
                                     RISIT az -300 

1. Sosial-iqtisadi inkişaf özündə nələri birləşdirir?       

  Ənənələrdə və adətlərdə dəyişiklikləri 

 İctimai şüurda dəyişikliklər 

 Hamısı 

 İstehsalın və gəlirlərin artımı 

 Cəmiyyətin institusional, sosial və inzibati strukturlarda dəyişikliklər 

 

2. Regional iqtisadi tədqiqatlar hansılardır?     

    Yerli və regional maraqların təmin olunması 

 Resursların istifadəsinin intensivləşdirilməsi 

 Müxtəlif mülkiyyət formalarından olan əmlakın düzgün istifadəsi 

 Yerli resursların istifadəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

 Hamisi 

 

3. Regionşünasların tədqiqatlarında iqtisadi metodlar hansılardır?       

  Sistemli təhlil 

 Sistemləşdirmə metodu 

 Balans metodu 

 İqtisadi-coğrafi tədqiqat metodu 

 Hamısı 

 

4. İqtisadi rayonlaşma hansıdır? 1.макро районлашма; 2.мезо 
районлашма; 3.микро районлашма         

             1,2,3 

 1,3 



 1,2 

 2 

 

5. İqtisadi rayonlaşma hansııdır?        

 makro 

 fərdi 

 xususi  

 alternativ 

 hec biri 

 

6. Regionların sosial-iqtisadi inkişafında qarşıya qoyulmuş məqsədlər hansı 
vəzifələri həyata keçirilməlidi?        

 müəssisələrin istehsal fəaliyyətini bərpa etmək və yeni istehsal müəssisələri 
yaratmaq 

 yüksək səviyyənin maraqlarına toxunmaqda layihənin fəaliyyətinin 
reallaşması səmərəliliyinin vacibliyinin qiymətləndirilməsi 

 müxtəlif səviyyəli büdcələri özün də ehtiva edən layihələrin reallaşması 
müstəvisində iqtisadi yekunların qiymətləndirilməsi 

 istehsal resursların məhdudluğun konsepsiyasi baxımından layihələrin 
səmərəliliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi 

 hec biri 

 

7. Sistemləşdirmə metoduna aiddir:   

      hadisələrin və seçilmiş kriteriyaların müəyyən ümumilik və fərqləndirici 
xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirilir 

 sahəvi və regional balansların təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur 

 yerləşmənin xüsusiyətlərini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir 



 ərazinin müqayisə edilə bilən və ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara 
bölüşdürülməsi prosesidir 

 region üzrə ərazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nəzərdə 
tutur 

 

8. Balans metoduna aiddir        

 hadisələrin və seçilmiş kriteriyaların müəyyən ümumilik və fərqləndirici 
xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirilir 

 sahəvi və regional balansların təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur 

 yerləşmənin xüsusiyətlərini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir 

 ərazinin müqayisə edilə bilən və ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara 
bölüşdürülməsi prosesidir 

 region üzrə ərazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nəzərdə 
tutur 

 

9. Kartoqrafik metoda aiddir:        

 hadisələrin və seçilmiş kriteriyaların müəyyən ümumilik və fərqləndirici 
xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirilir 

 sahəvi və regional balansların təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur 

 yerləşmənin xüsusiyətlərini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir 

 ərazinin müqayisə edilə bilən və ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara 
bölüşdürülməsi prosesidir 

 region üzrə ərazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nəzərdə 
tutur 

 

10. Taksonlaşdırma metoduna aiddir:      

   hadisələrin və seçilmiş kriteriyaların müəyyən ümumilik və fərqləndirici 
xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirilir 

 sahəvi və regional balansların təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur 



 yerləşmənin xüsusiyətlərini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir 

 ərazinin müqayisə edilə bilən və ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara 
bölüşdürülməsi prosesidir 

 region üzrə ərazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nəzərdə 
tutur 

 

11. İqtisadi rayonlaşmanın prinsipləri hansılardır?       

  müəyyən və qeyri-müəyyən 

 xususi və ümumi 

 iqtisadi və siyasi 

 axtarış və normativ 

 hec biri 

 

12. Regionun və ya şəhərin inkişafının taktiki məqsədləri deyil        

 Kiçik biznesin inkişafı 

 Şəhərin mərkəzinin inkişafı; 

 Təhsilin inkişafı 

 Sənayenin inkişafı 

 Xidmət sferasının inkişafı 

 

13. Region səviyyəsində sosial-iqtisadi inkişaf göstəricisi hansıdır?       

  cаri qiymətlərdə səmərəliilyi 

 fакtiкi qiymətlərdə səmərəlilik 

 хаlis disкоntlаşdırılmış gəlir 

 dахili gəlir nоrmаsı 

 ÜMM və ya ÜDM və bu gostəricilərin artım surətləri 



 

14. İqtisadi inkişafın gedişinə regional idarənin işgüzar aktivliyi inkişaf 
etdirmək metodunaa aiddir:  

       idarə həmin regionun inkişafına dair qərarların qəbul edilməsində 
sahibkarlarda həvəsləndirici dəlilləri formalaşdırır 

 şəhərin inkişafının iri layihələrini reallaşdıran zamani darə ilə xüsusi 
təşkilatların məqsədyönlü əməkdaşlığı məqsədəuyğundur. 

 beynəlxalq əlaqələr nə qədər intensiv olarsa, bir qayda olaraq region 
iqtisadiyyatının inkişafına da bir o qədər çox təkan olacaqdır 

 hec biri 

 hamısı 

 

15. İqtisadi rayon nədir?        

 bazar iqtisadiyyatında islahatlar keçirməyə ,onu inkiçaf etməyə qadir olan 
güclü hakimiyyətin reallaşması 

 onun bürokratiyasının aşağı səviyyədə korrupsiyaya uğraması,insan 
kapitalının ümumi səviyyəsinin yüksək olamsı 

 müxtəlif yenilikləri yeni əmtəə və xidmətlərə çevirən, bazar şəraitində 
onların yayılması və istehlakını təşkil edən bir-biri ilə əlaqəli innovasiya fəaliyyəti 
obyektlərin məcmusudur 

 yeniliklərin patentləşməsi, marketinq tədqiqatların aparılmasında tələb 
olunan informasiya ilə təmin olunmasına yönəlib 

 siyasi, iqtisadi, sahə iqtisadiyyatı, regional iqtisadiyyat, sosial-iqtisadi 
coğrafiya, sosiologiya və s. ictimai elmlərin anlayışlar sistemində vacib iqtisadi 
kateqoriyadır 

 

16. İqtisadi rayonlaşmanın prinsipləri    

     tədqiq olunan obyektlərin keyfiyyət xarakteristikası və onların davranış 
qanunauyğuluqları 



 dəqiq müəyyən olunmuş məqsədin qoyuluşu və tədqiq olunan dövr üçün 
konkret hadisələrin qabaqcadan görülməsi 

 gələcəkdə qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün tədbirlər məcmusu 

 ölkənin xalq təsərrüfatının və ya regionunun ərazi vahidlərinə bölgüsününün 
çıxış şərti və ya qaydasıdır 

 hec biri 

 

17. Baş iqtisadi rayonlaşma sahəsində neçə rayonlaşma növü fərqləndirilir?    

     5 

 6 

 7 

 4 

 8 

 

 

18. Regional inkişafın vahid strateji sistemdə planlaşdırılması gələcəkdə 
reallaşdırılacaq iqtisadi layihələrə qoyulacaq investisiyadır,        

 D.Rikardo 

 K.Marks 

 M.Q.Samuelson 

 Ü.Alonso 

 T.Valras 

 

19. Regional idarəetmənin ikinci mərhələsi əhatə edir:        

 XX əsrin 30-cu illəri 

 XX əsrin 40-50-ci illəri 

 XIX əsrin 60-70-ci illəri 



 XIX əsrin ortalarından başlıyaraq 

 XIX əsrin əvvəllərindən başlıyaraq 

 

20. Regional idarəetmənin birinci mərhələsi əhatə edir:   

      XX əsrin 30-cu illəri 

 XX əsrin 40-50-ci illəri 

 XIX əsrin 60-70-ci illəri 

 XIX əsrin ortalarından başlıyaraq 

 XIX əsrin əvvəllərindən başlıyaraq 

 

21. Böyük Britaniyada iqtisadi rayonları hansı qrupda birləşdirmək olar?        

 1.Daha sürətlə inkişaf edən iqtisadi rayonlar 

 2. Depresiv rayonlar 

 3. İqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə aralıq mövqe tutan rayonlar 

 1;2;3 

 

22. Almaniya Fedarativ Respublikasındsa inzibati bölgü nece həyata keçirilir? 
1.zona 2.dövlət dairələri 3.dairələr .4. əyalətlər 5. perfekturalar        

 1;2;3 

 3;4 

 2;4 

 1;4 

 4;5 

 

23. Regional idarəetmənin beşinci mərhələsi əhatə edir:        

 XIX əsrin 70-ci illərindən 



 XX əsrin 40-50-ci illəri 

 XIX əsrin 60-70-ci illəri 

 XIX əsrin ortalarından başlıyaraq 

 XX əsrin sonlarından başlıyaraq 

 

24. Azərbaycan neçə iqtisadi rayona bölünüb?        

 13 

 10 

 14 

 11 

 12 

 

25. Müəyyən edilmə prinsiplərinə görə dövlət idarəetmə regionları neçə qrupa 
bölünür        

 4 

 3 

 2 

 6 

 8 

 

26. Müəyyən edilmə prinsiplərinə görə dövlət idarəetmə region qruplarını 
göstərin      

   milli-dövlət və inzibati-ərazi regionları 

 mili-ərazi və inzibati-dövlət regionları 

 sahəvi və ərazi regionları 

 coğrafi-iqtisadi və problem regionları 



 dövlətlərdaxili və güzəştli təsərrüfat fəaliyyəti regionları 

 

27. XX əsrin 50-70-ci illəri üçün xarakterik sayılan regional siyasətə hansı 
xarici ölkəni aid etmək olar?    

     Almaniya 

 İsveç 

 Fransa 

 ispaniya 

 Rusiya 

 

28. İqtisadi islahatların ləng getməsinin əsas səbəbi: 1.iqtisadi sistemdə 
dəyişikliklər 2.kənd təsərufatinda dəyişiklər 3.təhsildə dəyişikliklər     

                1 

 2 

 3 

 1,2 

 1,3 

 

29. Azərbayjan Respublikası Prezidenti İ.Əliyev regionların sosial-iqtisadi 
inkişaf konsepsiyasının hazırlanması haqqında Sərənjamı nə vaxt 
imzaladı?     

   2005 ci ilin əvvəli 

 2003 cü ilin axrı 

 2004 ci liln əvvəli 

 2006 ci ilin əvvəli 

 2007 ci il axri 



30. Azərbayjan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət 
Proqramı»na əsasən respublikanın ərazisi neçə iqtisadi rayona bölünür?      

  19 

 17 

 10 

 21 

 34 

 

31. Planlaşdırma və proqram məqsədli istifadə üçün müvəqqəti 
müəyyənləşdirilmiş problem regionlara aid olan xüsusiyyətləri seçin 1. 
Işsizlik geniş yayılmış ərazilər 2. Azad iqtisadi zonalar 3. Idarəetmə 
aparatı ilə rəsmiləşdirilməmiş ərazilər 4. Sərhədləri şərti qəbul edilmiş 
ərazilər 5. Inkişafına xüsusi diqqət yetirmək üçün seçilmiş ərazilər        

 3,4,5 

 1,2,5 

 1,2,3 

 1,4,5 

 3,4,5 

 

32. Regional inkişafın müvəffəqiyyətlə təmin olunmasının mühüm və ümumi 
şərti nədir      

  yerli şəraitə və beynəlxalq təcrübənin tələblərinə cavab verən regional 
inkişaf siyasəti 

 yalnız beynəlxalq təcrübənin tələblərinə cavab verən regional inkişaf 

 yalnız yerli şəraitə cavab verən regional inkişaf siyasəti 

 ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması 

 ölkədaxili və xarici zidiyyətlərin aradan qaldırılması 

 



33. Regional inkişaf siyasətiylə ümumi sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti arasında 
hansı əlaqə mövcuddur         

A) ümumi sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti, regional inkişaf siyasətinin daxili tərkib 
hissəsidir 

 B) onlar arasında heç bir əlaqə mövcud deyil 

 regional inkişaf siyasəti, ümumi sosial-iqtisadi inkişaf siyasətin daxili tərkib 
hissəsidir 

 D) onlar bir-birini tamamlamamalidirlar 

 E) onlar fərqli istiqamətlərdə fəaliyyət gööstərirlər 

 

34. Regional inkişafın sürətlənməsinə istiqamətlənmənin neçə mənbəyi var?        

 3 

 4 

 2 

 bölünmür 

 5 

 

35. Regional inkişafın sürətlənməsinə istiqamətlənmənin mənbəyi 
aşağıdakılardan hansıdır?     

    sadə və mürəkkəb 

 daxili və xarici 

 analiz və sintez 

 hamısı 

 əsas və köməkçi 

 

36. «Azərbayjan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət 
Proqramı»nın təsdiqinə dair sərəncam :      



   11 fevral 2004-cü il 

 28 mart 2009-cu il 

 19 may 2009-cu il 

 29 dekabr 2007-ci il 

 18 yanvar 2006-cı il 

 

37. Azərbayjan Respublikasının regional siyasətini işləyib hazırlayan zaman 
nəzərə alınmalıdır:  

       Sahibkarların güjü çatmayan, lakin vajib tədbir kimi meliorasiya-irriqasiya 
işlərini həyata keçirmək 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarını yaratmaq 

 Müəyyən rayonlarda mövjud olmuş sanatoriya-kurort müəssisələrini yenidən 
qurmaq, genişləndirmək 

 Hamısı 

 Yeni müalijə müəssisələrini və istirahət komplekslərinin yaradılması 
kompleksi 

 

38. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının ərazisi neçə iqtisadi rayona 
bölündü bölündü?     

