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2110_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2110 Regionların iqtisadi  sosial inkişafının tәnzimlәnmәsi
1 İqtisadi rayonlaşma hansıdır? 1.маkро районлашма; 2.мезо районлашма; 3.миkро районлашма

•

Heç biri
1,2
1,3
1,2,3
2

2 İqtisadi rayonologiyanın nәzәri problemlәrinin hәlli neçә prinsipi nәzәrә alır?

•

6
5
7
8
9

3 Sahәvi rayonlaşmaya aiddir:

•

Qeyriistehsal sahәlәrinin rayonlaşdırılması
Hamsı
İstehsalın demoqrafik şәraitinin rayonlaşdırılması
Xalq tәsәrrufatının istehsal sahәlәrinin rayonlaşdırılması
Xalq tәsәrrufatı mәqsәdlәri üçün tәbii ehtiyatların rayonlaşdırılması

4 Sahәvi rayonlaşma neçә qrupa bölünür?

•

bölünmür
8
5
6
4

5 İqtisadi rayonlaşma hansııdır?

•

fәrdi
makro
hec biri
alternativ
xususi

6 İqtisadi rayonlaşmanın neçә növü var?

•

8
5
3
4
6

7 Sosial tәdqiqatlar metoduna aiddir:
Hec biri
Regionun rәhbәr elitası ilә müsahibәlәr
Regionun sosialiqtisadi kompleksinin müxtәlif sahәlәrinin tәmsilçilәri ilә standartlaşdırılmış intervü vә
individual müsahibәlәri
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•

Regionun alim vә mәtuxәssislәrinin müsahibәlәri
Hamısı

8 İqtisadicoğrafi tәdqiqat metodun hansı tәrkib hissәsi var?

•

Hamısı
Regional metod
Hec biri
Yerli metod
Sahәvi metod

9 Regionşünasların tәdqiqatlarında iqtisadi metodlar hansılardır?

•

Sistemlәşdirmә metodu
Sistemli tәhlil
Hamısı
İqtisadicoğrafi tәdqiqat metodu
Balans metodu

10 Regional iqtisadi tәdqiqatlar hansılardır?

•

Müxtәlif mülkiyyәt formalarından olan әmlakın düzgün istifadәsi
Resursların istifadәsinin intensivlәşdirilmәsi
Hamisi
Yerli vә regional maraqların tәmin olunması
Yerli resursların istifadәsinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi

11 Ölkәnin iqtisadi inkişaf meyarlarını neçә mәqsәdlәrә ayırmaq mәqsәdәuyğundur?

•

ayırmaq olmaz
3
4
2
5

12 BMTnin inkişafı Proqramı çәrçivәsindә işlәnib hazırlanan insanın inkişaf indeksindә necә göstәricidәn
istifadә olunur?

•

7
3
6
4
5

13 Sosialiqtisadi inkişaf prosesi necә tәrkib elementini özündә birlәşdirir?

•

7
6
4
5
3

14 Sosialiqtisadi inkişaf özündә nәlәri birlәşdirir?

•

Cәmiyyәtin institusional, sosial vә inzibati strukturlarda dәyişikliklәr
Әnәnәlәrdә vә adәtlәrdә dәyişikliklәri
İctimai şüurda dәyişikliklәr
Hamısı
İstehsalın vә gәlirlәrin artımı
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15 Mikro rayonlaşmaya aiddir

•

düzgün cavab yoxdur
irilәşdirilmiş kökaltı, aşağı, ilkin rayonlar
SSRİnin 18, Rusiyanın 12 iri iqtisadi rayonlarını
bir neçә vilayәt, respublika vә ya ayrı muxtar respublika, vilayәt
hec biri

16 Mezo rayonlaşmaya aiddir

•

düzgün cavab yoxdur
irilәşdirilmiş kökaltı, aşağı, ilkin
SSRİnin 18, Rusiyanın 12 iri iqtisadi rayonlarını
bir neçә vilayәt, respublika vә ya ayrı muxtar respublika, vilayәt
hec biri

17 İqtisadi rayonologiyanın nәzәri problemlәrinin hәlli hansı prinsiplәrlә tәnzimlәnir?

