal edilən sənaye məhsullarının neçə faizi Abşeron iqtisadi regionunda 
təmərküzləşib? 
A)70% B)20% C)90% D)10% E)100% 
 
46. Ölkədə əsas istehsal fondlarının neçə faizi Abşeron iqtisadi regionunda 
təmərküzləşib? 
A)57% B)20% C)90% D)10% E)100% 
 
47. Ağır sənayenin əsasını hansı sahə təşkil edir? 
A)neft sənayes B)metallurgiya sənayesi C)maşınqayırma sənayesi 
D)mədən sənayesi E)kimya sənayesi 
 
48. Azərbaycanda ağır sənaye hansı şəhərdə cəmləşmişdir? 
A)Sumqayıt  B)Bakı C)Mingəçevir  D)Gəncə E)Kəlbəcər 
 
49. Azərbaycan sənayesinin neçə faizini yeyinti sənayesi təşkil edir? 
A)30% B)2%  C)7%  D)90% E)100% 
  
50. Yeyinti sənayesinin ən gəlirli sahəsi hansıdır? 
A)şərabçılıq   B)konserv sənayesi  C)qənnadı sənayesi 
D)süd emalı sənayesi E)ət emalı sənayesi 
 
51.Şərab zavodu hansı şəhərdə yoxdur?  
A)Mingəçevir  B)Gəncə C)Şəmkir D)Göyçay E)Naxçıvan 
 
52. Konserv zavodları hansı şəhərlərdə var?  
1.Xaçmaz  2.Bakı  3. Qusar  4. Xudat 5. Astara 
A)1.3.4 B)1.2.3 C)2.3.4 D)3.4.5 E)1.2.5 



 
53. Konserv zavodları hansı şəhərlərdə var?  
1.Gəncə 2.Ağdaş 3.Quba 4.Ordubad 5.Lənkəran 
A)3.4.5 B)1.3.5 C)2.4.5 D)1.4.5 E)2.3.5 
 
54. Konserv zavodları hansı şəhərlərdə var? 
 1.Qax 2.Salyan 3.Ucar 4.Göyçay 5.Şəki 
A)1.3.4 B)1.3.5 C)2.4.5 D)1.4.5 E).2.3.5 
 
55. Qızıl yataqları harada yerləşir?  
1.Gədəbəy 2.Qubadlı 3.Kəlbəcər 4.Qəbələ 5.Ordubad 
A)1.3.5 B)1.2.3 C)2.4.5 D)1.4.5 E)2.3.5 
 
56. Azərbaycanda bütün elektrik stansiyalarının ümumi gücü nə qədərdir? 
A)7.9 milyon kvt B)50 milyard kvt C)5 min kvt  D)10 min kvt  E)50 min kvt 
 
57. Elektrikin 80%-i hansı stansiyalar verir? 
A)İES-lər B)SES-lər C)DRES-lər D)İEM-lər E)AES-lər 
 
58. İEM(istilik elektrik məkəzləri) hansı şəhərdə yoxdur? 
A)Zaqatala B)Bakı C)Sumqayıt D)Gəncə E)Mingəcevir 
 
59. Ən güclü İES (1,2 mln. kvt)  hansıdır? 
A)Şirvan B)Bakı C)Sumqayıt  D)Gəncə E)Mingəçevir 
 
60. Azərbaycanda ilk İES-lər harada tikilmişdir? 
A)Bakı B)Zaqatala C)Lənkəran D)Sumqayıt  E)Gəncə 
  
61. Azərbaycanda ilk İES-lər hansılardır? 
1.Qırmızı ulduz 2.Qalakənd 3. Şimal 4.Şərq ulduzu 5.Sabunçu 
A)1.5  B)2.3  C)4.5  D)1.3  E)2.4 
 
62. Ölkədə ilk SES harada tikilmişdir? 
A)Gədəbəy B)Tərtər C)Mingəçevir  D)Şəmkir E)Yevlax 
 
 
63. Ölkədə ilk SES nə məqsədlə tikilmişdir? 
A)mis əritmək üçün   B)dəyirman işlətmək üçün 
C)kəndi isıqlandırmaq üçün D)daşqınların qarşısını almaq üçün 
E)sahəni suvarmaq üçün 
 
64. Ən güclü SES(360 min kvt) haradadır? 
A)Mingəçevir  B)Zaqatala  C)Bakı D)Sumqayıt  E)Gəncə 
 
65. Azərbaycan enerji baxımından hansı regionlara bölünür? 
A)Bakı,Naxçıvan,Şimal,Cənub,Qərb B)Mingəçevir,Zaqatala,Bakı,Şəki 
C)Salyan,Ucar,Göyçay,Şəki  D)Şirvan,Qax,Quba,Tərtər, 
E)Şəki,Yevlax,Naxçıvan,Cənub 
 
66. Yenikənd SES-in inşası nə vaxt başa çatıb? 
A)2002-ci ildə B)2000-ci ildə C)2005-ci ildə D)2014-cü ildə E)2015-ci ildə 
 
67. Dövlət təhsil sistemində neçə universitet fəaliyyət(filiallar daxil) göstərir? 



A)53 B)50 C)10 D)12 E)45 
 
68. Ölkə prezidentinin “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə 
təhsili üzrə Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi barədə” imzaladığı Sərəncama əsasən 
hansı müddətə neçə azərbaycanlı gəncin xarici ölkədə təhsil alması nəzərdə tutulub? 
A)8 il; 5000 nəfər B)18 il; 50 min nəfər C)12 il; 6000 nəfər 
D)6 il; 5000nəfər E)10 il; 20 min nəfər  
 
69. Azərbaycanda əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən orta tibb işcilərinin sayı nə 
qədərdir? 
A)95,5 B)30,7 C)35,7 D)100  E)50 
 
70. Bakıda hər 10 min nəfərə neçə həkim düşür? 
A)90.7 B)37.5 C)35.7 D)8.5  E)50 
 
 71. Tətil turizmi üçün uyğun regionlar hansılardır? 
1.Zaqatala  2.Ordubad  3.Şəki  4.Bakı  5.Quba 
A)1,3,5 B)1,4,5 C)1,2,3 D)2,4,5 E)1,2,4 
 
72. Tətil turizmi üçün uyğun regionlar hansılardır? 1. Naftalan 2. Gəncə 3. Qazax 4. Ucar 
5. Lənkəran 
A)2,3,5 B)1,5,7 C)1,2,3 D)1,3,5 E)2,4,5 
 