    10 

 8 

 12 

 13 

 15 

39. Dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti aşağıdakı hansı istiqamətlərdə 
hazırlanmır 1. Maliyyə, pul-kredit siyasəti 2. Daxili iqtisadi siyasət, 
siyasi-iqtisadi siyasət 3. Daxili iqtisadi siyasət, struktur siyasət 4. Vergi 
siyasəti, ekoloji siyasət 5. Sosial siyasət,aqrar siyasət      



   3,4,5 

 1,2,3 

 2,4,5 

 1,4,5 

 2,3,4 

 

40. Bazar iqtisadiyyatına keçən bir sıra ölkələr regional inkişafı 
sürətləndirmək üçün hansı tədbirləri həyata keçirirlər?       

  sərbəst iqtisadi zonaların yaradılmasına meyl edirlər. 

 sоn illərdə ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının sоsial təyinatının güclənməsi 

 gəlirlərin bölgüsündə effektiv sоsial siyasətin yeridilməsi 

 gəlirlərin fоrmalaşmasında effektiv sоsial siyasətin yeridilməsi  

 davamlı inkişaf mоdelinə keçid zərurətindən irəli gələrək ekоlоji tarazlığın 
təmin edilməsi  

41. Azərbayjan Respublikasının regional siyasətini işləyib hazırlayan zaman 
nəzərə alınmalıdır:  

       Azərbayjanın müxtəlif ərazilərində aşkarlanmış faydalı qazıntıların 
mənimsənilməsində dövlət əhəmiyyəti 

 Respublikanın «problem» rayonlarının və ekstremal şəraitdə olan ərazilərin 
təsərrüfat dövriyyəsinə jəlb etmək 

 Ekstremal şəraitdə olan ərazilərdə istehsalı stimullaşdırmaq 

 Ekstremal şəraitdə olan ərazilərdə əhalinin əmək vərdişlərini, tarixi və etnik 
adət-ənənələrini nəzərə alaraq əvvəllər mövjud olmuş istehsal sahələrini bərpa 
etmək 

 Hamıs 

 

42. Azərbayjan Respublikasının regional siyasətini işləyib hazırlayan zaman 
nəzərə alınmalıdır:         



Hamısı 

 İşsizlik və yol-nəqliyyat şəraitinə görə bu əraziləri tərk etmiş əmək 
qabiliyyətli əhalinin yurd-yuvalarına qayıtmasına şərait yaratmaq 

 Dağlıq və dağətəyi regionlarda dövlətin müdaxiləsi ilə həyata keçirilməsi 
mümkün olan infrastrukturun, xüsusilə yol-nəqliyyat sisteminin inkişaf etdirilməsi 

 Yeni proqramlarda əhalinin həyat səviyyəsi göstərijilərinə görə kəskin 
fərqləri mərhələ-mərhələ aradan qaldırılması nəzərdə tutulmalıdı 

 İstehsal ixtisaslaşması əsasında region təsərrüfatının kompleks inkişafına 
üstünlük vermək 

 

43. Regionların gələjək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edərkən onları hansı 
qrupa bölmək lazımdır? 1. sürətlə inkişaf edən iqtisadi rayonlar; 2. 
depressiv iqtisadi rayonlar; 3. iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə aralıq 
mövqe tutan rayonlar; 4.fələkat rayonlar 5.hegemon rayonlar        

 1; 2; 3 

 2 ;4 

 3 ;5 

 1; 5 

 2; 5 

 

44. Təsərrüfat sistemində SAK-ların birinci qrupuna daxildir?      

   müdafiə və ətraf muhitin mühafizəsi 

 yanajaq 

 enerci 

 metallurgiya 

 meşəkimya 

 

45. Təsərrüfat sistemində SAK-ların ikinci qrupuna daxildir?     



    aqrar-sənaye 

 mənzil-komunal 

 məişət təsərrüfatı 

 yanajaq 

 mədəniyyət-səhiyyə 

 

46. Regionların inkişafının dövlət tənzimlənməsi neçə istiqamətlər üzrə 
həyata keçirilir?       

  4 

 8 

 3 

 6 

 7 

 

47. İki istehsal məntəqəsi arasında yüklərin iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun 
bölüşdürülməsi hansı tənliklə hesablanır?     

    P1 + S L1 = P2 + S L2 

 P1 + S= P2 + S 

 P1 + L1 = P2 + L2 

 P1 - L1 = P2 - L2 

 hec biri 

48. .Azərbayjan Respublikası regionlarında birinci növbəli proqramlara nəyi 
aid etmək olar?  

 Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə daşımaların təmin edilməsinin informasiya 
sistemləri; 

 Sahil xətti və yerüstü naviqasiya və uçuşlar da daxil olmaqla texnoloci 
əlaqələr, nəzarət, xəbərdarlıq, təhlükəsizlik 



 Ümumi istifadəli rabitə şəbəkəsi; 

 Səmərəli monitorinq qruplaşdırma sisteminin işləyib hazırlamaq və həyata 
keçirmək; 

 Hamısı 

 

49. Regionların inkişafının demoqrafik tənzimləmə üzrə həyata keçirilməlidir:        

 tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fərqlərin 
aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. 

 ətraf mühitin, havanın çirklənməsinin qarşısını almaq, təbii sərvətlərdən 
uyğun şəkildə istifadə etmək, fauna və floranın qorunması vacib məsələlərdən 
biridir. milli azlıqların kompakt yaşadığı ərazilərdə millətlərarası münasibətlərin 
harmonik inkişafını təmin etməkdir. 

 sosial- iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlət tərəfindən 
tənzimlənməsi zəruridir. 

 ixrac yönümlü məhsulların istehsal edilməsinə imkan verilməs nəzərdə 
tutulur 

 

50. Ərazi inkişafının dövlət tənzimlənməsi strukturunu əmələ gətirən konkret 
tədbirlər:       

  Aşkar və qapalı 

 Birbaşa və dolayı 

 Ümumi və selektiv 

 Hec biri 

 Hamısı 

 

51. Müəsisələr aşağıdakı əlamətlərə görə qruplaşdırırlar:      

  məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına 

 iqtisadi artımın maksimum olmasına 



 fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaq 

 hec biri 

 xalq təsərrüfatının sahələrinə görə; 

 

52. Müəssisənin təşkilati-hüquqi modelin məzmununu neçə blok əhatə edir?        

 5 

 6 

 3 

 4 

 7 

 

53. Təşkili-inzibati metod nəyə əsaslanır        

 Dolayı göstərişlərə  

 Direktiv göstərişlərə 

 Normativ göstərişlərə 

 Heç biri 

 Hamısı 

 

54. Təşkilati-inzibati metod nəyə söykənir 1. Rəhbərin qanunla 
möhkəmlənmiş hakimiyyətinə 2. Hüququna 3. Məsuliyyətə 4. Insan 
əməyinin nəticələrinə 5. Sosial-psixoloji mühitə     

    1,4,5 

 2,4,5 

 2,3,4 

 2,3,5 

 1,2,3 



 

55. İdarəetmənin təşkilati-inzibati metodları çox geniş olub hansı 
səviyyələrdə istifadə olunur  

       əyaləıt 

 region 

 ştatlar 

 mərkəzi hökümət 

 hamısı 

 

56. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində regionun inkişafı ücün nədən istifadə 
olunur?     

    ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin еdilməsi 

 rəqabətin qоrunub saхlanması; 

 gəlir və sərvətlərin yеnidən bölgüsü; 

 regional «bərabərləşdirmə 

 hec biri 

 

57. Ərazi inkişafın tənzimlənməsi nə deməkdir?        

 əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, regional sistemlərin dayanaqlı 
və tarazlı fəaliyyətini təmin etməyə yönəldilmiş, xüsusi təşkil edilmiş sistemli 
hərəkət başa düşülür. 

 əməк məhsuldarlığının artımına nisbətən əhalinin həyat səviyyəsinin gеri 
qalması ilə хaraкtеrizə оlunur 

 institusiоnal mühiti fоrmalaşdırmaqla iqtisadi «оyun qaydaları»nı 
müəyyənləşdirir 

 vеrgiyə cəlb еtmə və dövlət хərcləri, və кrеditlərin bölüşdürülməsi və s. 
qərarlar vasitəsilə iqtisadi aкtivliк səviyyəsinə кöməкçi təsir göstərir; 

 hamısı 



 

58. Ərazi inkişafın tənzimlənməsi necə həyata kecirilir? 1.Lokal 2.Regional 
3.Ümumdövlət        

 1,2 

 2,3 

 1,3 

 Hec biri 

 Hamısı 

 

59. Ərazi inkişafının tənzimlənməsi necə həyata keçirilir?      

   dövlətin maddi ehtiyyatlarının yaradılması və saxlanması 

 ölkənin təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətliyinin təmin edilməsi 

 Mühüm siyasi və geosiyasi ərazilərdə xüsusi təşkilati-hüquqi rejimi 
yaratmaq 

 iqtisadiyyatın inkişafını məqsədlərinin təyin edilməsi; 

 hec biri 

 

60. Dövlətin qarşılıqlı təsir formaları hansılardır?        

 ölkənin aparıcı iqtisadi pоtеnsialının inkişafını və saхlanmasını təmin еdən 
оbyеktlər 

 regionların maliyyə müstəqilliyinin artması ilə investisiya resurslarının 
region bazarlarının formalaşması baş verir 

 iqtisadi siyasət həmişə iki faktоrun təsiri ilə fоrmalaşır: daima dəyişkən 
təsərrüfatçılıq şəraiti  

 Hec biri 

 Hamısı 

 



61. Regional proqrnozlaşdırmada tətbiq olunmur?        

 “Nüsbətən yüksək inkişaf səviyyəsi”  

 Orta səviyyə 

 İnkişaf etməkdə olan səviyyə  

 “Orta səviyyədən yüksək” 

 “Orta səviyyədən aşağı 

 

62. Kompleks qiymətləndirmə göstəricisi deyil?        

      Adambaşına düşən ümumi məhsul 

 İstehsal indeksi 

 Yoxsul əhalinin xüsusi çəkisi 

 Ümumtəhsil müəssisələri ilə təmin olunma 

 Təhsil müəssisələri ilə təmin olunma 

 

63. Proqnozlaşdırma göstəricilərinin kompleks qiymətləndirmə əmsalı deyil?    

     Adambaşına istehsal 

 İstehsalın dinamikası 

 İstehsalın artım sürəti 

 Xəstəxanalarla təmin olunma 

 Uşaq müəssisələri ilə təmin olunma 

 

64.Dövlətin məqsədli proqramları işləyib hazırlamasında başlıca məqsədi 
nədir       

  əhalinin həyat səviyyəsini yüksətmək 

 regional tənzimləmə və idarəetməninsəmərəliliyini artırma 

 proqnoz və indikativ planların tamamlanması 



 maliyyə vəziyyətinin qayadaya salınması 

 vergilərin vaxtında verilməsinin təmini 

 

65.Təşkil olunma xüsusiyyətlərinə görə təşkilati-inzibati metod neçə formada 
tətbiq olunur     

    2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

66.Konsensiya edilməsi (imtiyaz):      

   iqtisadi siyasət həmişə iki faktоrun təsiri ilə fоrmalaşır: daima dəyişkən 
təsərrüfatçılıq şəraiti və iqtisadi təfəkkür səviyyəsi 

 ölkənin aparıcı iqtisadi pоtеnsialının inkişafını və saхlanmasını təmin еdən 
оbyеktlər 

 bazarda rəqabətin mümkün olmadığı şəraitdə bazar xaricində (arxasında) 
rəqabətin təşkil olunması; 

 hamısı 

 hec biri 

 

67.Dövlətin qarşılıqlı təsir formaları hansılardır?       

  region və dövlət ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə məhsulun tədarükünə 
dair müəssisələrlə müqavilələrin bağlanması 

 ölkənin aparıcı iqtisadi pоtеnsialının inkişafını və saхlanmasını təmin еdən 
оbyеktlər 

 iqtisadi siyasət həmişə iki faktоrun təsiri ilə fоrmalaşır: daima dəyişkən 
təsərrüfatçılıq şəraiti  



 Hec biri 

 Hamıs 

 

68.Antiinhisar tənzimləmə tədbirləri deyil?       

  Tənzimləmə həddini müəyyən etmək 

 müəssisələri kiçiltmək 

 Rəqabət yaradan istehsalı formalaşdırmaq 

 İstehsale genişləndirmək 

 Holdinq strukturunu müəyyən etmək 

 

69.İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodları hansıdır?        

 delta və normativ 

 birbaşa bə normativ 

 birbaşa və dolayı 

 normativ və dolayı 

 delta və birbaşa 

 

70.Birbaşa metodlara aiddir    

     Dövlət sektoru müəssisələrinin idarə edilməsi 

 Dövlət investisiyaları 

 Sanksiyaların tətbiqi 

 Hamısı 

 Maliyyə yardımı  

 

71.Dolayı metodlara aiddir:       



  Hamısı 

 Planlaşdırma 

 Büdcənin formalaşması 

 Sosial siyasət istiqamətli göstəriciləri 

 Büdcənin istifadə edilməsi 

 

72.Qarşıda qoyulan vəzifələrdən asılı olaraq ərazi proqramları neçə səviyyədə olur:    

     4 

 3 

 5 

 6 

 7 

 

73.Regional kompleks proqramların necə mərhələsi var?       

  5 

 7 

 4 

 6 

 8 

74.Regionun sosial-iqtisadi inkişafının strateji planının mühüm xarakteristikalarına 
daxildir:      

   Hamısı 

 Plan bu günlük və uzun müddətli dövrə qabağı görmə kombinasiyasıdır 

 Plan bütün regional qüvvələrin birgə səyi nəticəsində, qarşılıqlı partnyorluq 
fəaliyyəti nəticəsində yaranır 

 Plan regionun güclü və zəif tərəflərini ayırır və insanların həyat şəraitini 
yaxşılaşdırmaq 



 Hec biri 

 

75.İndikativ planlaşdırmanın necə ümumi prinsipi var?        