•

İqtisadi rayonlaşmanın hәr bir üzvü müәyyәn praktik mәqsәdә uyğundur
İqtisadi rayonlaşmanın növ müxtәlifliyi daimi deyil
Hec biri
İqtisadi rayonlaşmanın növlәroinin sistemi hazırlanarkәn onlar mәjmu şәkildә nәzәrdәn keçirilmәlidir
Hamısı

18 İqtisadi rayonlaşmanın prinsiplәri hansılardır?

•

xususi vә ümumi
müәyyәn vә qeyrimüәyyәn
hec biri
axtarış vә normativ
iqtisadi vә siyasi

19 İqtisadi rayon әmәlә gәlmәnin amillәri hansıdır?

•

İqtisadi rayon әmәlә gәlmәnin tәbii әsaslarının genişlәnmәsini әks etdirәn amillәr
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsini vә yerlәşmәsinin xarakterini әks etdirәn amillәr
İctimai әmәyin әrazi tәşkilini әks etdirәn amillәr
Hamısı
Bütövlükdә cәmiyyәtin vә istehsalın idarә edilmәsini әks etdirәn amillәr

20 Regionun mәhsuldar qüvvәlәrinin variantlı yerlәşdirmәsi metoduna aiddir:

•

region üzrә әrazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nәzәrdә tutur
sahәvi vә regional balansların tәşәkkül tapması ilә xarakterizә olunur
yerlәşmәnin xüsusiyәtlәrini әyani surәtdә tәsәvvür etmәyә imkan verir
әrazinin müqayisә edilә bilәn vә ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara bölüşdürülmәsi prosesidir
hadisәlәrin vә seçilmiş kriteriyaların müәyyәn ümumilik vә fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә görә ümumilәşdirilir

21 Taksonlaşdırma metoduna aiddir:

•

region üzrә әrazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nәzәrdә tutur
әrazinin müqayisә edilә bilәn vә ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara bölüşdürülmәsi prosesidir
hadisәlәrin vә seçilmiş kriteriyaların müәyyәn ümumilik vә fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә görә ümumilәşdirilir
sahәvi vә regional balansların tәşәkkül tapması ilә xarakterizә olunur
yerlәşmәnin xüsusiyәtlәrini әyani surәtdә tәsәvvür etmәyә imkan verir

22 Kartoqrafik metoda aiddir:
sahәvi vә regional balansların tәşәkkül tapması ilә xarakterizә olunur
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•

hadisәlәrin vә seçilmiş kriteriyaların müәyyәn ümumilik vә fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә görә ümumilәşdirilir
region üzrә әrazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nәzәrdә tutur
әrazinin müqayisә edilә bilәn vә ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara bölüşdürülmәsi prosesidir
yerlәşmәnin xüsusiyәtlәrini әyani surәtdә tәsәvvür etmәyә imkan verir

23 Balans metoduna aiddir

•

region üzrә әrazi iqtisadi proporsiyaların variantlarının baxılmasını nәzәrdә tutur
hadisәlәrin vә seçilmiş kriteriyaların müәyyәn ümumilik vә fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә görә ümumilәşdirilir
sahәvi vә regional balansların tәşәkkül tapması ilә xarakterizә olunur
yerlәşmәnin xüsusiyәtlәrini әyani surәtdә tәsәvvür etmәyә imkan verir
әrazinin müqayisә edilә bilәn vә ya iyerarxik tabe edilmiş taksonlara bölüşdürülmәsi prosesidir

24 Regionların sosialiqtisadi inkişafında qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәr hansı vәzifәlәri hәyata keçirilmәlidi?