73. Yayla və dağ turizmi üçün uyğun regionlar hansılardır? 
1. Yevlax 2.Bərdə 3.İsmayıllı 4.Lahıc 5.Qəbələ 
A)3.4.5 B)1.2.3 C)1.4.5 D)2.4.5 E)1.3.4 
 
74. Yayla və dağ turizmi üçün uyğun regionlar hansılardır? 
1.Ağdaş 2.Hacıkənd 3.Göygöl 4.Samux 5.Yevlax 
A)1.2.3 B)2.3.4 C)1.4.5 D)2.4.5 E)1.2.4 
 
75. Yayla və dağ turizmi üçün uyğun regionlar hansılardır? 
1.Zaqatala meşəlikləri 2.Şəmkir düzü 3.Masallı düzü  
4.Quba meşəlikləri  5.Ağdaş meşələri 
A)1.4.5 B)1.3.5 C)2.4.5 D)2.3.4 E)1.3.4 
 
76. Ölkədə neçə mineral su qaynağı var? 
A)2000 B)200  C)120  D)800  E)500 
 
77. Müalicəvi səciyyəli sanatoriyaların əksəriyyəti harada yerləşir? 
A)Abşeron Yarımadasında  B)Qarabağda  
C)Gədəbəydə   D)Şuşada E)Ağstafa 
 
78. Neft qatışıqlı palçıq suyu harada çıxır? 
A)Naftalanda  B)Qarabağda C)Gədəbəydə  
D)Şuşa  E)Abşeron Yarımadasında 
 
79. Bilgəh və ətrafı hansı turizmin inkişafı üçün uyğundur? 
A)Çimərlik turizmi B)Tətil turizmi C)Yayla turizmi  
D)Ov turizmi  E)Sağlamlıq turizmi 
 
80. Ov etmək üçün haranın üzvü olmaq lazımdır? 
A)Ovçular cəmiyyətinin B)Cəmiyyətin C)Qızıl aypara cəmiyyəti 



D)Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin  E)Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
 
81. Mədəniyyət turizminin hansı regionlarda inkişaf etdirilməsi daha münasibdir? 
1.Aran2.Quba-Xaçmaz3.Lənkəran-Astara4.Samux5.Şəki-Zaqatala 
A)2.3.5 B)1.2.3 C)3.4.5 D)1.4.5 E)1.3.4 
 
82. Mədəniyyət turizminin hansı regionlarda inkişaf etdirilməsi daha münasibdir? 
1. Mingəcevir 
2. Biləsuvar 
3. Gəncə 
4. Xanlar 
5. Şəmkir 
A)3.4.5B)1.4.5C)1.3.4D)2.3.4E)2.3.5 
 
83. Mədəniyyət turizminin hansı regionlarda inkişaf etdirilməsi daha münasibdir? 
1.İsmayıllı 2.Siyəzən 3.Xızı  4.Bərdə 5.Ağdaş 
A)1.2.3 B)1.4.5 C)1.3.4 D)2.3.4 E)2.3.5 
 
84. Azərbaycana turist ən çox hansı ölkələrdən gəlir? 
A)MDB B)Türkiyə C)İran  D)Çin  E)Hindistan 
 
85. “Azərbaycan Respublikası Milli Bankı” haqqında qanun neçənci ildə qəbul 
edilmişdir? 
A)1996-cı il B)2006-cı il C)2005-ci il D)2013-cü il E)2014 cü il 
 
86. Azərbaycan GSM operator sisteminə neçənci ildə qoşulmuşdur? 
A)1996-cı il B)2006-cı il C)2000-ci il D)2010-cü il E)2011 cü il 
 
87. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında müəyyən edilən əsas istiqamətlərə 
hansılar aiddir? 
A)Hamısı 
B)İxrac potensialının artırılması, qeyri-neft sektorlarının inkişaf etməsi 
C)İnvestisiya texnologiyalarının tətbiqinə istiqamətlənən struktur siyasətinin tətbiq edilməsi 
D)Özəl sahibkarlıq üçün investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması 
E)Sosial xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi 
 
88.Hansı əlamət Sovet Azərbaycanına aid deyil:  
A)Ölkə iqtisadiyyatının açıqlığı 
B)Dənizdə də neftin çıxarılmasına başlanması  
C)İqtisadiyyatda neft sektorunun dominantlığı 
D)Qeyri-neft sənayesində və aqrar sektorda müəyyən potensialın formalaşması 
E)Aşağı səmərəliyə müstəmləkə iqtisadiyyatı  
 
89.“Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında” 
Konstitusiya Aktı nə vaxt qəbul edilmişdir: 
A)25.05.1991 B)18.10.1990 C)19.07.1995 D)23.05.1980 E)20.01.1988 
 
90. Maliyyə siyasətinə daxil deyil.  
A).Rəqabət siyasəti    B). Xərc siyasəti    C). Borc siyasəti  D). Vergi siyasəti   E). a,c 
 
91. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Haqqında” Konstitusiya aktı nə 
vaxt qəbul edilmişdir? 
A)18.10.1991 B)19.05.2000 C)11.07.1990 D)28.05.1918 E)19.12.1922 



 
92. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiyasının 
aktında qəbul edilməmişdir: 
A)İqtisadiyyatın bütün sahələrinin dövlətləşdirilməsi 
B)Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi olduğunu 
C)Dövlətin, iqtisadi və siyasi qurluşunun əsasları müəyyən edilmiş 
D)Azərbaycanın azad bazar iqtisadiyyatı yolunu tutduğunu 
E)Sosial dövətin qurulmasını hədəflədiyini 
 
93. Müstəqillik dövrünün 1-ci mərhələsini göstər.  
A)1991-1994  B)1990-2000  C)1980-1990  D)1995-2003  E)1988-1993 
 
94. Müstəqillik dövrünün 2-ci mərhələsini göstər. 
A)1995-2003  B)1991-1995  C)1995-2000  D)2003-2010  E)1980-1995 
 
95. Müstəqillik dövrünün 3-ci mərhələsini göstər.  
A)2003 və sonrası B)1995-2000  C)1980-1995  D)2000-2003  E)2003-2011 
 
96. Düzgün cavabı göstərin. İqtisadi böhran və tənəzzül dövrü müstəqillik dövrünün 
hansı mərhələsinə aiddir? 
A)Müstəqillik dövrünün 1-ci mərhələsidir. 
B)Ölkənin iqtisadi yüksəlişinə təkan verdi 
C)2003-cü ildən sonrakı dövrü əhatə edir 
D)Azərbaycanın büdcə gəlirləri, xərclərindən çox idi 
E)Hasil edilən milli gəlir, istifadə olunan milli gəlirdən yüksək 
 