 6 

 12 

 8 

 4 

 5 

 

76.İndikativ planlaşdırmanın hansı prinsipi var?        

 tədiyyə balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır; 

 idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsində şəxsi və kollektiv maraqlarının 
stimullaşdırılması; 

 məşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isə minimum оlmasına nail оlmaqdır 

 iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır; 

 fəaliyyət proqramı haqqında qərar qəbuluna nail оlmaqdır 

 

77.Regional siyasətin istiqamətləndirilməsi və nəzərdə tutulan sturukturlaşma neçə 
yerə bölünür?   

      4 

 6 

 5 

 2 

 3 

 



78.İqtisadi siyasət üçün xarakterikdir: 1.regional iqtisadi disproporsiyaların 
uyğunlaşdırılması 2.ölkənin iqtisadi inkişafının ön planda tutulması 3.dövlət 
maliyyə yardımlarının təsis olunması 4.investorlara ödəmə müddətinin verilməsi        

 1,2,3,4 

 2,3 

 1 

 4 

 3,4 

 

79.Regionların sosial-iqtisadi inkişafının səmərəli idarə edilməsinin əsas 
məqsədinin təcəssüm etdirir: 1.dövlət maliyyə yardımlarının verilməsi 2.əhalinin 
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 3.kənd təsərrüfatının regionlarda nəzərə çarpacaq 
şəkildə inkişafı 4.maliyyə resurslarının minimumlaşdılrılması        

 1,3,4 

 1,2 

 2,3,4 

 2,4 

 1,3 

 

80.Regional inkişaf məsələlərində Azərbaycan daha çox hansı metodlara üstünlük 
verməlidir?        

 sabit 

 dolayı 

 qeyri-sabit 

 birbaşa 

 tənzimləyici 

 

81.Regional inkişafın birinci mərhələsində:      



   qeyri-hökumət təşkilatları öz tövsüyyələrini verir 

 regional inkişafla bağlı bütün irad və təkliflər nəzərə alınır 

 həmin regionun mövcud vəziyyətini özündə kompleks təhlil edən tıkliflər 
hazırlanır 

 regionla bağlı metod və yanaşmalardan istifadə olunur 

 regionla əlaqədar dövlət təşkilatları öz iradlarını bildirməyi əsas hesab 
etməlidirlər 

 

82.Regional inkişafın ikinci mərhələsində hansı təhlildən istifadə edilr?        

 FOB 

 FAS 

 SWOT 

 FCD 

 FCS 

 

83.İnvestisiyalar elə sahələrə yönləndirilməlidir ki,həmin sahələr regionun … 
rolunu oynamalıdır:   

      prioritet 

 lokomativ 

 müqayisə 

 siması 

 göstəricisi 

 

84.Sosial siyasət müasir mənada hansı problemləri həll etməyə istiqamətlənmişdir? 
1.müdafiə 2.sosial bərabərlik 3.sosial birlik 4.sağlamlıq 5.məşğulluq       

  1,2,3,4,5 

 1,4,5 



 2,3 

 4,5 

 2,3,4,5 

 

85.Sosial siyasət problemləri hansı prinsipə görə həll etməyə çalışır?   

      sosial bərabərlik 

 sosial birlik 

 sosial siyasət prinsipləri 

 sosial ədalət 

 sosial mühit prinsiplərinə 

 

86.Dövlətin sosial siyasəti necə reallaşır? 1.sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsinin 
güclü vasitəsi 2.əhalinin əmək fəallığının yüksəldilməsi 3.məşğulluğun 
yüksəldilməsi 4.əmək fəallığının yüksəldilməsi        

 1,2,3 

 1,2,3,4 

 1,2,4 

 2,3,4 

 1,2,3 

 

87.Regional siyasətin məqsəd və vəzifələrini fərqləndirilməsinin səbəbi nədir        

 Regionların Inkişaf səviyyəsi 

 Regionların Siyasi vəziyyətı 

 Müxtəlif regionların müxtəlif vəzifələri 

 Məqsəd və vəzifələr standart qəbul edilmişdir 

  Regionların datəhsil səviyyyəsi 



 

88.Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə regional siyasətin ən çox təsadüf olunan obyekti 
hansıdır  

       Rəqabətin yüksəldilməsi, infilyasiyanın sabitliyi 

 Işsizliyin azaldılması, infilyasiyanın sabitliyi 

 Bazarların inhisarlaşması, həyat səviyyəsini yüksəldilməsi 

 Işsizliyin azaldılması, həyat səviyyəsində mövcud fərqlərin aradan 
qaldırılması 

 Bazarların inhisarlaşması, rəqabətin yüksəldilməsi 

 

89.Regional siyasətin məqsədlərinə daxildir      

   Xüsusi-strateji və praktiki məqsədlər 

 Xüsusi-strateji və konkret məqsədlər 

 Ümumi-strateji və konkret-praktiki məqsədlər 

 Xüsusi-strateji və konkret-praktiki məqsədlər 

 Ümumi-strateji və praktiki məqsədlər 

 

90.Ümumi-strateji baxımdan regional siyasətdə ölkə regionlarının inkişafında nəyi 
təmin etmək məqsəd kimi qarşıya qoyulur        

 Səmərəlilik və ədalətlilik 

 Səmərəlilik və konkretlik 

 Ədalətlilik və sabitlik 

 Konkretlik və Sabitlik 

 Yüksəliş və səmərəlilik 

 

91.Dövlətin regional siyasətinin neçə məqsəd üzrə fəaliyyət göstərir?        

 6 



 5 

 4 

 3 

 2 

 

92.Dövlətin regional siyasəti hansı məqsəd üzrə fəaliyyət göstərir?   

      keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli yerli məhsul istehsalının 
genişləndirilməsi; 

 regionlararası və regiondaxili təsərrüfatlararası ziddiyyətlərin, 
uyğunsuzluqların aradan qaldırılması 

 regionların xarici bazara çıxış imkanlarının genişlənməsi; 

 hec biri 

 hamısı 

 

93.Ekoloji məqsədlərə çatmaq üçün ARDNŞ hansı tədbirlərin görülməsini vacib 
sayır? 1.təşkilati 2.mərkəzi 3.texniki 4.texnoloji 5.mərkəzləşmiş       

  1,3,5 

 1,3,4 

 2,4,5 

 2,3,4 

 3,4,5 

 

94.Ekoloji monitorinq ətraf mühitə dair: 1.proqramlaşdırmadır 
2.qiymətləndirmədir 3.proqnozlaşdırmadır 4.təkmilləşdirmədir        

 1,3,4 

 1,3 

 3,4 



 2,3 

 1,2 

 

95.ARDNŞ bugünkü və gələcək fəaliyyətində neçə prinsipi rəhbər tutur?     

    9 

 3 

 11 

 5 

 7 

96.Dövlət regional siyasəti işləyib hazırlayarkən neşə prinsipi nəzərə almalıdır?     

    3 

 6 

 7 

 2 

 5 

 

97.Regional siyaasətin həyata keçirilməsinin instutisional mexanizmini təşkil edir. 
1.qanunverici 2.məhkəmə 3.cari planlaşdırılmış 4.icraedici 5.indikativ 6.strateji        

 1,2,4 

 3,5,6 

 5,6 

 1,4 

 3,6 

 

98.Milli Məclis hər il iki sessiya yığılır,bunlar hansı fəsillərdə tesadüf edir?   

      yaz,yay 



 yay,qış 

 payız,qış 

 yaz,payız 

 yay,payız 

 

99.Yerli icra hakimiyyəti orqanları hansı alt orqanlrı yaradır:    

     qanunverici,icraedici 

 icraedici,sərəncamverici 

 qanunverici,məhkəmə 

 sərəncamverici,icraedici 

 qanunverici 

 

100.Bələdiyyələrin ölkə iqtisadiyyatında önəmli rol oynaması zəruri edir:      

   orqanların yaradılmasını 

 qanunları 

 qanunların yaradılmasını 

 mövcud qanunlara riayət edilməsini 

 cərimələrin həyata keçirilməsini 

 

101.Qarşıda qoyulan vəzifələrdən asılı olaraq ərazi proqramları hansı səviyyədə 
olur: 1.Xalq təsərrüfatı 2.Region 3.Yerli.        

 1,2, 

 Hamısı 

 1,3 

 2,3 

 Hec biri 



 

102.Regional proqramlara aiddir:       

  ümumdövlət əhəmiyyətinə malik ən mühüm problemləri həll etmək üçün 
işlənib hazırlanır.  

 proqramlar inzibati və ərazi bölgələr üzrə – Naxçıvan MR və iqtisadi 
rayonları üzrə işlənib hazırlanır 

 hec biri 

 hamısı 

 inzibati rayonların daxili və xarici, yəni qonşu rayonlarla qarşılıqlı istehsal-
istehlak, sosial və ekoloji məsələlər əks olunur 

 

103.Regional problemlərin həllinə yönəldilən ərazi kompleks proqramlarının hansı 
bölməsi var?         

         ərazi bölməsi 

 ümumi bölmə 

 təsadüfi bölmə 

 хüsusi bölmə 

 hamısı 

 

 

104.Regionun sosial-iqtisadi inkişafının strateji planın hansı istiqamətləri müəyyən 
edilir?        

 dövlət proqnozlarının, proqramlarının və planlarının işlənib hazırlanması və 
tətbiqi 

 dövlət sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi və tətbiqi 

 dövlət sifarişləri və kontrakt sistemləri. 

 bank faizləri və vergi dərəcələri 

 istehsalın strukturunu yeniləşdirmək 



 

105.Regionun sosial-iqtisadi inkişafına dair indikativ plan hansı bölməsi var?    

     «Ümumiləşdirilmiş makroiqtisadi göstəricilər». 

 «Sosial inkişaf» 

 «İstehlak bazası» 

 Hamısı 

 «Elm və elmi xidmət» 

 

106.Sosial siyasətin reallaşma yolları hansılardır? 1.əhalinin həyat səviyyəsinin 
daim yüksəldilməsi 2.rifah halının yaxşılaşdırılması 3.ictimai münasibətlərin 
təkmilləşdirilməsi 4.cəmiyyətin sosial problemlərinin həll edilməsi        

 1,2,3,4 

 1,2,4 

 1,3,4 

 1,2,3 

 2,4 

 

107.Regional siyasətin mahiyyətində nə durur? 1.müxtəlif ərazi birliklərinin 
əlaqəsi 2.məskənlərin tipləri və müxtəlif regionlar arasında həyat səviyyəsinin 
bərabərləşdirilməsi yollarının axtarılıb tapılması 3.sosial mühitdə dövlət dəstəyinin 
göstərilməsi      

   1 

 1,2,3 

 1,2 

 3 

 2 

 



108.Demoqrafik siyasət daha çox hansı siyasətlə bağlıdır?      

   iqtisadi 

 daxili 

 regional 

 sosial-iqtisadi 

 xarici siyasətlə 

 

109.Hansı siyasət müstəqil siyasət formasına aid tmək olar?    

     iqtisadi 

 regıonal 

 demoqrafik siyasət 

 miqrasiya 

 tənziçlər 

 

110.Demoqrafik siyasəni şərti oraq neçə qrupa ayrılır?        

 4 

 3 

 5 

 2 

 6 

111.Ölkənin sosial və iqtisadi tərəqqisini təmin edən kəmiyyətdə və keyfiyyətdə 
əmək resurslarının məhdudlaşdırılmasıdır:        

 demoqrafik siyasətin mühiti 

 demoqrafik siyasətin amili 

 demoqrafik siyasətin məqsədi 

 demoqrafik siyasətin əsas şərti 



 demoqrafik siyasətin ilkin şərti 

 

112.Regional siyasətin ən mühüm vasitəsi hansıdır      

   Aqrar siyasət 

 Maliyyə 

 Ekoloji siyasət 

 Vergi siyasəti 

 Sosial siyasət 

 

113.Dövlətin regional siyasəti hansı məqsəd üzrə fəaliyyət göstərir?        

 rəqabət mühiti şəraiti, tələb və təklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda 
idxalçı və ixracının nisbi davranış azadlığından 

 ölkənin iqtisadiyyatının idхalından daha çох asılı оlduğu, milli iqtisadiyyatın 
zəif rəqabət qabiliyyətinə malik оlduğu ölkələrdə idхalı əvəzləyən tənzimləmə 
kоnsepsiyası  

 regionlararası və regiondaxili təsərrüfatlararası ziddiyyətlərin, 
uyğunsuzluqların aradan qaldırılması; 

 antitsiklik tənzimləmə, iqtisadi artımla gəlirlərin, məşğulluğun və хarici-
iqtisadi tarazlığın təmin edilməsinə istiqamətlənmiş təkrar istehsalın tarazlı inkişaf 
kоnsepsiyası 

 inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq оlunan iхracın stimullaşdırılması 
hesabına iqtisadi artımın yüksəldilməsi kоnsepsiyası 

114.Region səviyyəsində sosial-iqtisadi inkişaf göstəricisi hansıdır?        