•

hec biri
yüksәk sәviyyәnin maraqlarına toxunmaqda layihәnin fәaliyyәtinin reallaşması sәmәrәliliyinin vacibliyinin
qiymәtlәndirilmәsi
yerli resurslardan (tәbii sәrvәtlәr vә әmәk resursları) sәmәrәli istifadәni tәmin etmәk;
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәri özün dә ehtiva edәn layihәlәrin reallaşması müstәvisindә iqtisadi yekunların
qiymәtlәndirilmәsi
istehsal resursların mәhdudluğun konsepsiyasi baxımından layihәlәrin sәmәrәliliyinin tәhlili vә
qiymәtlәndirilmәsi

25 Regionların sosialiqtisadi inkişafında qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәr hansı vәzifәlәri hәyata keçirilmәlidi?

•

yüksәk sәviyyәnin maraqlarına toxunmaqda layihәnin fәaliyyәtinin reallaşması sәmәrәliliyinin vacibliyinin
qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәlәrin istehsal fәaliyyәtini bәrpa etmәk vә yeni istehsal müәssisәlәri yaratmaq
hec biri
istehsal resursların mәhdudluğun konsepsiyasi baxımından layihәlәrin sәmәrәliliyinin tәhlili vә
qiymәtlәndirilmәsi
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәri özün dә ehtiva edәn layihәlәrin reallaşması müstәvisindә iqtisadi yekunların
qiymәtlәndirilmәsi

26 Hansı iqtisadi inkişafın gedişinә regional idarәnin metoduna aiddir

•

Şәhәrin inkişafının iri layihәlәrini reallaşdıran zamani darә ilә xüsusi tәşkilatların mәqsәdyönlü әmәkdaşlığı
mәqsәdәuyğundur
İdarә hәmin regionun inkişafına dair qәrarların qәbul edilmәsindә sahibkarlarda hәvәslәndirici dәlillәri
formalaşdırır
Hamısı
Hec biri
Beynәlxalq әlaqәlәr nә qәdәr intensiv olarsa, bir qayda olaraq region iqtisadiyyatının inkişafına da bir o qәdәr çox
tәkan olacaqdır

27 Qısamüddәtli mәqsәdlәrә aiddir

•

Tәhsilin vә mәdәniyyәtin sәviyyәsi
Gәlәcәk nәsillәr üçün yüksәk ixtisaslı iş yerlәrini yaratmaq
Ümumi milli mәhsullar artımının konkret hәcmlәrinә nail olmaq
Sәnayelәşmiş cәmiyyәtin yaranması vә inkişafı
Sәhiyyәnin sәviyyәsi

28 Uzunmüddәtli mәqsәdlәrә aiddir

•

Hamısı
Sәnayelәşmiş cәmiyyәtin yaranması vә inkişafı
Gәlәcәk nәsillәr üçün yüksәk ixtisaslı iş yerlәrini yaratmaq
Tәhsilin vә mәdәniyyәtin sәviyyәsi
Sәhiyyәnin sәviyyәsi
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29 Ölkәnin iqtisadi inkişaf meyarlarını aşağıdakı mәqsәdlәri var?

•

iqtisadi vә sosial mәqsәdlәr
düzgün cavab yoxdur
ortamüddәtli vә uzunmüddәtli mәqsәdlәr
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli mәqsәdlәr
müәyyәn vә qeyrimüәyyәn mәqsәdlәr

30 Sosialiqtisadi inkişaf prosesi hansı tәrkib elementlәrini özündә birlәşdirir?

•

İqtisadi azadlıq dәrәcәsini yüksәltmәk
Әhalinin gәlirlәrinin artırılması
Sağlamlığının yaxşılaşdırılması
Tәhsil sәviyyәsini artırmaq
Hamısı

31 Makro rayonlaşmaya aiddir

•

düzgün cavab yoxdur
irilәşdirilmiş kökaltı, aşağı, ilkin
SSRİnin 18, Rusiyanın 12 iri iqtisadi rayonlarını
bir neçә vilayәt, respublika vә ya ayrı muxtar respublika, vilayәt
hec biri

32 Regionun vә ya şәhәrin inkişafının taktiki mәqsәdlәri

•

Sәnayenin inkişafı
Xidmәt sferasının inkişafı;
Şәhәrin mәrkәzinin inkişafı
Kiçik biznesin inkişafı
Hamısı

33 Hansı әlamәtlәr iqtisadi rayonları әsas xüsusiyyәtlәrini aşkara çıxarılmasını tәlәb edir

•

әhalinin yığımlarının artması
xalq tәsәrrüfatının bölgüsü
ÜDM artımı
mülayim inflyasiya templәri
faiz dәrәcәsinin azalması;a

34 Hansı әlamәtlәr iqtisadi rayonları әsas xüsusiyyәtlәrini aşkara çıxarılmasını tәlәb edir?

•

әhalinin yığımlarının artması
faiz dәrәcәsinin azalması
әrazi;
ÜDM artımı
mülayim inflyasiya templәri

35 İqtisadi rayon nәdir?