97. Düzgün cavabı göstərin.İqtisadi stabilləşmə və bazar islahatları müstəqillik 
dövrünün hansı mərhələsinə aiddir? 
A)Müstəqillik dövrünün ikinci mərhələsidir 
B)Planlı iqtisadiyyat dövrü kimi tarixə düşdü 
C)Pul emissiyası ifrat həddə çatmışdır 
D)Dinamik iqtisadi inkişaf dövrüdür 
E)İqtisadiyyatın tənəzzül dövrü oldu 
 
98. Düzgün cavabı göstərin. Dinamik iqtisadi inkişaf dövrü islahatları müstəqillik 
dövrünün hansı mərhələsinə aiddir ? 
A)Müstəqillik dövrünün üçüncü mərhələsidir  
B)Maliyyə-bank sistemi iflic vəziyyətdə  idi 
C)Milli valyuta dəyərdən düşmüşdür 
D)Əhali gəlirləri hədsiz aşağı idi 
E)İşsizlik gündən-günə artır 
 
 
99. 1991-1994-cü illərdə ölkənin iqtisadi vəziyyətini xarakterizə etməyən variantı qeyd et. 
A)Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları həyata keçirilməsi 
B)Əsrin müqaviləsinin imzalanması 
C)Mərkəzi Bankın faiz dərəcəsinin 250%-ə çatması  
D)İnfilyasiyanın 3-4 rəqəmli səviyyədə olması 
E)İşğal nəticəsində ərazinin 20%-nin dövriyyədən çıxması 
 
100. 1991-1994-cü illərdə ölkənin iqtisadi vəziyyətini xarakterizə etməyən variantı qeyd 
et. 
A)Azərbaycanda Kiçik və Orta Sahibkarlığa Dövlət Yardımı Proqramı icra edildi  



B)Əsrin müqaviləsinin imzalanması  
C)Manatın milli valyuta olaraq dövriyyəyə buraxılması 
D)Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
E)Mərkəzi Bankın faiz dərəcəsinin 250%-ə çatması  
 
101. 1991-1994-cü illərdə ölkənin iqtisadi vəziyyətini xarakterizə edən variantı qeyd et. 
A)“Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında” Qanunun qəbul edilməsi ilə ölkədə 
özəlləşdirmə prosesinin hüquqi əsasları formalaşdırılmışdır 
B)Xarici ticarətdə müsbət saldo ortaya çıxmışdır 
C)İlk dəfə olaraq deflyasiya baş vermiş  
D)İqtisadiyyata qoyulan investisiyalaırn həcmi isə 20 mlrd dolları keçmişdir  
E)Bakı-Supsa neft ixrac kəmərləri istifadəyə verilmiş  
 
102. 1991-1994-cü illərdə ölkədə həyata keçirilən islahat nəyə təminat vermişdir? 
A)Xarici investorların hüquqlarının müdafiəsinə təminat verilmişdi 
B)Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı proqramları qəbul edilmişdir  
C)İkinci dövlət özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilmişdir  
D)İnsan kapitalının inkişafı sahəsində dövlət proqramları həyata keçirilmişdir  
E)Hamısı düzdür 
 
103. 15.08.1992-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı proses baş vermişdir? 
A)Manat milli valyuta olaraq dövrüyyəyə buraxılmışdır 
B)Azərbaycanda sənayeləşmə gücləndi 
C)Neft fondu yaradılmışdır 
D)Bakı Tibilis-Ceyhan boru kəmərinin tikintisinə başlanmıdır 
E)Torpaq bazarı haqqında qanun qəbul edilmişdir 
 
104.Müstəqillik dövrünün 1-ci mərhələsinin iqtisadi vəziyyətini xarakterizə etməyən 
variantı qeyd et. 
A)Qeyri-neft sektoru inkişaf edirdi                     
B)ÜDM istehsalının ildən ilə azalması  
C)İşsizliyin ildən ilə artması     
D)Maliyyə-bank sisteminin iflic vəziyyətdə olması  
E)Büdcə kəsrinin ifrat həddə çatması  
 
105. Müstəqillik dövrünün 1-ci mərhələsinin iqtisadi vəziyyətinə aid olan variant 
göstərin. 
1.ÜDM istehsalının ildən ilə azalması 
2.İşsizliyin ildən ilə artması  
3.Maliyyə-bank sisteminin iflic vəziyyətdə olması  
4.Büdcə kəsrinin ifrat həddə çatması 
5.Kreditlərin yüksək həddə (ÜDM-nin 60%-ə) çatması  
6.Milli valyutanın hədsiz dəyərdən düşməsi  
7.Xarici ticarət dövriyyəsinin 40%-dən çox azalması  
A)Hamısı düzdür B)1,2,5,7 C)2,3,4,5 D)3,4,5,6,7 E)1,3,6,7 
 
106. Müstəqillik dövrünün 1-ci mərhələsində hayata keçirilən islahatlara aid olan  
variantı göstərin. 
1.“Mülkiyyət haqqında” Qanunun qəbul edilməsi 
2.“Qiymət və tariflərin sərbəstləşdirilməsi haqqında” qanunun qüvvəyə minməsi 
3.“Xarici investisiyaların qorunması haqqında” Qanunun qəbul edilməsi 
4.Manat milli valyuta olaraq dövriyyəyə buraxılmışdır 
5.“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanunun qəbul edilməsi  



6.Neft fondunun yaradılması 
A)1,2,3,4,5 B)3,4,5,6 C)1,3,5 D)1,3,4,5 E)2,4,5,6 
 
107. 1995-2003-cü illər arasında ölkənin iqtisadi vəziyyətini əks etdirən variantı göstərin: 
A)ÜDM 90,1%, büdcə gəlirləri 3 dəfə, valyuta ehtiyatları 85 dəfə, sənaye istehsalı 25,2%, kənd 
təsərrüfatı istehsalı 53,9%, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 5,6 dəfə 
artmış, iqtisadiyyata qoyulan investisiyalaırn həcmi isə 20 mlrd dolları keçmişdir. 
B)Maliyyə-bank sisteminin iflic vəziyyətdə olması,büdcə kəsrinin ifrat həddə çatması,pul 
emissiyasının ifrat həddə çatması (əhali gəlirlərinin 45%-ə) 
C)Təbii ehtiyatların, ucuz və bol əməyin daha sıx istifadəsinə əsaslanan enerji sektoru kimi 
sahələrə üstünlük verilməsi, iqtisadi strukturda böhran üçün əlverişli şərait yaratmışdır 
D) Dövlət müəssisələrinə və kənd təsərrüfatı sektoruna verilən böyük miqdardakı kreditin 
faydasız və nəzarətsiz istifadəsi iqtisadi vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdir 
E)Bu dövrdə xarici ticarətə dair rəqəmlər də getdikcə mənfi tendensiya qazanmağa,tədiyyə 
balansındakı kəsirlər getikcə artmağa başlamışdır 
 