 Cаri Qiymətlərdə Səmərəliilyi 

 Fакtiкi Qiymətlərdə Səmərəlilik 

 Хаlis Disкоntlаşdırılmış Gəlir 

 Dахili Gəlir Nоrmаsı; 

 Təhsil Səviyyəsi 



 

115.Sosial siyasət əhatə edir: 1.Əhalinin sosial müdafiəsi 2.Gəlirlərin 
tənzimlənməsi 3.Əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi 4.Xarici-iqtisadi təsir 
formaları 5.Mədəniyyət sferasında fəaliyyət, 6.Valyuta tənzimlənmələri, 7.milli 
valyutanın devalvasiyası   

      1,2,3,4,7 

 1,6,5,4,7 

 6,4,5,7,1 

 1,2,3,4,5,6 

 3,4,5,6,7 

116.Proqramlar yerinə yetirdiyi vəzifələrdən asılı olaraq aşağıdakı növü var:    

     yeni ərazilərin mənimsənilməsi proqramları 

 prоqram-məqsədli tənzimləmə; 

 elastiкi diffеrеnsial yanaşma 

 dövlət dəstəyinin mоtivləşdirilmiş istiqaməti 

 hamısı 

 

117.Ərazi kompleks proqramların ərazi bölməsində        

 mərhələnin sonuncu ilinin axırına istehsalın həcmi; 

 mühüm yataqlar üzrə ümumekoloji və sənaye ehtiyatlarının artımı 

 mühüm heyvandarlıq və bitkiçilk məhsulları istehsalı həcmi 

 kompleks proqrama daxil olan ərazilər üzrə tapşırıq və göstəricilər müəyyən 
edilir 

 hamısı 

 

118.Ərazi proqramların təşkilat bölməsinə aiddir:       

 mərhələnin sonuncu ilinin axırına istehsalın həcmi 



 mühüm yataqlar üzrə ümumekoloji və sənaye ehtiyatlarının artımı; 

 mühüm heyvandarlıq və bitkiçilk məhsulları istehsalı həcmi; 

 proqramın reallaşdırılması prosesinin təşkili formaları, metodları və 
qaydaları əks olunur 

 hamısı 

119.Regional kompleks proqramların birinci mərələsinə aiddir:        

 proqram həllini tələB edən mühüm ərazi problemlərin seçilməsi 

 proqramların işlənib hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müəyyən edilməsi və 
icraçılara çatdırılması 

 proqramın layihəsinin işlənib hazırlanması. Bu işə bilavasitə iş icraçıları 
rəhbərlik edir və əlaqələndirir; 

 proqramların təsdiqi və icraçılara çatdırılması; 

 hamısı 

 

120.Regional kompleks proqramların ikinci mərələsinə aiddir    

     proqram həllini tələb edən mühüm ərazi problemlərin seçilməsi; 

 proqramların işlənİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müəyyən edilməsi və 
icraçılara çatdırılması; 

 proqramın layihəsinin işlənib hazırlanması. Bu işə bilavasitə iş icraçıları 
rəhbərlik edir və əlaqələndirir; 

 proqramların təsdiqi və icraçılara çatdırılması 

 hamısı 

 

121.Regional kompleks proqramların üçüncü mərələsinə aiddir:       

  proqram həllini tələB edən mühüm ərazi problemlərin seçilməsi 

 proqramların işlənİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müəyyən edilməsi və 
icraçılara çatdırılması 

 proqramın layihəsinin işlənib hazırlanması.  



 proqramların təsdiqi və icraçılara çatdırılması 

 hamısı 

 

122.Regional kompleks proqramların dördüncü mərələsinə aiddir:        

 proqram həllini tələB edən mühüm ərazi problemlərin seçilməsi; 

 proqramların işlənİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müəyyən edilməsi və 
icraçılara çatdırılması; 

 proqramın layihəsinin işlənib hazırlanması 

 proqramların təsDiqi və icraçılara çatdırılması 

 hamısı 

 

123.Regionun inkişafının strateji planı əhatə edir       

  ilkin informasiyanın alınması və təhlili metodların 

 dövlət tənzimlənməsinin birbaşa metodlarına; 

 nоrmativ və standartların tərtibi və оnlara dövlət nəzarətinin təmini zamanı 

 dünya təsərrüfat əlaqələrində milli maraqların qоrunmasını təmin etmək 
məqsədilə; 

 regionun inkişafının məqsədləri 

124.İqtisadi rayon əmələgəlmənin amilləri hansıdır?     

   Proqnoz İnformasiyanın Əldə Edilməsi Üsulu 

 İqtisadiyyatın Strukturunu Təkmilləşdirən Amillər 

 İş Yerinin Keyfiyyətinin Yaxşılaşdırılan Amillər 

 Sənayeni İnkişaf Etdirən Amillər 

 İctimai Əməyin Ərazi Təşkilini Əks Etdirən Amillər 

 

125.Təşkilati-hüquqi vahidliyə aiddir:   



      Vahid sosial müdafiə sistemi 

 Vahid sosial təyinat sistemi 

 Vahid sosial siyasət 

 Hec biri 

 Vahid vətəndaşlıq; 

 

126.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan:      

   iqtisadi dövlətdir 

 sosial dövlətdir 

 hüquqi dövlətdir 

 hec bir variant düz deyil 

 hamısı 

 

127.Təşkilati-hüquqi bloka aşağıdakı qanunular aiddir:     

    «Müəssisələr haqqında» 

 «Banklar və bank fəaliyyəti haqqında» 

 «Torpaq haqqında» 

 Hamısı 

 «Yerin təni haqqında»  

 

128.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən mülkiyyət formaları 
hansılardır?      

   Xüsusi mülkiyyət 

 İctimai birliklər 

 Dövlət mülkiyyəti  

 Hamısı 



 Bələdiyyə mülkiyyəti 

 

129. Regionun iqtisadi və sosial müstəqilliyinin məzmunu müəyyən edilməsinə 
daxildir: 

        sahibкarlığı inкişaf еtdirməк; 

 хarici invеstоrlara üstünlüк vеrməк 

 təşkilati-hüquqi vahidlik 

 disprоpоrsiyaları aradan qaldırmaq 

 inzibati-amirliк; 

130.Regionların mühüm sosial-iqtisadi şərtlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?      

   Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi 

 Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti 

 Demoqrafiya, məşğulluq və kadr hazırlığı 

 Regionun büdcə-maliyyə və vergi siyasəti; 

 Regionun büdcəsi, büdcədənkənar fondları 

131.Regionların təşkilati-iqtisadi müstəqilliyinin iqtisadi əsasları hansı amilllərlə 
müəyyən edilir?  

       ictimai istehsalın inkişaf səviyyəsi və onun təşkili formaları ilə; 

 bütün sоsial-iqtisadi prоblеmlərin azad rəqabət yоlu ilə həll еdilməsinə; 

 bazar təsərrüfatçılıq sistеminin qarışıq iqtisadiyyatın üzərindəкi üstünlüyünə 

 iqtisadiyyatın tam libеrallaşdmasına; 

 bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyinə; 

 

132.Azərbaycanın yerli özünüidarəetmə sahəsində dövlət hakimiyyəti orqanlarının 
səlahiyyətləri hansıdır?        

 Dövlət mülkiyyəti obyektlərinin bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsi 
qaydalarını qanunla tənzimləmək 



 Ayrı-ayrı dövlət səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün zəruri qurumlarını 
vermək 

 Minimal dövlət sosial standartlarını müəyyənləşdirmək və onların həyata 
keçirilməsini təmin etmək; 

 Hamısı 

 Dövlət hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında yerli özünüidarəetmədə 
yaranan əlavə xərcləri ödəmək; 

 

133.Sosial-iqtisadi vahidlik aşağıdakılarla təmin edilir: 1.Vahid sosial müdafiə 
sistemi; 2.Vahid sosial təyinat sistemi; 3.Vahid sosial siyasət. 4.Vahid pul-kredit, 
vergi, büdcə-maliyyə sistemi;       

  1,2,4 

 2,3,4 

 3,4 

 1,2,3 

 hec biri 

 

134.Təşkilati-hüquqi şərtlər aşağıdakıları tələb edir     

    Respublika Konstitusiyasının, region və rayonların nizamnamələrinin 
mövcudluğu 

 Regional iqtisadi mühit 

 Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi 

 Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti 

 Regionun büdcə-maliyyə və vergi siyasəti; 

 

135.Təşkilati-iqtisadi şərtlər aşağıdakıları tələb edir:       

  Regional iqtisadi mühit 

 Regionların təbii resursları və onların mənimsənilmə səvyyəsi 



 Regionun xalq təsərrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyəti 

 Hamıs 

 Xarici siyasəti müəyyən edən vahid daxili siyasət; 

 

136.Regional siyasətin istiqamətləndiriləsi nöqteyi-nəzərindən hansıların 
strukturlaşması müəyyən dərəcədə şərti xarakter daşıyır?      

   İqtisadi siyasət 

 Demoqrafik siyasət. 

 Ekistik (məskunlaşma) siyasət 

 Sosial siyasət 

 Hamısı 

 

137.Regionların siyasətin reallaşma mexanizmi üçün neçə prinsipi nəzərə almaq 
lazımdır?      

   8 

 9 

 7 

 13 

 10 

 

138.İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə regional siyasət hansı problemləri əhatə edir?       

  Ölkənin bütün rayonlarının vahid milli bazara inteqrasiyası 

 Regional uyğunsuzluğun aradan qaldırılması 

 Güclü aqrar rayonlarının iqtisadiyyatının yüksəldilməsi 

 Şəhərlə kənd arasındakı ziddiyətlərin aradan qaldırılması 

 Hamısı 



 

139.Azad iqtisadi zonaların dörd əsas formalarını seçin 1. Azad ticarət zonaları 2. 
Azad işgüzarlıq zonaları 3. Azad sənaye zonası 4. Iqtisadi və elmi-texniki inkişaf 
zonası 5. Istehsal-ixrac zonası 6. Bank üzrə frank zonası        

 2,3,4,6 

 1,2,3,4 

 3,4,5,6 

 1,4,5,6 

 2,3,4,5 

140.Azad iqtisadi zonaların səmərəliliyin əsaslandırılmasının 2-ci mərhələsinə 
aiddir:     

    xarici kapitalın cəlb edilməməsi şərti 

 birgə sahibkarlıq vasitəsilə xarici sərmayədarların cəlb olunması 

 layihənin formalaşması 

 zona qarşısında qoyulmuş iqtisadi inkişaf tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi 

 investorların qarşılıqlı təkliflərini nəzərə almaq 

 

141.Regional siyasətin əsas hədəfi kii götürülür:        

 regionların proporsional inkişafı 

 regionlarda məşğulluğun təmin edilməsi 

 əhali aktivliyinin stimullaşdırılması 

 regionlararası və regiodaxili əlaqələrin tənzimlənməsi 

 regiondaxili iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi 

 

142.Dövlətin regional siyasəti     

   Dövlət və regionlar arasında,regionların öz aralarında qarşılıqlı 
münasibətləri əks etdirən və məkan, region nöqteyi-nəzərindən ölkənin siyasi, 



iqtisadi, sosial və ekoloji inkişafının idarə olunması üzrə fəaliyyət sahəsi başa 
düşülür. 

 Regionların öz aralarında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən və məkan, 
region nöqteyi-nəzərindən ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial inkişafının idarə olunması 
üzrə fəaliyyət sahəsi başa düşülür. 

 Dövlətlər arasında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən siyasətdir. 

 Ölkənin beynəlxalq arenada siyasi, iqtisadi, sosial və ekoloji inkişafının 
idarə olunmasıdır. 

 Regionların özlərinin işləyib hazırlayaraq həyata keçirdikləri tədbirlər 
kompleksidir. 

 

143.İqtisadi siyasət        

 Regional iqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə 
reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması. 

 İnsanların əmək şəraiti, məişəti,istirahəti və ümumiyyətlə,şəxsiyyətin 
inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların təşkili formaları və 
prosesləri daxil olur 

 İstehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə 
bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli istifadəsi 

 Ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması 

 Elmin və istehsalın birləşməsinin ərazi formaları (texnopolislər və 
texnoparklar), elmi kadrların regional yerləşdirilməsi  

 

144.Sosial siyasət        

 Elmin və istehsalın birləşməsinin ərazi formaları (texnopolislər və 
texnoparklar), elmi kadrların regional yerləşdirilməsi . 

 Ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması 

 İnsanların əmək şəraiti, məişəti,istirahəti və ümumiyyətlə,şəxsiyyətin 
inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların təşkili formaları və 
prosesləri daxil olur 



 İstehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə 
bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli istifadəsi  

 İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional 
iqtisadi tarazlığa nail olunması. 

 

145.Ekistik (məskunlaşma) siyasət:        

 İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional 
iqtisadi tarazlığa nail olunması 

 Ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması 

 Təbii, iqtisadi, arxitektor-tikinti və mühəndis-texniki amilləri nəzərə almaqla 
istehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə bölüşdürülməsi 
vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli istifadəsi 

 Şəxsiyyətin inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların 
təşkili formaları və prosesləri daxil olur 

 Elmi kadrların regional yerləşdirilməsi 

 

146.Ekoloji siyasət        

 Şəxsiyyətin inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların 
təşkili formaları və prosesləri daxil olur 

 Əhali sıxlığının güjlənməsi, sintetik materialların geniş tətbiq edilməsi ətraf 
mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması 

 Elmi kadrların regional yerləşdirilməsi 

 İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional 
iqtisadi tarazlığa nail olunması 

 İstehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə 
bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli istifadəsi 

 

147.Elmi-texniki siyasət        

 Ətraf mühitin gərginliyinin kəskin şəkildə artması 



 ETLKİ təmərküzləşmə və məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi yerləri 
arasındakı qarşılıqlı əlaqələri, elmin və istehsalın birləşməsinin ərazi formaları  

 İstehsalın, rabitənin və məskunlaşma yerlərinin optimal şəkildə 
bölüşdürülməsi vasitəsilə konkret bir regionun ərazisindən səmərəli istifadəsi 

 Şəxsiyyətin inkişafı nöqteyi-nəzərindən ictimai istehsalın və insanların 
təşkili formaları və prosesləri daxil olur 

 İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isə reqional 
iqtisadi tarazlığa nail olunması 

 

148.Regional siyasətin həyata keçirilməsinin institutsional mexanizmi hansılardır?       

  dövlətin qanunverici və icraedici orqanları 

 məhkmə orqanları 

 maliyyə qurumları 

 beynəlxalq təşkilatlar 

 vergi orqanları 

 

149.Regionların siyasətin reallaşma mexanizmi üçün aşağıdakı prinsipləri nəzərə 
almaq lazımdır  

       Mərkəzlə regionlar arasında hakimiyyət bölgüsünə qanuniliyi və sabitliyi 
təmin etmək 

 Ümumilli mənafeyə üstünlük vermək 

 Bütün regionlara bərabər inkişaf şəraitini təmin etmək 

 Regionların xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların sosial-iqtisadi inkişaf 
səviyyələrini bərabərləşdirmək 

 Hamısı 

 

150.Regionların siyasətin reallaşma mexanizmi üçün aşağıdakı prinsipləri nəzərə 
almaq lazımdır    



     Dövlətin regional siyasətinin proqram təminatı və orada regionların 
siyasətini nəzərə almaq 

 Regional idarəetmənin dövlət sistemini yaratmaq 

 Dövlətin regional siyasətinin aşkarlığı və açıqlığını təmin etmək 

 Bütün regionlara bərabər inkişaf şəraitini təmin etmək 

 Hamısı 

 

151.Regional siyasət daha çox mühüm rol oynayır        

 inkişaf etmiş ölkələrdə  

 inkişafda olan ölkələrdə  

 üçüncü dünya ölkələrində 

 demoqrafik vəziyyəti agır olan ölkələrdə  

 heç biri 

 

152.Regional siyasət niyə inkişaf etmiş ölkələrdə mühüm rol oynayır?   

      küllü miqdarda vəsait tələb olunur 

 heç biri 

 əhali daha azdı 

 həmin dövlətlər çox təkilatlara üzvdür 

 əraziləri daha genişdir 

 

153.Dövlətin regional siyasəti obyektlərinin formalaşması hansı meyara əsaslanır?     