•

siyasi, iqtisadi, sahә iqtisadiyyatı, regional iqtisadiyyat, sosialiqtisadi coğrafiya, sosiologiya vә s. ictimai elmlәrin
anlayışlar sistemindә vacib iqtisadi kateqoriyadır
bazar iqtisadiyyatında islahatlar keçirmәyә ,onu inkiçaf etmәyә qadir olan güclü hakimiyyәtin reallaşması
onun bürokratiyasının aşağı sәviyyәdә korrupsiyaya uğraması,insan kapitalının ümumi sәviyyәsinin yüksәk
olamsı
müxtәlif yeniliklәri yeni әmtәә vә xidmәtlәrә çevirәn, bazar şәraitindә onların yayılması vә istehlakını tәşkil edәn
birbiri ilә әlaqәli innovasiya fәaliyyәti obyektlәrin mәcmusudur
yeniliklәrin patentlәşmәsi, marketinq tәdqiqatların aparılmasında tәlәb olunan informasiya ilә tәmin olunmasına
yönәlib
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36 İqtisadi inkişafın gedişinә regional idarәnin region idarәsi ilә biznesin birbaşa kooperasiyası metoduna
aiddir

•

şәhәrin inkişafının iri layihәlәrini reallaşdıran zamani darә ilә xüsusi tәşkilatların mәqsәdyönlü әmәkdaşlığı
mәqsәdәuyğundur
idarә hәmin regionun inkişafına dair qәrarların qәbul edilmәsindә sahibkarlarda hәvәslәndirici dәlillәri
formalaşdırır
hamısı
hec biri
beynәlxalq әlaqәlәr nә qәdәr intensiv olarsa, bir qayda olaraq region iqtisadiyyatının inkişafına da bir o qәdәr çox
tәkan olacaqdır

37 İqtisadi inkişafın gedişinә regional idarәnin işgüzar aktivliyi tәnzimlәmәk metoduna aiddir

•

şәhәrin inkişafının iri layihәlәrini reallaşdıran zamani darә ilә xüsusi tәşkilatların mәqsәdyönlü әmәkdaşlığı
mәqsәdәuyğundur
idarә hәmin regionun inkişafına dair qәrarların qәbul edilmәsindә sahibkarlarda hәvәslәndirici dәlillәri
formalaşdırır
hamısı
hec biri
beynәlxalq әlaqәlәr nә qәdәr intensiv olarsa, bir qayda olaraq region iqtisadiyyatının inkişafına da bir o qәdәr çox
tәkan olacaqdır

38 İqtisadi inkişafın gedişinә regional idarәnin işgüzar aktivliyi inkişaf etdirmәk metodunaa aiddir:

•

şәhәrin inkişafının iri layihәlәrini reallaşdıran zamani darә ilә xüsusi tәşkilatların mәqsәdyönlü әmәkdaşlığı
mәqsәdәuyğundur.
idarә hәmin regionun inkişafına dair qәrarların qәbul edilmәsindә sahibkarlarda hәvәslәndirici dәlillәri
formalaşdırır
hamısı
hec biri
beynәlxalq әlaqәlәr nә qәdәr intensiv olarsa, bir qayda olaraq region iqtisadiyyatının inkişafına da bir o qәdәr çox
tәkan olacaqdır