108. 1995-2003-cü illər arasında ölkənin iqtisadiyatında hansı islahatlar aparılmışdır?  
1.Sərt pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsi. 
2.Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi proqramının həyata keçirilməsi. 
3.Torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi. 
4.“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”  qanunun qəbul edilməsi. 
5.“Haqsız rəqabət haqqında” qanun nə vaxt qəbul edilmişdir? 
A)Hamısı B)2,4,5 C)1,2,3,4 D)3,4,5 E)1,2,3 
 
109. Neft gəlirlərinin idarə edilməsi məqsədilə Neft Fondu neçənci ildə yaradılmışdır? 
A)1999-cu ildə B)1990-cı ildə C)2003-cu ildə D)1994-cü ildə E)2000-ci ildə 
 
110. Torpaq bazarı haqqında qanun neçənci ildə q əbul edilmişdir? 
A)1999-cu ildə B)1989-cu ildə C)1988-ci ildə D)2000-ci ildə E)2005-ci ildə 
 
111. “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, “Haqsız rəqabət haqqında”, “Reklam haqqında”, 
“Sosial sığorta haqqında”, “Siğorta haqqında”, “Qiymətli kağızlar haqqında”, “Əmək 
miqrasiyası haqqında” qanunların həyata keçirilməsinin əsas səbəbini göstərin. 
A)Azad sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılması yönündə həyata keçirilən islahatlardır 
B)Müstəqilliyin 1-ci dövründə həyata keçerilən islahatlardır 
C)Əlavə dəyər vergisinin uğurlu həyata keçirilməsi üçün aparılan islahatlardır 
D)Aqrar sahəni inkişaf etdirmək üçün aparılan islahatlardır 
E)Neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün aparılan islahatlardır 
 
112. Düzgün variantı göstərin.“Azərbaycanda Kiçik və Orta Sahibkarlığa Dövlət Yardımı 
Proqramı ” nə vaxt icra edilmişdir?  
A)1997-2000-ci illərdə icra edilmişdir 
B)Tam məşğulluğun təmin olunmasına və əhali gəlirlərinin 3,5 dəfə artmasına səbəb oldu 
C)Əsasən bankçılıq sektorunda struktur dəyişiklikləri həyata keçirməyə yönəldilmişdir 
D)1990-1095-ci illərdə icra edilmişdir 
E)ÜDM-in 3 dəfə artmasına səbəb olmuşdur 
 
113. Bakı-Novorosiysk neft ixrac kəməri neçənci ildə istifadəyə verilib? 
A)1997-ci ildə B).2000-ci ildə C)1995-ci ildə D)1990-ci ildə E)2003-cü 
ildə 
 
114. Bakı-Supsa neft ixrac kəmərinin istifadəyə verildiyi ili göstərin.  
A)1999-cu ildə B)2001-ci ildə C)2005-ci ildə D)2010-cu ildə E)1995-ci ildə 



 
115. 2003 ildən sonrakı iqtisadi vəziyyəti əks etdirən variantı göstərin:  
A)Hamısı düzdür 
B)Ölkə BMT İnsan İnkişafı Proqramının nəşr etdiyi İnsan İnkişafı İndeksində “yüksək insan 
inkişafı” olan ölkələr qrupuna daxil olmuşdur  
C)Dünya İqtisadi Forumuna görə ölkə iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətlilik göstərəcisi üzrə MDB-
də ilk sıradadır  
D)Aqrar bölmənin inkişafı proqramları həyata keçirilmişdir  
E)İqtisadiyyatda şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiya ilə mübarizə proqramları həyata 
keçirilmişdir 
 
116. Keçid dövrü rəsmi olaraq neçənci ildə başa çatmışdır?  
A)2010-cu ildə B)2000-ci ildə C)Hələ davam edir D)2013-cu ildə E)2003-cü 
ildə 
 
117.Yüksək rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın qurulması istiqamətlərini göstərin. 
A)Hamısı düzdür 
B)Səmərəli dövlət tənzimlənməsinə və yetkin bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi model 
formalaşdırılması 
C)Nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturun təkmilləşdirilməsi 
D)İKT-nin inkişafı və informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsi  
E)İnsan kapitalı inkişafı etdiriləcək və səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulması 
 
118.Ölkəninin iqtisadi potensialı dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
A)Hamısı aiddir B)Xammal resursu C)Əmək resursu 
D)Maliyyə resursu E)Elmi-texniki potensialı 
 
119. Aşağıdakılardan hansı ölkənin iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsini 
xarakterizə edən göstəricilərə aid deyil? 
A)Məhsuldar qüvvələrin azalması B)ÜMM ( Ümumi Milli Məhsul ) 
C)ÜDM(Ümumi Daxili Məhsul)  D)Əmək resursları   E)Milli gəlir 
 
120.Ölkənin iqtisadi potensialı dedikdə aşağıdakı variantlardan hansı nəzərə alınmır? 
A)Siyasi potensial  B)Əmək resursları C)Maliyyə resursları 
D)İnformasiya potensialı E)Xammal və material resursları 
 
121.  İnvestisiya siyasətinin əsas prinsiplərinə aid deyil?  
A)Yerli kadrların hazırlanması 
B)Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət 
C)İxtisaslaşmış dövlət investisiya layihələrinin hazırlanması 
D)Müəssisələrə dövlət tərəfindən qayğının göstərilməsi 
E)İnvestisiya prosesinin qeyri –mərkəzləşdirilməsinə nail olmaq 
 
122.Ölkənin iqtisadi inkişafının ümumiləşdirici göstəricilərindən biri olmaqla, il ərzində 
yeni yaradılan məcmu məhsulun pulla ifadəsi necə adlanır? 
A)Milli gəlir  B)Ümumdaxili məhsul C)Əmək haqqı  
D)Ticarət mənfəəti E)Sosial transfert 
 