    Adambaşına düşən gəlirlərdə rayonlararası fərqlər 

 Adambaşına düşən gəlirlərdə dövlətlərarası dispraporsiyalar 

 Əhalinin sayında rayonun xüsusi çəkisinə nisbətən ölkənin milli gəlirində 
rayonun xüsusi çəkisinin çox olması 



 İşsizliyin minumum səviyyəsi 

 Müsbət demoqrafik göstəricilər 

 

154.Regional siyasətin hansı metodları var?      

   Səyyar tədqiqat metodu, modelləşdirmə metodu 

 Statistik metodlar ,dərketmə metodu 

 Tədqiqat metodu 

 Müqayisəli təhlil metodu 

 Hamıs 

 

155.“Offşor zonalar” ın əsas əlamətini göstərin        

 Xarici kompanyaların xarici qanuna tabe olması 

 Xarici zonaların azad qeydə olunması 

 Xarici zonların maneəylə qeydə alınması 

 Hamısı 

 Heç biri 

 

156.Açıq azad iqtisadi zonalara xas olan xüsusiyyəti seçin       

  Aid olduğu ölkənin qanun və hüquqi sənədlərin hamısı tətbiq olunur 

 Aid olduğu ölkənin qanun və hüquqi sənədlərin bir qismi tətbiq olunur 

 Aid olduğu ölkənin qanun və hüquqi sənədlər tətbiq olunmur 

 Aid olduğu ölkənin qanun və hüquqi sənədləri tətbiq olunur 

 Heç biri 

 

157.azad iqtisadi zonada cari xərcləri hesablyarkən bu göstərici nəzərə 
alınmamalıdır:        



 müəssisə və təşkilatların işçilərinin əmək haqqısı 

 Azad iqtisadi zona əhalisinə xidmət 

 amortizasiya ayırmaları və təmir xərcləri 

 normativ mənfəət 

 istilik və enerji xərcləri 

 

158.İqtisadi rayonun ərazi-istehsal kompleksləri neçə yerə bölünür?     

    4 

 5 

 2 

 6 

 9 

 

159.Regionun iqtisadi və sosial inkişafı planları hansı ümumi məsələlərin həlli 
nəzərdə tutur?         

     investorlarının vəsaitini də cəlb etməklə əsas istehsal fondlarından səmərəli 
istifadə 

 istehsal və qeyri-istehsal sferaların disproporsional inkişafı 

 dövlətin himayədarlığını və mudaxiləsini genişləndirmək 

 xalq istehlakı malları istehsalının dayandırılması 

 vergi güzəştləri və başqa stimullaşdırıcı vasitələrdən istifadəni ləğv etmək 

 

160.Regionarın iqtisadi və sosial inkişafı planlarında hansı bölmələrin verilməsi 
məsləhət görülür?         

        Xalq təsərrüfatı sahələrinin inkişafı 

 Xidmət sahələrinin. inkişafı 

 Regionun resurslarından səmərəli istifadə edilməsi 



 Sosial inkişaf üzrə kompleks tədbirlər (icmal bölmə) 

 Hamısı 

161.Rayon təsərrüfat kompleksinin əsasını hansı sahələr əhatə edir?     

    Əməyin məhəlli bölgüsundə rayonun, muxtar respublikanın yerini müəyyən 
edən ixtisaslaşma sahələri 

 Xalq təsərrüfatının ixtisaslaşdırılan sahələrinin inkişafını təmin edən 
yardımcı sahələr 

 Rayon əhalisinin istehlak şeylərinə ilkin tələbatını ödəyən sahələr 

 Hamısı 

 Su təchizatı, nəqliyyat kimi sahələr 

 

162.Ərazi-istehsal kompleksləri hansı elementlərinə görə təsnifləşdirilir?       

  ərazi - istehsal kompleksinin effektliliyi 

 il ərzində yaradılmış milli gəlir 

 il ərzində yaradılmış ümumi milli məhsul. 

 il ərzində yaradılmış xalis milli məhsul. 

 il ərzində yaradılmış ümumi daxili məhsul.  

 

163.İstehsalın ixtisaslaşması planı hansı göstəricilər üzrə işlənib hazırlanır?      

   Rayonun ümumi istehsalında sahənin xüsusi çəkisi 

 Bütövlükdə ölkə üzrə bu və ya digər sahənin məhsulunda rayonun həmin 
sahəsinin xüsusi çəkisi 

 Ölkə üzrə sənayenin bu və ya digər sahəsinin məhsulunda rayonun həmin 
sahəsinin xüsusi çəkisi 

 Ölkə üzrə kənd təsərrüfatı istehsalının bu və ya digər sahəsinin məhsulunda 
rayonun həmin sahəsinin xüsusi çəkisi 

 Hamısı 



 

164.İqtisadi rayon təsərrüfatının kompleks inkişafının planı qarşısında duran əsas 
problemlər hansılardır?  

       Xalq istehlakı mallarının artırılması 

 Rayonun ərzaqa, habelə sənaye üçün bir çox xammal növlərinə olan 
tələbatının ödənilməsini təmin edən yüksək intensivli kənd təsərrüfatının inkişafı 

 İstifadəsiz kənd təsərrüfatı torpaqlarının təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb 
edilməsi 

 Əmək qabiliyyətli əhalinin tam məşğuliyyətliyinin təmini 

 Hamısı 

165.İnzibati rayonlarının sosial inkişafı problemini kompleks həll etmək üçün 
hansı tədbirləri vacibdir?Səhv cavabı tapın:        

 yaranmış məntəqələrində xüsusi, kollektiv, birgə, kiçik sənaye və tikinti 
mənətəqələri açmaqla optimal məşğuliyyət səviyyəisnə nail olmaq 

 dövlət maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı müəssisələrin, təşkilatların, kəndli 
təsərrüfatlarının, əhalinin vəsaitindən geniş istifadə etmək 

 kənd yerlərində yeni təsərrüfatçılıq metodlarını tətbiq etməklə hər bir 
rayonda ərzaq məhsulları istehsalının artırılmasına nail olmaq 

 istehlak mallarının pərakəndə satış qiymətlərinin həddindən artıq artmasını 
nəzərə alaraq təcili maksimum istehlak büdcəsini müəyyən etmək; 

 sosial sferanın inkişafına resursların ayrılması işini yenidən qurmaq 

 

166.Kompleks inkişaf nədir?      

   Ölkə miqyasında içtimai əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə zəmin 
yaradan səmərəli istehsal ixtisaslaşması əsasında təsərrüfatın planlı, hərtərəfli və 
uzlaşan, daimi irəliləyiş inkişafı başa düşülür 

 Dünya miqyasında içtimai əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə zəmin 
yaradan səmərəli istehsal ixtisaslaşması başa düşülür 

 Dünya miqyasında içtimai əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə zəmin 
yaradan səmərəli istehsal kooperativləşməsi əsasında planlı inkişaf başa düşülür 



 Dünya miqyasında içtimai əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə zəmin 
yaradan səmərəli istehsal əsasında təsərrüfatın planlı, hərtərəfli və uzlaşan, daimi 
irəliləyiş inkişafı başa düşülür 

 Dünya miqyasında içtimai əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə zəmin 
yaradan səmərəli istehsal kombinələşməsi başa düşülür 

 

167.Azad iqtisadi zonaların inkişafı prosesini təhlil etdikdə onları şərtləndirən necə 
amilləri var?     

    9 

 10 

 7 

 8 

 11 

 

168.Azad iqtisadi zonalar təsərrüfat fəaliyyətində sərbəstliyin dərəcəsinə görə necə 
yerə bölünürlər?  

       5 

 2 

 4 

 3 

 bölünmürlər 

 

169.Azad iqtisadi zona formalarını bir-birindən necə kriteriyaya fərqləndirmək 
olar?      

   5 

 2 

 4 

 3 



 bölünmürlər 

 

170.AİZ-lərin necə əsas qrupa bölmək olar?        

 5 

 2 

 4 

 3 

 bölünmürlər 

 

171.AİZ-ləri hansı qrupa bölmək olar?      

   Azad iqtisadi zonaları»; 

 «Azad istehsal zonaları». 

 Azad banklar zonası; 

 Hamısı 

 Azad hava limanları 

 

172.ABŞ-da isə azad ticarət zonaları necə ifadə olunur?        

 Xarici ticarət zonası 

 Daxili ticarət zonası 

 Azad ticarət zonası 

 Hec biri 

 Sərbəst ticarət zonası 

 

173.Azad ticarət zonaları harada «Xarici ticarət zonası» şəklində ifadə olunur?        

 Fransa 



 Almaniya 

 İtaliya 

 Azərbaycan 

 ABŞ 

 

174.Azad iqtisadi zonaya aiddir:        

 Xarici investorlara vergisiz avadanlıq və xammal idxalına, 

 Kapital və gəlirlərin ölkədən maneəsiz çıxarılmasına zəmanət verilən 

 Hamısı 

 Zonada istehsal edilmiş məhsulu və yarımfabrikat malların ixracında gömrük 
güzəştləri, 

 Hec biri 

 

175.AİZ-in iqtisadi səmərəliliyinin əsaslandırılması necə mərhələyə bölünür:    

     5 

 6 

 7 

 4 

 3 

 

176.Hansı ölkə azad iqtisadi zonaların çoxu ilkin olaraq tijarətə üstünlük 
vermişlər?      

   Almaniya 

 Fransa 

 Azərbaycan 

 İtaliya 



 İEÖ – lər 

 

177.Hansı ölkə sənaye məqsədli AİZ-lərə meyl getdikjə artmaqdadır?    

     Almaniya 

 Fransa 

 Azərbaycan 

 İtaliya 

 İEOÖ – lər 

 

 

178.Azad bank zonalarına aiddir        

 Sərmayə qoyuluş nəzarəti yoxdur 

 Valyuta nəzarəti yoxdur 

 Hamısı 

 Bank fəaliyyəti üçün alınan vergi tamamilə götürülmüşdür. 

 Valyuta nəzarəti aşağı nisbətdədir 

 

179.Azad iqtisadi zonalar yaradılmanın ilkin mərhələsində aşağıdakı 
fəaliyyətlərdən hansını yerinə yetirə bilərlər?        

 Yükləmə boşaltma 

 Anbarlama; təmizləmə 

 Hamısı 

 Montac 

 İdxal; sənaye fəaliyyətləri  

 



180.Sahibkarlığa dövlət köməyinin istiqamətlərindən biri: 1.daxili bazarın 
müdafiəsi 2.sahibkarlığa kömək 3.subsidiya və dotasiyaların verilməsi 
4.sahibkarlığın stimullaşdırılması 5.ixraca yardım      

   2,3 

 4,5 

 1,2 

 1,5 

 3,4 

 

181.Daxili bazar əsaslanmalıdır:        

 milli bazar ənənələrinə 

 daxili bazar ənənələrinə 

 beynəlxalq təcrübəyə 

 milli bazar strukturuna 

 beynəlxalq bazar ənənələrinə 

 

182.Kiçik sahibkarlıq subyektlərinə dövlət köməyi neçə istiqamətdə həyata 
keçirilir?     

    5 

 3 

 7 

 2 

 6 

 

183.Kiçik sahibkarlığın inkişafına mane olan amillər neçədir?        

 5 

 8 



 6 

 7 

 3 

 

184.Gələcək üçün kiçik sahibkarlığın neçə dəfə artması nəzərdə tutulur?       

  2-3dəfə 

 3-4dəfə 

 4-5dəfə 

 5-6dəfə 

 6dəfə 

185.İstehsal məqsədilə alınan avadanlığa,xammal və materiallara neçə faiz gömrük 
rüsumu verilir?         