39 İqtisadi inkişafın gedişinә regional idarәnin metodları

•

sоsiаl әhәmiyyәtli invеstisiyа lаyihәlәri;
lаyihәnin pоtеnsiаl invstоrlаr ücün cәlbеdiciliyinin müәyyәn еdilmәsi
lаyihәnin hәyаtа кеcirilmәsinin iqtisаdi nәticәlәrinin sәciyyәsi
lаyihәnin rеаllаşdırılmаsı imкаnlаrının yохlаnılmаsı
region idarәsi ilә biznesin birbaşa kooperasiyası

40 Region sәviyyәsindә sosialiqtisadi inkişaf göstәricisi hansıdır?

•

tәhsil sәviyyәsi
cаri qiymәtlәrdә sәmәrәliilyi
fакtiкi qiymәtlәrdә sәmәrәlilik
хаlis disкоntlаşdırılmış gәlir;
dахili gәlir nоrmаsı

41 Region sәviyyәsindә sosialiqtisadi inkişaf göstәricisi hansıdır?

•

fакtiкi qiymәtlәrdә sәmәrәlilik
cаri qiymәtlәrdә sәmәrәliilyi
ÜMM vә ya ÜDM vә bu gostәricilәrin artım surәtlәri
dахili gәlir nоrmаsı
хаlis disкоntlаşdırılmış gәlir

42 Almaniya bölünür:
fülkәyә
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•

әmirliyә
departamentlәrә
qraflığa
landtaqla

43 Regional idarәetmәnin birinci mәrhәlәsi әhatә edir:

•

XIX әsrin әvvәllәrindәn başlıyaraq
XIX әsrin ortalarından başlıyaraq
XX әsrin 30cu illәri
XX әsrin 4050ci illәri
XIX әsrin 6070ci illәri

44 Regional idarәetmәnin ikinci mәrhәlәsi әhatә edir:

•

XX әsrin 4050ci illәri
XX әsrin 30cu illәri
XIX әsrin әvvәllәrindәn başlıyaraq
XIX әsrin ortalarından başlıyaraq
XIX әsrin 6070ci illәri

45 Qәrb Ölkәlәrindә idarәetmәnin neçә inkişaf mәrhәlәsi qeyd edilmişdir?

•

5
2
3
4
6

46 Regional inkişafın vahid strateji sistemdә planlaşdırılması gәlәcәkdә reallaşdırılacaq iqtisadi layihәlәrә
qoyulacaq investisiyadır,

•

T.Valras
K.Marks
M.Q.Samuelson
Ü.Alonso
D.Rikardo

47 İtaliya inzibati cәhәtdәn bölünür

•

64 vilayәtә
39 vilayәtә
20 vilayәtә
32 vilayәtә
41 vilayәtә

48 Yaponiya inzibati cәhәtdәn bölünür:

•

65 perfekturaya
47 perfekturaya
78 perfekturaya
83 perfekturaya
57 perfekturaya

49 Norveç inzibati jәhәtdәn bölünür;

•

20 fülkәyә
47 fülkәyә
32 fülkәyә
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50 fülkәyә
84 fülkәyә

50 Avstriya bölünür

•

20 dairәyә
11 qәzaya
23 әmirliyә
18 perfekturaya
9 federal әraziyә

51 Avstraliya İttifaqı neçә ştatdan ibarәtdir?

•

14
6
7
9
10

52 Fransada neçә makroregion var?

•

5
3
11
9
7

53 Fransanın regional inkişafının tәlәblәri üçün neçә proqram rayon yaradılıb?

•

36
30
21
28
47

54 Belçikanı neçә iqtisadi rayona ayırmaq olar?

•

8
6
9
11
17

55 Böyük Britaniyada iqtisadi rayonları neçә qrupda birlәşdirmәk olar?

•

7
5
6
3
4

56 Böyük Britaniya neçә tarixijoğrafi vilayәtdәn ibarәtdir?

•

9
5
6
4
8
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57 Plan (proqram) rayonlaşmanın mahiyyәti:

•

Şәrti olaraq köhnә inzibati әrazi bölgüsünün lәğvi vә onun regional inkişaf tәlәblәrinә cavab verәn yeni rayonlar
şәbәkәsi ilә әvәz olunmasıdır
Regional planlaşdırma üçün inzibati әrazi bölgüsünü dәyişdirmәdәn yeni rayonlar yaradılır
Hәm iqtisadi, hәm dә sosial siyasi şәrait yetişmәyәn ölkәlәrdә tәtbiq olunur
Heç bir yeni rayon yaradılmır, mövcud inzibati – әrazi bölgüsündәn istifadә edilir.
Rayonlaşmanın müәyyәn bir növü kimi nә iqtisadi, nә dә sosial siyasi şәrait yetişmәyәn ölkәlәrdә tәtbiq olunur

58 Baş iqtisadi rayonlaşma sahәsindә neçә rayonlaşma növü fәrqlәndirilir?

•

8
5
6
7
4

59 . Problem rayon termini kim tәrәfindәn daxil edilmişdir?

•

V.İnozemtsev
M.Kastelsin
E.Ditrix
D.Qriqor
C.Helbreyt

60 Depresiv rayonlara xasdır

•

Çoxsahәli rayonlar
Yüksәk iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә malik rayonlar
Mәhsuldar qüvvәlәrin nizamsız yerlәşdirilmәsi nәticәsindә ölkәnin quruluşu üçün tәhlükә yaradan sosialiqtisadi
ziddiyyәtlәr meydana gәlmәsi
Hәrbi sәnaye rayonları
Әmәk ehtiyatları qıt olan rayonlar

61 İngiltәrәdә daha çox işsiz olan rayonlar adlanır

•

zәif inkişaf etmiş rayonlar
sәrhәd rayonlar
depresiv rayonlar
yüksәk inkişaf etmiş rayonlar
münaqişәli әrazilәr

62 Regional idarәetmәnin üçüncü mәrhәlәsi әhatә edir:

•

XIX әsrin әvvәllәrindәn başlıyaraq
XX әsrin 70ci illәrindәn
XX әsrin 4050ci illәri
XX әsrin 6070ci illәri
XIX әsrin ortalarından başlıyaraq

63 Funksioanl vilayәt :

•

adәt әnәnәlәri fәrqli olan әhali
struktur elementlәri fәrqli olan әrazi
struktur elementlәri eyni olan әrazi
adәt әnәnәlәri eyni olan әhali
struktur elementlәri qarşılıqlı bağlı olan әrazı

64 Regional idarәetmәnin dördüncü mәrhәlәsi әhatә edir:

•
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•

XX әsrin 70ci illәrindәn
XIX әsrin әvvәllәrindәn başlıyaraq
XIX әsrin ortalarından başlıyaraq
XIX әsrin 6070ci illәri
XX әsrin 4050ci illәri

65 Fransada inzibati bölgü hansı pillә ürә aparılır? 1.qraflıqlar 2.deprtamentlәr 3.әyalәtlәr 4.әrazi üzrә torpaq
mәnimsәnilmәsi 5.dairәlәr

•

2:3
1:2
2;3;4
1:5
3:4

66 İsveçdә 60jı illәrdә regional siyasәtin әsas mәqsәdi

•

ekoloji tәhlükә
kәnd tәsәrrüfatında vә meşә tәsәrrüfatında mәşğulluğun sürәtlә azal¬ması
sәnayenin inkişafının gerilәmәsi
ticarәtin inkişafının gerilәmәsi
demoqrafik partlatış

67 Fransanın unikal rayonu hansıdır?

•

Milan
Fos sәnaye kompleksi
Brussel –Antverpen
Strasburq
Paris

68 Fransada hansı makroregion var?

•

1.Qәrb
2.Şәrq
3.Paris
1:2:3
Brussel –Antverpen

69 B.Britaniyada hansı iqtisadi rayonlara bölünür? 1.standart regionlar 2.qraf qrupları 3.qraflıqlar 4.dairәlәr
5.perfekturalar