123. Hər bir ölkədə iqtisadiyyatın inkişafı tsiklik xarakter daşıyır.Tipik iqtisadi tsikllər 4 
fazadan təşkil olunmuşdur. Bu fazaların düzgün verildiyi variantı göstərin. 
A)Böhran dövrü; Durğunluq dövrü; Canlanma dövrü; Yüksəliş dövrü 
B)Yüksəliş dövrü; Böhran dövrü; Canlanma dövrü; Durğunluq dövrü 
C)Böhran dövrü; Canlanma dövrü; Durğunluq dövrü; Yüksəliş dövrü 



D)Canlanma dövrü; Böhran dövrü; Yüksəliş dövrü; Durğunluq dövrü 
E)Yüksəliş dövrü; Böhran dövrü; Canlanma dövrü; Durğunluq dövrü 
 
124. Torpaq, əmək və kapital hesabına istehsal edilmiş əmtəə və xidmətlərin pulla ifadə 
olunan ümumi dəyəri necə adlanır? 
A)Ümumdaxili məhsul B)Milli gəlir C)Əmək haqqı D)Büdcədənkənar fondlar 
E)Sosial transfert 
 
125.ÜMM (ümum milli məhsul) ifadə edən variantı göstərin. 
A)Milli şirkətlərin və fiziki şəxslərin coğrafi məkandan asılı olmadan istehsal elədiyi bütün 
əmtəə və xidmətlərin dəyəri 
B)Ölkədə istehsal olunmuş bütün əmtəələrin dəyəri 
C)Ölkədə göstərilmiş bütün xidmətlərin dəyəri 
D)Ölkədə istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin dəyəri 
E)Ölkə xaricində istehsal olunmuş əmtəə 
 
126. Milli gəlir necə hesablanır? 
A)Ölkənin ümumi milli məhsulundan amortizasiya ayırmaları və dolayı vergilər  çıxıldıqda milli 
gəlir alınır 
B)Ölkənin ümumi milli məhsulundan başqa nemətlərin istehsalında istifadə olunan aralıq 
məhsul xaric edildikdə milli gəlir alınır 
C)Əmək haqqı və ya muzdlu işçilərə kompensiyalar çıxıldıqdan sonra milli gəlir alınır 
D)Satılan əmtəə və xidmətlərlə başqa ölkələrdən alınan əmtəə və xidmətlərin qiymət fərqi kimi 
E)Ölkənin ümumi milli məhsulundan başqa nemətlərin istehsalında istifadə olunan aralıq 
məhsulu və hərbi xərcləri  çıxdıqda milli gəlir alınır 
 
127. Ölkə üzrə  istehsal olunmuş məhsulların həcmini hansı göstərici ifadə edir? 
A)Ümumdaxili məhsul B)Milli sərvət  C)Xalis milli məhsul  
D)Milli gəlir   E)Ümummilli məhsul 
 
128. 2017-ci ildə Azərbaycanın ÜDM nə qədərdir (manatla)? 
A)70135,1 milyon B)42 465,0 C)54 743,7 D)75188,4 E)1, 69 683.9  
 
129. Azərbaycanın ÜDM-ində  əsasən artımı neçənci ildən  baş verdi? 
A)1996 B)1990 C)1992 D)1989 E)1988 
 
130.Xalis Milli Məhsul necə hesablanır? 
A)Ümummilli məhsulun dəyərindən kapitaldan istifadə haqqı çıxılır 
B)Xalis milli məhsul = İstehlak + İnvestisiya - Dövlət satınalmaları +(İxrac+İdxal) 
C)ÜDM-dan istehlak, investisiya və dövlət satınalmaları çıxılır 
D)Xalis milli məhsul = kapital + Dövlət satınalmaları +(İxrac-İdxal) 
E)Ümummilli məhsulun dəyərindən dövlət borcları çıxılır 
 
 
131. 1996-cı ildə ÜDM-un artmına əsasən təsir edən sahələr? 
A)c, d  B)Sənaye C)Neft  D)İnşaat E)b,c 
 
132. ÜDM necə hesablanır? 
A)İstehlak + İnvestisiya + Dövlət satınalmaları + (İxrac-İdxal) 
B)(İstehlak + İnvestisiya + Dövlət satınalmaları + (İxrac-İdxal))-borc 
C)(İstehsal-İstehlak )+ İnvestisiya + (İxrac-İdxal) 
D)İstehlak + İnvestisiya + Dövlət satınalmaları + İxrac-borc 
E)Hamısı 



 
133. Azərbaycan Respublikasının Ərazisi, min kv.km ? 
A)86,6 B)107,8 C)101  D)76,8 E)69 
 
134. Azərbaycan Respublikasında əhalinin sayı, min nəfər (2018-ci ilin əvvəlinə)? 
A)9898,0 B)9257,0 C)8796,7 D)115678,5 E)7456,0 
 
135. 1 kv. km-ə düşən əhalinin sıxlığı, nəfər ? 
A)114  B)68  C)17  D)88  E)201 
 
136. Ümumi torpaq sahəsinin neçə faizi kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlara aiddir? 
A)55,1 B) 23  C)76  D)34  E)46 
 
137. Statistik məlumata görə Xarici ticarət dövriyyəsi 2017-ci ildə nə qədər olub(milyon. 
ABŞ dolları )? 
A)24257,6 B)100 346,7  C)246 765,3  D)23 396,1  E)435 567,0 
 
138. Statistik məlumata görə Xarici ticarət dövriyyəsində ixrac 2017-ci ildə nə qədər 
olub(milyon. ABŞ dolları)? 
A)15475,6  B)78 567,9  C)39 462,1  D)435 567,0  E)Yoxdur 
 
139. Statistik məlumata görə Xarici ticarət dövriyyəsində idxal 2017-ci ildə nə qədər 
olub (milyon. ABŞ dolları)? 
A)8782,0 B)45689,6 C)445667,87  D)567,4 E)2347,9 
 
140. 2017-ci ildə Azərbaycanın əmtəə dövriyyəsi üzrə əsas ticarət tərəfdaşları hansı 
ölkələrdir? 
A)İtaliya, Almaniya, İndoneziya, Rusiya  B)Tayland , İspaniya, Hindistan, İzrail 
C)Rusiya, Türkiyə, Fransa, Çin   D)İtaliya, Çexiya, Gürcüstan, Türkiyə 
E)Ukrayna, Çin, Britamiya, Rusiya 
 
141. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində müsbət ticarət balansı hansı ölkələrlə 
yaranıb?  
1.İtaliya 2. Almaniya  3.İndoneziya  4.Rusiya  5.Türkiyə  
6.Fransa 7.Çin   8.Böyük Britaniya 9.İsrail 
A)1,2,3,6,9 B)1,3,4,5,7 C)1,2,5,6,7 D)4,5,6,8 E)3,5,6,8,9 
 
142. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində müsbət ticarət balansı hansı ölkələrlə 
yaranmıyıb? 
1.İtaliya 2.Almaniya 3.İndoneziya  4.Rusiya 5.Türkiyə 
6.Fransa 7.Çin  8.Böyük Britaniya 9.İsrail  
A)4,5,7,8 B)4,5,8,9 C)1,2,5,7 D)4,5,6,8 E)3,5,6,7 
 
143. 2017-ci ildə hər nəfərə düşən ÜDM (manatla)? 
A)7205 B)10567,7 C)14767,4 D)3456,9 E)547,8 
 
144. Azərbaycan iqtisadiyyatı bazar münasibətlərinə keçid mərhələsini neçənci ildə 
başa vurub?  
A)2010 B)2009 C)2011 D)2008 E)2007 
 
145. Azərbaycanın iqtisadiyyatının formalaşması qanunauyğunluqları və хüsusiyyətləri 
hər şеydən əvvəl hansı amillə şərtlənir:  
A)Azərbaycanın dünya təsərrüfat sistеminin müstəqil subyеkti kimi çıхış еtməsi 



B)Qlobal maliyyə böhranı 
C)Büdcə kəsirinin  olması 
D)Ərzaq təhlükəsizliyinin olması 
E)Böhrandan sonra yeni etimal olunan böhrandan yan keçmək konsеpsiyasının nəzəri 
əsaslarının işlənməsi zərurəti 
 
146. Ticarət dövriyyəsinin sosial rolu nədən ibarətdir? 
A)Tələbatı ödəyir  B)Məhsulu artırır  C)İş yerlərini açır 
D)Şəhərləri gözəlləşdirir E)Əhali sıxlığı yaradır 
 
147. Ölkənin istehsalının inkişaf dərəcəsini, onun əhalisinin rifah halını ən real müəyyən 
edən göstərici:  
A)Adambaşına düşən ümumi milli məhsul B)Ümumi milli məhsul  
C)Ümumi daxili məhsul D)Xalis milli məhsul  E)Milli gəlir  
 
148. Dünya İqtisadi Forumunun “2014-2015 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”na görə 
Azərbaycanın Qlobal Rəqabətlilik İndeksi çərçivəsində hesablanan 12 əsas göstərici 
qrupu arasında ən yaxşı mövqeyi 
A)“Makroiqtisadi mühit” göstərici qrupu üzrədir  
B)“Insan inkişafı indeksi”  göstərici qrupu  üzrədir 
C)“Həyat səviyyəsi” göstərici qrupu  üzrədir 
D)“Təhsil səviyyəsi” göstərici qrupu  üzrədir 
E)Heç biri 
 
149. İnflyasiya özündə nəyi əks еtdirir?  
A)Orta qiymət səviyyəsinin davamlı yüksəlmə mеylini 
B)Qiymətlərin sabitliyini 
C)Qiymətlərin dəyişməsini 
D)Qiymətlərin qеyri sabitliyini 
E)Qiymətlərin azalmasını 
 
150. Əgər inflyasiya səviyyəsinin azaldılması planlaşdırılırsa, оnda Mərкəzi Banк nə 
etməməlidir?  
A)Uçоt dərəcələrini azaltmalıdır                       
B)Uçоt dərəcələrini artırmalıdır 
C)Məcburi ehtiyat nоrmalarını yüкsəltməlidir 
D)Mərкəzi Banкın yeni nоtlarını dövriyyəyə buraхmamalıdır 
E)Açıq bazarda dövlət хəzinə istiqrazlarını almalıdır 
 
151. Sadlananlardan hansı dövlət büdcə хərclərinə aid deyil?  
A)ARDNŞ tərəfindən aparılan yaşıllaşdırma işlərinə хərclər 
B)Təhsil хərcləri 
C)Müdafiə хərcləri 
D)Eкоlоgi və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən aparılan yaşıllaşdırma işlərinə хərclər 
E)Milli Məclisin saхlanma хərcləri 
 
152. 2017-ci ildə Ölkə əhalisinin neçə faizi şəhər yerlərində yaşayır? 
A)53,1 B)80  C)45  D)100  E)50 
 
153. Statistik məlumatlara əsasən 2017-ci ildə iqtisadi fəal əhalinin neçə faizi məşğul 
əhalidir? 
A)95,1 B)100  C)60  D)30  E)45 
 



154. 2017-ci ildə Ölkə əhalisinin neçə faizi kənd yerlərində yaşayır? 
A)46,9 B)20  C)45  D)77  E)34 
 
155. 2017-ci ildə  ümumdaxili məhsulun strukturunda kənd təsərrüfatının çəkisi? 
A)5,6 % B)12 % C)41 % D)15% E)2% 
 
156. 2017-ci ildə  ümumdaxili məhsulun strukturunda sənayenin çəkisi? 
A)40,1 % B)15% C)70% D)80% E)66% 
 
157. 2017-ci ildə  ümumdaxili məhsulun strukturunda mədən çıxarma sənayenin çəkisi? 
A)34,6  % B)66% C)41,5 % D)100 % E) 80% 
 
158. 2017-ci ildə  ümumdaxili məhsulun strukturunda tikinti sektorunun çəkisi? 
A)9,5 % B)6%  C)5 %  D)10 % E)60% 
 
159. ÜDM-in strukturunda ən çox payı olan sahələr? 
A)Sənaye, mədənçıxarma, tikinti 
B)Sənaye, turizm, səhiyyə  
C)Kənd təsərrüfatı, mədənçıxarma 
D)Tikinti, xidmət sahələri 
E)Nəqliyyat, rabitə, mədənçıxarma 
 
160. Adambaşına düşən orta aylıq əmək haqqının yüksək olduğu region 
A)Abşeron B)Şəki-Zaqatala C)Gəncə-Qazax D)Naxçıvan E)Quba -Xaçmaz 
 
161. İtaliya Azərbaycanın ixrac etdiyi ölkələr içərisində ilk sıradadır. Bunun səbəbi? 
A)Trieste terminalından həyata keçirilən neft ixracına görə  
B)Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına görə 
C)Texniki avadanlıqların ixracına görə 
D)İnşaat avadanlıqların ixracına görə 
E)Maliyyə ixracına görə 
 
162. Ölkədə Özəlləşdirmə haqqında Qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir? 
A)1993 B)1987 C)2001 D)2008 E)1990 
 
163.Ölkədə Özəlləşdirmə haqqında qanunun tətbiqinə neçənci ildən sonra 
başlanmışdır? 
A)1995 B)2000 C)1990 D)1989 E)2010 
 
164. 2015-ci ildə  Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan Xarici investisiyaların 
strukturunda hansı sahə daha çox xüsusi çəkiyə malikdir? 
A)Neft sektoru B)Kənd təsərrüfatı C)İnşaat sektoru D)Rabitə  
E)Hamısına eyni çəkidə investisiya yatırılıb 
 
165. 2017-ci ildə  Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan xarici investisiyaların həcmi (mln. 
manat) ? 
A)8630,6 B)156567,8 C)200653,78  D)567,4 E)345,3 
 
166. 2017-ci ildə  Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan daxili investisiyaların həcmi (mln. 
manat)? 
A)6919,4 B)356,4 C)455,76 D)75678, 678 E)1,67 
 
167. 2017-ci ildə yoxsulluq səviyyəsi nə qədər olmuşdur? 