  4% 

 2% 

 3-4% 

 13% 

15 aiz 

 

186.Kiçik sahibkarlığın inkişafına mane olan amillərə aid deyil: 1.bazara daxil 
olmaq imkanının məhdudluğu 2.maliyyələşmə mənbələrinin kifayət qədər olması 
3.yeni texnologiya əldə etmək çətinliyi 4.daxili bazarın lazımi səviyyə kənarda 
olması 5.vergi sistemi haqqında informasia əldə etmək çətinliyi       

  3 

 2 

 5 

 1 

 4 



 

187.Kiçik saibkarlığın inkişafına mane olan amillərə aid deyil: 1)müvafiq təhsil 
sisteminin məhdudluğu 2)bazara daxil olmaq imkanının çətinliyi 3)maliyyələşmə 
mənbələrinin kifayət qədər oması 4)istehsal vasitələrin əldə etmək cətinliyi       

  1 

 3 

 2,4 

 2 

 4 

 

188.Sahibkarlığa dövlət köməyinin istiqamətlərindən biri: 1.daxili bazarın 
müdafiəsi 2.sahibkarlığa kömək 3.subsidiya və dotasiyaların verilməsi 
4.sahibkarlığın stimullaşdırılması 5.ixraca yardım       

  2,3 

 4,5 

 1,2 

 1,5 

 3,4 

 

189.Daxili bazar əsaslanmalıdır:        

 milli bazar ənənələrinə 

 daxili bazar ənənələrinə 

 beynəlxalq təcrübəyə 

 milli bazar strukturuna 

 beynəlxalq bazar ənənələrinə 

 



190.Kiçik sahibkarlıq subyektlərinə dövlət köməyi neçə istiqamətdə həyata 
keçirilir?       

  5 

 3 

 7 

 2 

 6 

 

191.Kiçik sahibkarlığın inkişafına mane olan amillər neçədir?       

  5 

 8 

 6 

 7 

 3 

 

192.Gələcək üçün kiçik sahibkarlığın neçə dəfə artması nəzərdə tutulur?      

   2-3dəfə 

 3-4dəfə 

 4-5dəfə 

 5-6dəfə 

 6dəfə 

 

193.İstehsal məqsədilə alınan avadanlığa,xammal və materiallara neçə faiz gömrük 
rüsumu verilir?   

      4% 

 2% 



 3-4% 

 13% 

15 aiz 

 

194.Kiçik sahibkarlığın inkişafına mane olan amillərə aid deyil: 1.bazara daxil 
olmaq imkanının məhdudluğu 2.maliyyələşmə mənbələrinin kifayət qədər olması 
3.yeni texnologiya əldə etmək çətinliyi 4.daxili bazarın lazımi səviyyə kənarda 
olması 5.vergi sistemi haqqında informasia əldə etmək çətinliyi      

   3 

 2 

 5 

 1 

 4 

195.Azad iqtisadi zona nədir?    

     ictimai sərvətlərin, məhsulların istehsalında bazarın kifayət dərəcədə maraqlı 
olmaması; 

 bazar mexanizmləri vasitəsilə fundamental elm və texnika sahəsində kəskin 
irəliləyişlərin qeyri-mümkünlüyü; 

 yerli (milli) və xariji sahibkarların güzəştli iqtisadi şərtlərlə təsərrüfat 
fəaliyyəti nəzərdə tutulmuş məhdud ərazi hissəsidir 

 bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtəlif nəzəri məktəblərin, 
istiqamətlərin təlimlərindən istifadə edilir 

 hamısı 

 

196.Azad iqtisadi zonaların inkişafı prosesini təhlil etdikdə onları şərtləndirən 
hansı amilləri var?    

     Azad iqtisadi zona sərhədləndirilmiş bir yerdir, 

 Azad iqtisadi zonalar ölkənin xariji tijarət həjmini artırmaq 



 Azad iqtisadi zonalar müvafiq qanunla yaradılan idarəetmə strukturları 
tərəfindən idarə olunurlar 

 Hamısı 

 Azad iqtisadi zonalar haqqında qanun çərçivəsində yerli və xariji fiziki 
şəxlər hər cür fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər 

 

197.AİZ-ləri hansı qrupa bölmək olar? 1.sığortaçılıq zonası; 2.gömrüksüz satış 
mağazaları; 3.azad banklar zonası; 4.iqtisadi tsikllər;       

  1,2,4 

 2,4 

 1,2,3 

 hamısı 

 2,3,4 

 

198.AİZ-in iqtisadi səmərəliliyinin əsaslandırılması hansı mərhələyə bölünür     

    iqtisadiyyatın sahə, regional, təkrar istehsal və sosial sturukturu 

 məşğulluq və kadırların hazırlanması,  

 Azad iqtisadi zona qarşısında qoyulmuş iqtisadi inkişaf tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsinin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi; 

 Hec biri 

 ölkə regionlarının proporsional inkişaf etməsi nəzərdə tutulur  

199.Minimum dərəcə ilə vergiyə cəlb olunan məbləğin neçə dəfə aşağı salınması 
məqsədəuyğundur? 

 ))3-4dəfə 

 2-3dəfə 

 3dəfə 

 2dəfə 



 3-5dəfə 

 

200.Kiçik sahibkaarlığın inkişaf etdirilməsində rolu böyükdür:     

    subsidiya və dotasiyaların 

 dövlət tərəfindən sahibkarlığa maliyyə yardımlarının 

 sahibkarlığa yardım fondunun 

 verglərin 

 orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi 

 

201.Qanunun neçənci maddəsində sahibkarlığa dövlət köməyinin əsasları öz əksini 
tapmışdır?  

       8-ci 

 11-ci 

 9-cü 

 13-cü 

 12-ci 

202.Açıq azad iqtisadi zonalara aiddir   

      iqtisadi əhəmiyyətli bəzi fəaliyyət növlərinin reallaşmasına icazə verilir 

 hər cür iqtisadi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə icazə verilir 

 hamısı 

 hec biri 

 ölkənin qanun və təlimatlarının heç biri tətbiq olunur 

 

203.Qapalı azad iqtisadi zonalara aiddir:        

 iqtisadi əhəmiyyətli bəzi fəaliyyət növlərinin reallaşmasına icazə verilir 

 hər cür iqtisadi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə icazə verilir: 



 hamısı 

 heç biri 

 ölkənin qanun və təlimatlarının heç biri tətbiq olunumur 

 

204.Azad iqtisadi zonanin birinci kriteriyasına aiddir:    

     azad iqtisadi zonalarda həyata keçirilən fəaliyyətin növü ilə bağlıdır 

 dövlət qurulduğu dövrdən hakimedici orqanlar iqtisadiyyata təsir 
göstərməsini 

 qanunverici bazanın yaradılması nəticəsində dövlətin iqtisadiyyata təsirini 

 hamısı 

 sosial institutların formalaşdırılması və əhaliyə sosial təyinatlı xidmətlərin 
göstərilməsini 

 

205.Azad iqtisadi zonanin birinci kriteriyasına aiddir:    

     dövlət qurulduğu dövrdən hakimedici orqanlar iqtisadiyyata təsir 
göstərməsini 

 qanunverici bazanın yaradılması nəticəsində dövlətin iqtisadiyyata təsirini 

 hamıs 

 sosial institutların formalaşdırılması və əhaliyə sosial təyinatlı xidmətlərin 
göstərilməsini 

 zonanın fəaliyyətlərinin daxili bazara və ya ixrajata meylli olduğunu 
müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır 

 

206.Azad ticarət zonasına aiddir?        

 xariji tijarət baxımından sərbəst hala gətirilmiş bir sahədir 

 istehsal binaları tikmək və istifadə etmək üçün əlverişli şəraitin 
yaradılmasını nəzərdə tutan zonalardır 



 ölkə xarijindən əldə edilən maliyyə fondlarının yenə də ölkə xarijində 
işlədilməsi məqsədi ilə yaradılan zonadır 

 hamısı 

 hec biri 

 

207.Azad iqtisadi zonalarına aiddir:        

 xariji tijarət baxımından sərbəst hala gətirilmiş bir sahədir 

 istehsal binaları tikmək və istifadə etmək üçün əlverişli şəraitin 
yaradılmasını nəzərdə tutan zonalardır. 

 ölkə xarijindən əldə edilən maliyyə fondlarının yenə də ölkə xarijində 
işlədilməsi məqsədi ilə yaradılan zonadır 

 hamısı 

 hec biri 

 

208.Azad bank zonalarına aiddir: 

 xarici ticarət baxımından sərbəst hala gətirilmiş bir sahədir 

 istehsal binaları tikmək və istifadə etmək üçün əlverişli şəraitin 
yaradılmasını nəzərdə tutan zonalardır. 

 ölkə xaricindən əldə edilən maliyyə fondlarının yenə də ölkə xarijində 
işlədilməsi məqsədi ilə yaradılan zonadır 

 hamısı 

 hec biri 

 

209.Azad iqtisadi zonasını azad ticarət zonasından ayıran fərq;    

    növü və məqsədidir 

 mürəkkəbliyidir 

 sadəliyidir 



 hec biri 

 vəzifəsidir 

 

210.AİZ yaradılması hansı üstün keyfiyyətlərə malikdir?        

 iqtisadiyyatın sahə, regional, təkrar istehsal və sosial sturukturu, 

 məşğulluq və kadırların hazırlanması 

 AİZ-in ərazinin əsasən öz imkanları bazasında yaradılması 

 Hec biri 

 ölkə regionlarının proporsional inkişaf etməsi nəzərdə tutulur .  

 

211.AİZ yaradılması hansı üstün keyfiyyətlərə malikdir?        

 iqtisadiyyatın sahə, regional, təkrar istehsal və sosial sturukturu, 

 məşğulluq və kadırların hazırlanması,  

 xarici kapitalın cəlb edilməsi və zonada idxalı əvəzedici istehsalın inkişafı; 

 Hec biri 

 ölkə regionlarının proporsional inkişaf etməsi nəzərdə tutulur .  

 

212.AİZ yaradılması hansı üstün keyfiyyətlərə malikdir?        

 iqtisadiyyatın sahə, regional, təkrar istehsal və sosial sturukturu 

 məşğulluq və kadırların hazırlanması 

 barter-mübadilə əlaqələrinin genişləndirilməsi 

 Hec biri 

 ölkə regionlarının proporsional inkişaf etməsi nəzərdə tutulur .  

 

213.AİZ yaradılmasının ardıcılığına aiddir:       



  hər bir mümkün variantlar zəruri xüsusiyyətlər müəyyən edilir; 

 ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin edilməsi; 

 rəqabətin qorunub saxlanması 

 hamısı 

 gəlir və sərvətlərin yenidən bölgüsü 

 

214.AİZ yaradılmasının ardıcılığına aiddir:       

  ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin edilməsi 

 ilkin hazırlıq məlumatları əsasında AİZ yaradılmasına çəkilən xərjlərin 
səmərəlilik göstərijiləri hesablanır; 

 rəqabətin qorunub saxlanması; 

 hamısı 

 gəlir və sərvətlərin yenidən bölgüsü 

 

215.AİZ yaradılmasının ardıcılığına aiddir:        

 ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin edilməsi; 

 rəqabətin qorunub saxlanması 

 hamısı 

 gəlir və sərvətlərin yenidən bölgüsü 

 gəlir və sərvətlərin yenidən bölgüsü 

 

216.Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində hansı tədbirlərin keçirilməsi 
nəzərdə tutulmamışdır?        

 Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin mənzil təminatının yaxşılaşdırılması 

 əhalinin,xüsusilə də gənc əhalini mənzilə olan ehtiyaclarının daha dolğun 
pdənilməsi 



 əhalinin astəminatlı təbəqəsinin tamamilə azaldılmasına dair 
prqramlaşdırılması 

 ana və uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

 əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması 

 

217.əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində hansı tədbirlərin 
gücləndirilməsi nəzərdə tutulmur?   

      əhalinin reproduktiv sağlamlığının yaxşılaşdırılması 

 ailə planlaşdırılması işinin yaxşılaşdıtılması 

 ana və uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

 gənc ailələrin mənzilə olan ehtiyacının ödənilməsi 

 əhalinin mənzilə olan ehtiyaclarının ödənilməsi 

 

218.Ölkədə bütün əhali təbəqələri üçün qurulmuş təhsil xidmətləri hansı tələblər 
səviyyəsindədir?  

       ikisəviyyəli təhsil sistemi 

 müasir tələblər səviyyəsində 

 təqdim olunan təklif səviyyəsində 

 təklifin maksumum isthlakçı səviyyəsində 

 tələbin maksimim səviyyəsində 

 

219.Təhsil səviyyəsinin artırılması istiqamətində hansı tədbirlər həyata keçirilmir?      

   təhsilin səviyyəsinin müasirləşdirilməsi 

 şagirdlərin pulsuz təhsillə təmin edilməsi 

 yeni orta ve ali məktəblərin açılması 

 xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin yaxşılaşdırılması 

 məktəbəqədər təhsil sahəsində islahatların sürətləndirilməsi 



 

220.Peşə və ali təhsil sistemində islahatların sürətləndirilməsi uyğundur:        

 yeni məktəblərin inşası  

 məktəblərin texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması 

 kompyüter avadanlığı və digər zəruri rəqəmsal avadanlığın təminatının 
yaxşılaşdırılması 

 kadr hazrlığının əmək bazarına uyğunlaşdırılması 

 təhsil keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

 

221.İqtisadi Rayonlaşmanın Prinsipləri Hansılardır?        

 Müəyyən və Qeyri-Müəyyən 

 Xususi və Ümumi 

 İqtisadi və Siyasi 

 Axtarış və Normativ 

 Hec biri  

 

222.İqtisadi Rayonlaşmanın Neçə Növü Var?    

     5 

 3 

 4 

 6 

 8 

223.Dövlət sahibkarlıq fəaliyyətini nə ilə tənzimləyir: 1.qanunvericilik 2.inzibati 
hüquq 3.plan və proqramlar 4.pul-kredit sistemləri       

  1 

 1,2 



 1,3,4ahibkar 

 2,3,4lara  

 1,2,4 

 

224.Ölkədə lisenziyalaşdırma sistemi, a)getdikcə imkan verir b)kökündən dəyişir 
c)yeniliklər əlavə olunmaqla inkişaf edir d)yeni olaraq tətbiq olunur e)tənzimlənen 
sistem olaraq       

  1,2,3;,5 

 4 

 1,3,5 

3  

 2 

 

225.Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində hansı tədbirlərin keçirilməsi 
nəzərdə tutulmamışdır?        

 Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin mənzil təminatının yaxşılaşdırılması 

 əhalinin,xüsusilə də gənc əhalini mənzilə olan ehtiyaclarının daha dolğun 
pdənilməsi 

 əhalinin astəminatlı təbəqəsinin tamamilə azaldılmasına dair 
prqramlaşdırılması 

 ana və uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

 əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması 

 

226.əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində hansı tədbirlərin 
gücləndirilməsi nəzərdə tutulmur?       

  əhalinin reproduktiv sağlamlığının yaxşılaşdırılması 

 ailə planlaşdırılması işinin yaxşılaşdıtılması 

 ana və uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 



 gənc ailələrin mənzilə olan ehtiyacının ödənilməsi 

 əhalinin mənzilə olan ehtiyaclarının ödənilməsi 

 

227.Ölkədə bütün əhali təbəqələri üçün qurulmuş təhsil xidmətləri hansı tələblər 
səviyyəsindədir?  

       ikisəviyyəli təhsil sistemi 

 müasir tələblər səviyyəsində 

 təqdim olunan təklif səviyyəsində 

 təklifin maksumum isthlakçı səviyyəsində 

 tələbin maksimim səviyyəsində 

 

228.Təhsil səviyyəsinin artırılması istiqamətində hansı tədbirlər həyata keçirilmir?        

 təhsilin səviyyəsinin müasirləşdirilməsi 

 şagirdlərin pulsuz təhsillə təmin edilməsi 

 yeni orta ve ali məktəblərin açılması 

 xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin yaxşılaşdırılması 

 məktəbəqədər təhsil sahəsində islahatların sürətləndirilməsi 

 

229.Peşə və ali təhsil sistemində islahatların sürətləndirilməsi uyğundur:        

 yeni məktəblərin inşası  

 məktəblərin texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması 

 kompyüter avadanlığı və digər zəruri rəqəmsal avadanlığın təminatının 
yaxşılaşdırılması 

 kadr hazrlığının əmək bazarına uyğunlaşdırılması 

 təhsil keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

 



230.İqtisadi Rayonlaşmanın Prinsipləri Hansılardır?       

  Müəyyən və Qeyri-Müəyyən 

 Xususi və Ümumi 

 İqtisadi və Siyasi 

 Axtarış və Normativ 

 Hec biri  

 

231.İqtisadi Rayonlaşmanın Neçə Növü Var?       

  5 

 3 

 4 

 6 

 8 

 

232.Respublikamızda Sahibkarlıq fəalyyyəti haqqında» Qanunu nə vaxt yaranıb?     

    1989ci-il 

 1992 ci-il 

 1988 ci-il 

 1987 ci-il 

1986 -il 

233.Sahibkarlıq fəalyyyəti haqqında» Qanununa əsasən sahibkarlıq fəalyyətinin 
hər bir subyekti hansı hüquqlara malikdir?        

 Müəssisələrin təsis edilməsi və ya yenidən təşkil edilməsi yolu ilə 
sahibkarlıq fəaliyyətini başlamaq və aparmaq 

 Müqavilə əsasında maliyyə vəsaitlərini almaq və istifadə etmək 

 Hamısı 



 İstehsal proqramını müstəqil formalaşdırmaq 

 Xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək 

 

234.Sahibkarlıq fəalyyyəti haqqında» Qanununa əsasən sahibkarlıq fəalyyətinin 
hər bir subyekti hansı hüquqlara malikdir?        

 Müəssisənin idarə edilməsi üzrə inzibati-sərənjamveriji fəaliyyəti həyata 
keçirmək; 

 Hamısı 

 Qanunverijiliyə və müəssisənin nizamnaməsinə müvafiq olaraq müstəqil 
şəkildə işçiləri işə qəbul etmək 

 Dövlət sosial-təminat, tibbi və sosial sıqorqa sisteminin xidmətindən istifadə 
etmək; 

 Sahibkarların ittifaqlarını, assosiasiyalarını və digər birliklərini yaratmaq; 

 

235.Sahibkarlıq fəalyyyəti haqqında» Qanununa əsasən sahibkarlıq fəalyyətinin 
hər bir subyekti hansı hüquqlara malikdir?         

Dövlət idarəetmə orqanlarının hərəkətlərini qanunla müəyyən edilmiş qaydada 
məhkəmədə (iqtisad) iddia qaldırmaq 

 Hamısı 

 Azərbayjan Respublikası qanunverijiliyilə nəzərdə-tutulmuş qaydada və 
ölçüdə vergiləri vaxtında ödəməyə 

 kreditorlar qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin qeyri-mümkünlüyü 
haqqında, müəssisələrin müflisləşməsi haqqında xəbər verməyə 

 sahibkarların ittifaqlarını, assosiasiyalarını və digər birliklərini yaratmaq; 

 

236.Sahibkar kimdi?     

    Dövlət tərəfindən qəbul edilən hüquqi normativ aktların fundomental iqtisadi 
prinsiplərə, qanunlara əsaslanması və ona zidd olmaması. 



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

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

 kifayət səviyyədə azad fəaliyyətə malik olan müstəqil təsərrüfatçılıq 
subyekti olaraq minimum xərjlə maksimum gəlir etməyə jan atır. 

 Bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtəlif nəzəri məktəblərin, 
istiqamətlərin 

 

237.Sahibkar müstəqil təsərrüfatçılıq subyekti olaraq minimum xərclə maksimum 
gəlir etməyə can atır.Buna hansı yolla nai olur? 1.məhsulun qiymətinin 
yüksəldilməsi yolu 2. istehsala çəkilən xərjlərin aşağı salınması yolu 3. 
makroiqtisadi sabitliyin stimullaşdırılması,       

  1,2 

 1,3 

 2,3 

 1,2,3 

 hec biri 

 

238.Sahibkarlıq fəaliyyəti hansı formalara malik ola bilər?     

    Fərdi 

 Kooperativ 

 Səhmdar 

 Hamısı 

 Məhdud cəmiyyət 

 

239.Fərdi və ya ailəvi müəssisəyə aiddir:        



 vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat 
fəaliyyəti üçün birləşməsi; 

 özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində 
fəaliyyət göstərirlər; 

 cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-
məhdud sanballı məsuliyyəti 

 [birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün vətəndaşların və hüquqi şəxslərin birliyi 

 kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin 
idarə edilmə¬sində iştirak etmək; 

 

240.Səhmdar jəmiyyətə aiddir        

 vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat 
fəaliyyəti üçün birləşməsi; 

 özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində 
fəaliyyəti 

 cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-
məhdud sanballı məsuliyyəti; 

 birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün vətəndaşların və hüquqi şəxslərin birliyidir. 

 kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin 
idarə edilmə¬sində iştirak etmək; 

 

241.İqtisadi inkişafın təmin olunmasında və əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsində başlıca amillərdir: 1.ifrastruktur 2.sosial sahə 3.minimm istehlak 
səbəti 4.iqtisadi inkişaf indeksi 5.kommunal xidmətlər      

   1,3 

 2,4 

 1,4 

 1,5 

 2,3 



 

242.Sosial təminat sahəsində dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri :      

   əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldilməsi 

 minimum istahlak səbətinin həcmini artırmaq 

 sosial müanvinətlərin ünvanlılığını təmin etmək 

 rifah halının maksimuma çatdırılması 

 maaddi yardımın əhalinin yoxsul təbəqələrinə təminatı 

 

243.Əhalinin sosial müdafiəsində neçə sosial tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur?     

    3 

 8 

 6 

 7 

 4 

 

244.Qarşıdakı illərdə təhsil sahəsində həyata keçiriləcək işlər istiqamətlənəcəkdir?     

    məqsəd və maraqların dəyişməsinə 

 şərtlərin və məqsədlərin dəyişmə 

 amil kimi çıxış edən elemetlərin sintezinə 

 faktorların qovuşmasına 

 strukrur və məzmunun dəyişməsinə 

 

245.İqtisadi inkişafın təmin olunmasında və əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsində başlıca amillərdir: 1.ifrastruktur 2.sosial sahə 3.minimm istehlak 
səbəti 4.iqtisadi inkişaf indeksi 5.kommunal xidmətlər      

   1,3 



 2,4 

 1,4 

 1,5 

 2,3 

 

246.Sosial təminat sahəsində dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri :       

  əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldilməsi 

 minimum istahlak səbətinin həcmini artırmaq 

 sosial müanvinətlərin ünvanlılığını təmin etmək 

 rifah halının maksimuma çatdırılması 

 maaddi yardımın əhalinin yoxsul təbəqələrinə təminatı 

 

247.Əhalinin sosial müdafiəsində neçə sosial tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur?     

    3 

 8 

 6 

 7 

 4 

248.Səhm nədir?        

 vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat 
fəaliyyəti üçün birləşməsi; 

 özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində 
fəaliyyəti;; 

 cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-
məhdud sanballı məsuliyyəti; 



 kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin 
idarə edilmə¬sində iştirak etmək; 

 birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün vətəndaşların və hüquqi şəxslərin birliyi; 

 

249. İstiqrazlar nədir?    

     vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat 
fəaliyyəti üçün birləşməsi 

 özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində 
fəaliyyəti;; 

 cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-
məhdud sanballı məsuliyyəti 

 kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin 
idarə edilmə¬sində iştirakı 

 təyin edilmiş müddətdə sahibinə no¬minal dəyərini ödəmək öhdəliyini onu 
buraxan səhmdar cmiyyətinin üzərinə qoyulduğunu təsdiqləyən qiymətli kağızdır 

 

250.Qapalı səhmdar cəmiyyəti nədir?     

    vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat 
fəaliyyəti üçün birləşməsi; 

 özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində 
fəaliyyəti; 

 cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-
məhdud sanballı məsuliyyəti; 

 kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin 
idarə edilmə¬sində iştirakı; 

 kapitalı hissələrə bölünmüş və bəzi mülkiyyətçilər arasında xüsusiləşmiş 
firmadır həm də mülkiyyət hüququnu təsdiq edən səhmlər satıla bilməz; 

 

251.Açıq tipli səhmdar cəmiyyət nədir?        



 vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat 
fəaliyyəti üçün birləşməsi; 

 özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində 
fəaliyyəti 

 cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-
məhdud sanballı məsuliyyəti; 

 kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin 
idarə edilmə¬sində iştirakı 

 kapitalın səhmlərin açıq şəkildə satılması ilə yanaşı firmadır; 

 

252.Qarışıq müəssisələr nədir?        

 vətəndaşların və ya vətəndaş və hüquqi şəxslərin birgə istehsal-təsərrüat 
fəaliyyəti üçün birləşməsi; 

 özünüödəmə, özünümaliyyələşdirmə və özünü kreditləşdirmə prinsiplərində 
fəaliyyəti 

 cəmiyyətin bütün üzvləri firmanın bütün əmlakı üzrə öhdəliklərinə qeyri-
məhdud sanballı məsuliyyəti 

 kapital qoyuluşu təsdiq edən qiymətli kağız kimi səhm sahibləri müəssisənin 
idarə edilmə¬sində iştirakı; 

 xarici kapital da daxil olmaqla bir neçə müəssisələrin və ya vətəndaşların 
qarışıq kapitalı əsasında yaradılan muştərək müəssisəni bildirir 

 

253.Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilati formalarına aiddir:       

  Assosiasiyyalar 

 Konsrenlər, 

 Konsorsiumlar,  

 Hamısı 

 Sahələrarası  

 



254.Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilati formalarına aiddir:        

 Assosiasiyyalar,  

 Müəssisə və firmaların birliyi 

 Konsorsiumlar, 

 Hamısı 

 Regional ittifaqlar 

 

255.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində necə rəqabət tipi var?      

   5 

 4 

 3 

 6 

 7 

 

256.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət tipinə aiddir?       

  lokal, 

 regional, 

 qlobal, 

 hec biri 

 kreativ, 

 

257Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair dövlət proqramı neçənci 
illəri əhatə edir?        

   2002-2004 

 2005-2013 

 2002-2005 



 2004-2015 

2005-2013  

 

258.Torpaq bazarı neçə minimum vacib şərtlərə əsaslanır?      

   3 

 4 

 6 

 2 

 5 

 

259.Torpaq vergisi necə səviyyəli xarakter daşıyır ?     

    6 

 4 

 5 

 3 

 2 

 

260.2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında yoxsulluq neçə faiz olmuşdur?      

   6%-ə düşmüşdür 

 7% ədüşmüşdür 

 5% artmışdır 

 6%-ə düşmüşdür 

 dəyişməmiş 

 

261.2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında işsizlik neçə faiz olmuşdur?        



 6,3% ə enmişdir 

 5,2% ə enmişdir 

 4,2% ə enmişdir 

 Dəyişməmiş 

 3,4% qalxmış 

 

262.Torpaq bazarı hansı vacib şərtlərə əsaslanır? 1. hər bir sahənin özünün qiyməti 
var 2. istənilən torpaq sahəsinin gec və ya tez yeni mülkiyyətçisi (sahibi) olur 3. 
istənilən torpaq sahəsinin daim eyni mülkiyyətçisi (sahibi) olur 4.qiymətlər daim 
dəyişməz qalır    

     1;3 

 3;4 

 2;4 

 1;4 

 1;2 

 

263.Torpaq bazarı:       

  Mülkiyyət hüququ, bu hüquqların verilməsinin mümkünlüyü , rəqabət, 
qiymətqoyma və torpağın sərbəst yaranan qiymətləri kimi tənzimləyicilərə malik 
torpaq münasibətləri sisteminin bir hissəsidir. 

 Sahibolma, istifadə, sərəncam vermə- bu hüquqların verilməsinin qeyri-
mümkünlüyü kimi tənzimləyicilərə malik aqrar münasibətləri sisteminin bir 
hissəsidir. 