A)5.4 % B)47 % C)7,5 % D)27% E) 0 % 
 
168. Əmək haqqının sosial mahiyyəti 
A)İş qüvvəsinin təkrar istehsalını bərpa edir B)İstehsala stimul yaradır 
C)Ailə gəlirlərinə təsir edir    D)Bölgü funksiyası yaradır 
E)Əmtəə xarakterini müəyyən edir 
 
169.Həyat səviyyəsini qiymətləndirmək üçün hansı normativlərdən istifadə olunur 
A)Tələbat, onun ödənilmə dərəcəsi, istehlak səviyyəsi, onun quruluşu 
B)Sosial sığorta üzrə, univevsal və sosial müavinətlər  
C)İstehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və onların qiymətinin 
dəyişmə meylləri 
D)İstehlakın regional iqtisadi və sosial inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi 
E)Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin strukturu 
 
170. Hаnsı hаldа хаrici vаlyutаnın кursunun yüкsəlməsi bаş vermir?  
A)Хаrici ölкədə ÜDM-in mütləq аzаlmаsı bаş verəndə 
B)Ölкədə pul təкlifi аrtаndа 
C)Хаrici ölкədə pul təкlifi аzаlаndа 
D)Ölкədə fаiz dərəcələri аşаğı düşəndə 
E)Хаrici ölкədə fаiz dərəcələri yüкsələndə 
 
171. Azərbaycanda кənd təsərrüfatının müasir inкişafının əsas strateji xətti hansıdır?  
A)İri istehsalçıların dövlət tərəfindən üstün dəstəкlənməsi 
B)Kənd təsərrüfatının bütün sahələrinə dövlət dəstəyi 
C)Kənd təsərrüfatının taxılçılıq sahəsinə dövlət dəstəyi 
D)Hər bir fermerə dövlət dəstəyi 
E)Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına dövlət dəstəyi 
 
172. Azərbaycanda  ÜDM-nin yarısından çoxu hansı sektorda formalaşır? 
A)Sənaye sektorundan formalaşır 
B)İnşaat sektorundan formalaşır 
C)Kənd təsərrüfatı sektorundan formalaşır 
D)Turizm sektorundan formalaşır 
E)Xidmət sektorundan formalaşır 
 
173. Sənaye ölkələrində sənaye sektorunun mühüm  hissəsi hansı sənayenin payına 
düşür ? 
A)Emal sənayesinin payına düşür B)Hasilat  sənayesinin payına düşür 
C)Yüngül sənayenin payına düşür D)Yeyinti  sənayesinin payına düşür 
E)Kimya sənayesinin payına düşür 
 
174. Sənayenin inkişafi sahəsində son illər görülən tədbirlərin nəticəsində yaradılmış 
parkları göstər. 
A)Hamısı   B)Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı  
C)Balaxanı Sənaye Parkı D)Sumqayıtda Yüksək Texnologiyalar Parkı  
E)Şəmkir Aqro parkı 
 
175. Ölkədə 2014-cü il nə ili elan edilmişdir? 
A)Sənaye ili elan edilmişdir B)Qeyri-sabit inkişaf ili 
C)Kənd rəsərrüfatı ili elan edilmişdirD)Sabit inkişaf ili 
E)Tikinti ili 
 



176. Ölkənin sənayeləşməsi sahəsində görülməli olan tədbirlərə aşağıdakılardan hansı 
aid deyil?  
A)Sərt pul siyasətinin həyata keçirilməs 
B).Sənayenin modernləşdirilməsi 
C)Qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi 
D)Mövcud təbii resursların sənaye təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi  
E)Ənənəvi sənaye sahələri ilə yanaşı yeni prioritet istehsal sahələrinin yaradılması 
 
177. Ölkənin sənayeləşməsi sahəsində görülməli olan tədbirlərə aşağıdakılardan hansı 
aid deyil?  
A)İqtisadiyyatda dövlət sektorunun çəkisinin artırılması 
B)Sənaye parklarının formalaşdırılması 
C)Regionlarda sənaye potensialının gücləndirilməsi  
D)Sənayenin innovativ inkişafını təmin edəcək imkanların yaradılması 
E)Mövcud iqtisadi  resursların sənaye təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi 
 
178. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının dövlət dəstəyi haqqında” Prezident 
sərəncamı nə vaxt imzalanıb? 
A)23 yanvar 2007-ci il B)18 dekabr 2012-ci il C)18 yanvar 2009-ci il 
D)12 noyabr 2004-cü il E)27 aprel 2013-cu il 
 
179.Hazırda yeyinti sənaye müəssisələrinin xammal material ehtiyaclarının neçə faizi 
kənd təsərrüfatı hesabına ödənilir? 
A)80%-dən çox B)100%-I C)30%-dən çoxu D)50%-i E)20%-i 
 
180. Ölkədə aqrar islahatlar əsasən neçənci ildən həyata keçirilməyə başlanmışdır? 
Düzgün variantı seçin. 
A)1995 B)1988 C)1973 D)1980 E)1990 
 
181. Hansı regionlar Respublikada meyvə-tərəvəz, şərab emalı məhsullarının 70-75%-ni 
verir? 
A)Hamısı B)Quba-Xaçmaz C)Gəncə-Qazax D)Şirvan 
E)Naxçıvan Muxtar Respublikası 
 
182.Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları neçənci ildən torpaq vergisi istisna 
olmaqla bütün vergilərdən azad edilmişdir? 
A)1999 B)1989 C)2000 D)2004 
E)Heç bir vergidən azad deyillər 
 
183. Fermerlərə yanacağın, motor yağının və gübrənin alınmasına çəkilən xərclərin neçə 
faizi dövlət tərəfindən ödənilir? 
 A)50% B)100% C)10% D)70%i E)Ödənilmir 
 
184. Fermerlərə taxıl əkinlərinə görə verilən subsidiyanın həcmi nə qədərdir? 
A)Hər hektarın əkilib becərilməsinə 40 man B)Hər hektara 120 man 
C)Hər hektara 75 man    D)Sahənin əkilib becərilməsi üçün 270 man 
E)Hər hektarın əkilib becərilməsinə 240 man 
 
185. Azərbaycan Respublikası Regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət Proqramı”na 
dair qanunun birinci mərhələsi hansı illəri əhatə edir?  
A)2004-2008-ci illəri B)2000-2003-cü illəri C)1995-2000-ci illəri 
D)1993-1994-cü illəri E)2015-2020-ci illəri 
 



186. Aqrar sahədə Sahibkarlıq fəaliyyətinin başlıca məqsədi nədir? 
A)Əhalini istehlak məhsulları ilə təmin etmək 
B)Strateji növ məhsulların istehsalını təmin etmək 
C)Maksimum mənfəət əldə etmək 
D)İstehsala kömək edən sahələri inkişaf etdirmək 
E)Bunların heç biri 
 
 
 
187. Regionlarda hansı təsərrüfat formalarının inkişafına üstünlük verilir?  
A)Ailə və ev təsərrüfatlarına B)Dövlət təsərrüfatlarına 
C)Kollektiv müəssisələrə  D)İstehsal kooperativlərinə 
E)Sahibkarlığa 
 
188. Kənd təsərrüfatinın inkişafi sahəsində son illər görülən bəzi tədbirlərə aiddir: 
A)Hamısı. 
B)Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq yolu ilə verilməsi. 
C)Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına əvəzsiz maliyyə yardımının verilməsi. 
D)Yanacaq və motor yağına maliyyə yardımlarının verilməsi. 
E)Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə kredit, toxum, texnika və damazlıq mal-
qara almaq imkanın yaradılması. 
 
189. Kənd təsərrüfatinin inkişafı sahəsində son illər görülən bəzi tədbirlərə aid deyil: 
A)Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının torpaq vergisindən və digər bütün vergilərdən azad 
edilməsi. 
B)Buğda və çəltik əkininin hər hekatarına görə istehsalçılara 40 manat maliyyə yadımının 
verilməsi. 
C)Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına əvəzsiz maliyyə yardımının verilməsi. 
D)Yanacaq və motor yağı dəstəyinin bütün istehsalıçılara hər hektara 40 manat verilməsi. 
E)Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə kredit, toxum, texnika və damazlıq mal-
qara almaq imkanın yaradılması. 
 
190. Kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində son illər hansı tədbirlər icra olunur? 
A)Hamısı  
B)“2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət 
Proqramı” icra olunur.  
C)“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 
təminatına dair Dövlət Proqramı” icra olunur.  
D)“Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində 
əlavə tədbirlər haqqında” AR Prezidentinin Sərəncamı  
E)“Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” AR Prezidentinin Fərmanı 
 
191. Kənd təsərrüfatının inkişafının əsas strategiyası nədən idarətdir?   
A)Hamısı                                            
B)Yüksək məhsuldarlığın təmin edilməsi;  
C)Yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması;  
D)Kənd təsərrüfatının gəlirli sahələrinin inkişaf etdirilməsi;  
E)Ərzaq təhlükəsizliyinə nail olunması;  
 
192. Sosial(xidmət) infrastrukturun tərkibinə aşağıdakilardan hansı daxildir? 
1.Təhsil 2. Səhiyyə 3.Tikinti 4.Kənd təsərrüfatı        
A)1,2,4 B)1,2  C)1,3,4 D)1,2,3 E)Hamısı 



 
193. Sosial (xidmət) infrastrukturun tərkibinə aşağıdakılardan hansı daxildir? 
1.Turizim 2.Maliyyə-bank 3.Sənaye 4.Rabitə          
A)1,2,4 B)1,2,3  C)1,3,4 D)2,4  E)Hamısı 
 
194. Xidmət sektorunun strukturuna daxildir? 
1. Neft-mədən 2.Ticarət 3.Nəqliyyat  4.Kənd təsərrüfatı 5.tikinti 
A)2,3,5 B)1,2,3,4 C)2,4,5 D)1,2,3,5 E)hamısı 
 
195. 2017-ci ilin məlumatlarına görə Azərbaycanda ÜDM istehsalının təxminən 1/3 
hissəsinə qədəri hansı sektorun payına düşür? 
A)Xidmətlər sektorunun payına düşür. B)İnşaat sektorunun payına düşür. 
C)Səhiyyənin payına düşür.  D)Turizmin payına düşür. 
E)Kənd təsərrüfatının payına düşür. 
 
196. 2017-ci ildə məşğulluğun 1/2 hissəsindən çoxu hansı sektorun payına düşür?  
A)Xidmətlər sektorunun payına düşür  B)İnşaat sektorunun payına düşür 
C)Səhiyyənin payına düşür  D)Təhsil sahəsinin payına düşür 
E)Kənd təsərrüfatının payına düşür 
 
197. İqtisadiyyatın hansı sektorunda dövlət mülkiyyətli müəssisələr üstünlük təşkil 
edir? 
A)Təhsil sektorunda B)İnşaat sektorunda C)Bank sektorunda 
D)Aqrar sahədə  E)Turizm sahəsində 
 
198. Klassik bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi fəaliyyət sferasına  daxil olanların 
hamısı nəyə malik olurlar. 
A)Şəxsi azadlığa  B)Şəxsi münasibətlər C)Şəxsi mülkiyyətə 
D)Şəxsi müəssisələrə E)Şəxsi siyasətə 
 
199. Tənzim olunan  bazar sistemi məhdud resursların bölgüsü və istifadəsinin hansı 
prinsipinə əsaslanır. 
A)Könüllü mübadilə  B)Könüllü istehsal  C)Könüllü gəlir  
D)Könüllü vergi  E)Məcburi fəaliyyət 
  
200. Bunlardan hansı AR-nın siyasi-iqtisadi sahədə milli maraqlarına aiddir:  
A)Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinin qorunması  
B)Azərbaycan xalqının dünya xalqları ilə dostluq şəraitində yaşaması  
C)Dövlətin müdafiə qüdrətinin təmin edilməsi  
D)Döyüşə və səfərbərliyə hazırlığın təmin olunması  
E)Milli özünüdərk və iftixar hissinin inkişaf etdirilməsi 
 
 