 Satış, girov kimi qeyri- tənzimləyicilərə malik aqrar münasibətləri sisteminin 
bir hissəsidir 

 Sahibolma, rəqabət ,qiymətqoyma kimi tənzimləyicilərin istisna olduğu 
aqrar münasibətləri sisteminin bir hissəsidir. 

 Sеçim sərbəstliyinin(iştirakçıların), torpağın sərbəst yaranan qiymətləri kimi 
tənzimləyicilərin isitisna olduğu aqrar münasibətləri sisteminin bir hissəsidir. 



 

264.“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi 
üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı” nda nə göstərilmişdir?        

 makroiqtisadi siyasət və sahibkarlığın inkişafı sahəsində ölkədə 
makroiqtisadi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi 

 inflyasiyanın məqbul səviyyədə saxlanması 

 yerli sənaye məhsullarının dünya bazarında rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

 hamısı 

 regional iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi 

 

265.Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi 
üzrə Dövlət Proqramı neçənci illəri əhatə edir?        

 2009-2015-ci il 

 2008-2011 ci il 

 2011-2015 ci il 

 2009-2013 ci il 

2007-2010 il 

 

266.Sosial və istehsal sahələrində infrastruktur sahələrində infrastruktur xərcləri,bu 
sahədə qəbul edilmiş ... əsasında müəyyən edilir:     

    qanunlar 

 qaydalar  

 davranışlar toplusu əsasında  

 normativlər 

 gösstəricilər 

 



267.Sosial və infarstuktur sahılırində infrastruktur xərcləri ikinci növbədə nə 
əsasında müəyyən edilir?        

 qaydalar 

 qanunlar 

 normativlər 

 hesablama göstəriciləri 

 illik yekun göstəricilər 

 

268.İnfratsruktura nədir?        

 İstehsal və sosial inkişafa təsir göstərir 

 İqtsadi və sosial inkişafın səmərəliliyinin yüksəldilməsi amilidir 

 Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi amili kimi cıxış edir. 

 Hamısı 

 Əhalinin məskunlaşdırılmasının köməkci amili kimi çıxış edir.  

 

269.İnfrastruktur necə hissədən ibarətdir?     

    4 

 3 

 2 

 5 

 6 

 

270.İstehsal infrastrukturunun statistik göstəricilər qrupuna aiddir:    

     Bütövlükdə və növlər üzrə nəqliyyat:  

 Bütövlükdə və növlər üzrə rabitə:  

 İstehsalın maddi-texniki təchizatı sferası bütövlükdə və növlər üzrə: 



 hec biri 

 Hamısı 

 

271.İnfrastrukturun maddi-texniki bazasının keyfiyyətini əks etdirə göstəricilər: 
1.əsas istehsal fondlarının aktiv hissəsinin xüsusi çəkisi; 2.əsas istehsal fondlarının 
passiv hissəsinin xüsusi çəkisi. 3.əmək resursları     

 1,2 

 1,3 

 1,2,3 

 2,3 

 hec biri 

 

272.İnfrastrukturun yerinə yetirilən işlərin həcmini əks etdirən göstəricilər:   

      natural və dəyər  

 iqtisadi və siyasi 

 müəyyən və qeyri-müəyyən 

 hec biri 

 alternativ və iqtisadi 

 

273.Azərbaycanənın bazar münasibətlərinə keçidi Şəraitində sosial infrastrukturun 
dövlət mərkəzi orqanları tərəfindən idarə edilməsinin vəzifəsinə aiddir:     

    böyüməkdə olan nəslin tərbiyələndirilməsi 

 sosial infrastrukturun inkişafı 

 xarici əlaqələrin intensivləşdirilməsi 

 məqsədli proqramlar hazırlığı 

 əhalini aztəminatlə təbəqələrini üstün inkişafına diqqət 

 



274.Plan hesablamaların məntiqinə müvafiq olaraq istehsal infrastrukturunun plan 
göstəricilərinə aiddir:        

 istehsal infrastrukturu və elementlərinin inkişafı üzrə məqsədli meyllər. 

 kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun 
alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini artırdıqda  

 sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin 
tənzimlənməsinə dair tədbirlər həyata keçirilməsi. 

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının alıcı və satıcılarına bərabər hüquqi şərait 
yaradılır. 

 Hec biri 

 

275.İstehsal infrastrukturunun inkişafı və fəaliyyətinə dair göstəricilərinə aiddir:       

  istehsal infrastrukturunda xidmətlərə tələbatların formalaşması prosesini əks 
etdirən: 

 kommersiya bankları əhalidən əmanətlər üzrə nağd və nağdsız pulun 
alınması yolu ilə cari hesablar üzrə öz öhdəliklərini artırdıqda  

 sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin 
tənzimlənməsinə dair tədbirlər həyata keçirilməsi. 

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının alıcı və satıcılarına bərabər hüquqi şərait 
yaradılır 

 Hec biri 

 

276.Səhiyyə islahatlarının maliyyələşdirilməsinin birinci modeli hansı ölkələr üçün 
səciyyəvidir         

        Almaniya, Hollandiya, ABŞ 

 İtaliya, Fransa, Rusiya 

 Fransa, ABŞ, Böyük Britaniya 

 Hollandiya, Ispaniya, Böyük Britaniya 

 Rusiya, Böyük Britaniya,Rusiya 



 

277.Sosial infrastrukturun funksiyaları:       

  əhalinin gəlirlərinin artırılması 

 istehlak büdcəsinin artırılması 

 işçilərin istirahət etməsini təmin etmək 

 əhaliyə pulsuz səhiyyə xidmətinin göstərilməsi 

 çoxşaxəli sahələrin inkişaf etdirilməsi 

 

278.Ərazi maliyyəsinin təkib hissəsi:     

    Regional büdcədənkənar fondlar 

 Büdcə hesabına formalaşan fondlar 

 Sosial sığorta fondu  

 Əhalinin dövlət məşğulluq fondu 

 Pensiya fondun  

 

279.Regional büdcədənkənar fondlar formalaşır:        

 müəssisələrin və əhalinin könüllü ayırmaları və payları, xüsusi yığımlar və s. 
mənbələr hesabına formalaşır 

 dövlət büdcəsi hesabına formalaşır 

 NATO tərəfindən formalaşır 

 BVF tərəfindən formalaşır 

 İslam İnkişaf Bankı tərəfindən formalaşır 

 

280.Yerli vergi və rüsumlardan ibarət sair vergilər, rüsumlar və digər 
daxilolmalarına aiddir:   

      İnzibati jərimə və sanksiyalardan daxilolmalar 



 Avtomobil müvəttişlyi tərəfindən yığılan rüsumlar 

 Müəssisələrin, ijtimai təşkilatların, banklar və onların filiallarının 
qeydiyyatından yığılan rüsumlar; 

 Heç biri 

 Hamısı 

 

281.Yerli vergi və rüsumlardan ibarət sair vergilər, rüsumlar və digər 
daxilolmalarına aiddir      

   Əmtəə və birjalarda aparılan əməliyyatlardan və valyuta alqı-satqısı 
sövdələşmələrindən yığımlar 

 Yaşayış məntəqələrinin ərazilərinin qaydaya salınması üçün alınan rüsumlar 

 Müxtəlif fəaliyyət sahələrinin lisenziyalaşdırılmasından daxilolmalar 

 Heç biri 

 Hamısı 

 

282.Özəlləşdirmədən gəlirlərə aiddir    

     Dövlət və bələdiyyə mülkiyyəti obyektlərinin özəlləşdirilməsində gəlirlər 

 Torpaq satışından gəlirlər 

 Vətəndaşlara mənzil satışından gəlirlər 

 Heç biri 

 Hamısı 

 

283.Torpaq vergisinə aiddir:   

      Kənd təsərrüfatı təyinatı olmayan torpaqlara torpaq vergisi və icarə haqqı 

 Yeraltı sərvətlərdən istifadəyə görə ödəmələr 

 Vətəndaşlara mənzil satışından gəlirlər 

 Müəssisələrin əmlakına görə vergilər 



 Fiziki şəxslərin əmlakına vergilər 

 

284.Yerli büdcələrin vəsaiti hesabına maliyyələşir?     

    Ümumtəhsil, ali və orta ixtisas təhsil məktəbləri 

 İri səhiyyə obyektləri 

 Daxili təhlükəsizlik 

 Ətraf mühitin qorunması sahəsindəki tədbirlər 

 Hamısı 

 

285.Regional büdcələr əhatə edir: 1. müvafiq ərazinin tələbatının ödənilməsi 2. 
regional büdjələri əhatə edir 3. əhaliyə sosial-mədəni xidmət ilə bağlı olan geniş 
tədbirlər dairəsinin maliyyələşdirilməsini təmin edir 4.dövlət büdcəsini əhatə edir      

   1;4 

 2;4 

 3;4  

 heç biri 

 1;2;3 

 

286.Ərazi maliyyəsi:      

   Ərazilərin iqtisadi və sosial inkişafı məqsədi ilə milli gəlirin bölgüsü və 
yenidən bölgüsünü təmin edən iqtisadi münasibətlər sistemidir 

 Ölkənin siyasi sabitliyi məqsədi ilə xalis milli məhsulun bölgüsü və yenidən 
bölgüsünü təmin edən iqtisadi münasibətlər sistemidir 

 Ölkənin istehsal infrastrukturunun inkişafı məqsədi ilə amortizasiya 
ayırmalarını təmin edən iqtisadi münasibətlər sistemidir 

 Ölkənin sosial infrastrukturunun inkişafı məqsədi ilə ÜDM-nin bölgüsü və 
yenidən bölgüsünü təmin edən iqtisadi münasibətlər sistemidir 



 Ölkənin istehsal və qeyri-istehsal bölmələrinin inkişafnı təmin edən iqtisadi 
münasibətlər sistemidir. 

 

287.Dövlət regionun maliyyəsi vasitəsilə    

     aktiv sosial siyasət həyata keçirir 

 passiv sosial siyasət həyata keçirir 

 depresiv sosial siyasət həyata keçirir 

 proqresiv sosial siyasət həyata keçirir 

 natamam sosial siyasət həyata keçirir 

 

 

288.Regional hakimiyyət orqanlarına yerli büdcələri formalaşdırmaq üçün vəsait 
ayırmaqla, dövlət bələdiyyədə hansı məsələləri maliyyələşir?        

 Təhsili,səhiyyəni 

 Əhaliyə kommunal xidməti 

 Tikinti 

 Yollların saxlanması 

 Hamısı 

 

289.Yerli özünüidarənin maliyyə ehtiyatlarının tərkibinə daxildir:        

 Regional orqanların büdcə vəsaitləri 

 Regional orqanların büdcədənkənar vəsaitləri 

 Kredit vəsaitləri 

 Özünüidarənin valyuta vəsaitləri 

 Hamısı 

 



290.Ərazi hakimiyyət orqanlarının maliyyə bazası nədir?        

 ərazilərin büdcələri  

 sığorta haqqları  

 səhmlərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar emissiyon gəlir 

 borc vəsaitləri 

 dövlət krediti 

 

291.Ərazi büdjələrin iqtisadi mahiyyəti nədə özünü büruzə verir?     

    təyinatında  

 funksiyalarında  

 vəzifələrində 

 prinsiplərində 

 bölgüsündə 

 

292.Ərazi büdcələrin xüsusi gəlirlərinə nə daxildir?       

  vergi və rüsumlar  

 sığorta haqqları 

 dotasiya 

 transfert 

 ssuda 

 

293.Torpaq vergisinə aiddir        

 Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq üçün torpaq vergisi və ijarə haqqı; 

 Kənd təsərrüfatı təyinatı olmayan torpaqlara torpaq vergisi və ijarə haqqı; 



 Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara, şəhərlərin və digər yaşayış 
məntəqələrinin torpaqlarına qoyulan torpaq vergisi və icarə haqqının vəsaitlərinin 
mərkəzləşdirilməsindən gələn gəlirlər 

 Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların müsadirəsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı 
istehsalında itkilərinin ödənilməsi 

 Hamısı 

 

294.Maliyyə sistemi və münasibətlərinin yaranmasının səbəbləri hansılardır? 
1.mübadilə 2. dövlət aparatının yaranması; 3. əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı; 
4. pul formasında müxtəlif vergi və ödəmələrin formalaşması. 5.qiymətli kağızlar        

 1;5 
 2;3;4 

 2;5 

 1;4 

 3;5 

 

295.«Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi» haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub?   

     1992-ci il iyun ayında 

 2000-ci ilin dekabrında  

 2008-ci ilin mayında  

 2010-cu ilin fevralında  

 2003-cü il aprelində 

 

296.«Hüquqi şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərin a1rı-ayrı növlərindən vergilər» 
haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub?        

 1992-ci il iyun ayında 

 2000-ci ilin dekabrında  

 2008-ci ilin mayında  



 2010-cu ilin fevralında  

 2003-cü il aprelində 

 

297.”Ekologiya” sözü ilk dəfə nə vaxt işlənilmişdir?      

   1858 

 1987 

 1978 

 1865 

 1877 

 

298.”Ekologiya” sözü ilk dəfə kim tərəfindən işlənilmişdir?    

     K.Bolt 

 F.Ceyms 

 A.Blez 

 Q.Toro 

 C.Bor 

299.Ekoloji qanunlar hansı prinsiplərə əsaslanır?       

  İnsan həyatının və sağlamlığının mühafizəsi 

 Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması 

 Ətraf mühitin mühafizəsi hər bir şəxsin borcu olması 

 Humanizm; 

 Hamısı 

 

300.Ekologiyanın tənzimlənməsi problemlərini tədqiq etmək üçün hansı sahələrin 
ekoloji problemlərini tədqiq etmək vacibdir? 1. Bitkilərin ekologiyası 2. 
Heyvanların ekologiyası 3. Çayların, göllərin, yeraltı suların ekologiyası 4. 
Dənizlərin ekologiyasını 5. Mikroorqanizmlərin ekologiyası        



 1;2;3 

 2;3;4 

 1;4;5 

 Hamısı 

 2;3;5 

 