•

4;5
1:2:3
2;5
3;4
1;4

70 Belçika inzibati cәhәtdәn bölünür

•

departamentlәrә
perfekturalara
әyalәtlәrә
qraflıqlara
zonalara

71 İnzibati jәhәtdәn Belçika neçә әyalәtdәn ibarәtdir?
11

•
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•

9
13
23
17

72 Plan (proqram) rayonlaşmaya aid olan dövlәtlәr

•

Ukrayna,Türkmәnistan,Qazaxstan
İngiltәrәdә, Fransada, ABŞ
Efiopiya,Misir,Tunis
Qazaxzstan,Özbәkistan,Belarusiya
Mali,Niger,Efiopiya

73 İnzibati әrazi bölgüsü dövlәt mexanizminin bir hissәsi kimi onun vasitәsilә hәyata keçirilir

•

Hmaısı
İdarә etmә
Vergi yığılması
Tәhsil, sәhiyyәnin maliyyәlәşdirilmәsi
Statistika xidmәtinin maliyyәlәşdirilmәsi

74 İndikativ rayonlaşma –

•

Regional planlaşdırma üçün inzibati әrazi bölgüsünü dәyişdirmәdәn yeni rayonlar yaradılır.
Heç bir yeni rayon yaradılmır, mövcud inzibati – әrazi bölgüsündәn istifadә edilir.
Hәm iqtisadi, hәm dә sosial siyasi şәrait yetişmәyәn ölkәlәrdә tәtbiq olunur
Rayonlaşmanın müәyyәn bir növü kimi nә iqtisadi, nә dә sosial siyasi şәrait yetişmәyәn ölkәlәrdә tәtbiq olunur.
Şәrti olaraq köhnә inzibati әrazi bölgüsünün lәğvi vә onun regional inkişaf tәlәblәrinә cavab verәn yeni rayonlar
şәbәkәsi ilә әvәz olunmasıdır

75 İqtisadi rayonlaşmanın mahiyyәti

•

Regional planlaşdırma üçün inzibati әrazi bölgüsünü dәyişdirmәdәn yeni rayonlar yaradılır
Heç bir yeni rayon yaradılmır, mövcud inzibati – әrazi bölgüsündәn istifadә edilir.
Hәm iqtisadi, hәm dә sosial siyasi şәrait yetişmәyәn ölkәlәrdә tәtbiq olunur.
Rayonlaşmanın müәyyәn bir növü kimi nә iqtisadi, nә dә sosial siyasi şәrait yetişmәyәn ölkәlәrdә tәtbiq olunur.
Şәrti olaraq köhnә inzibati әrazi bölgüsünün lәğvi vә onun regional inkişaf tәlәblәrinә cavab verәn yeni rayonlar
şәbәkәsi ilә әvәz olunmasıdır

76 İnzibati rayonlaşmanın mahiyyәti

•

Şәrti olaraq köhnә inzibati әrazi bölgüsünün lәğvi vә onun regional inkişaf tәlәblәrinә cavab verәn yeni rayonlar
şәbәkәsi ilә әvәz olunmasıdır
Regional planlaşdırma üçün inzibati әrazi bölgüsünü dәyişdirmәdәn yeni rayonlar yaradılır
Hәm iqtisadi, hәm dә sosial siyasi şәrait yetişmәyәn ölkәlәrdә tәtbiq olunur.
Heç bir yeni rayon yaradılmır, mövcud inzibati – әrazi bölgüsündәn istifadә edilir.
Rayonlaşmanın müәyyәn bir növü kimi nә iqtisadi, nә dә sosial siyasi şәrait yetişmәyәn ölkәlәrdә tәtbiq olunur.

77 Baş iqtisadi rayonlaşma sahәsindә hansı rayonlaşma növü fәrqlәndirilir?

•

Hamısı
İnzibati rayonlaşma
Plan (proqram) rayonlaşma
İqtisadi rayonlaşma
İndikativ rayonlaşma

78 Almaniyada әn aşağı iqtisadi artım templәri vә çox işsiz olan rayonlar adlanır:
sәrhәd rayonlar
yüksәk inkişaf etmiş rayonlar
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•

münaqişәli әrazilәr
zәif inkişaf etmiş rayonlar
fәlәkat rayonlar

79 әksәr dövlәtlәrdә rayonlaşma ölkәnin әrazisini hansı rayonlara bölgüsü ilә eynilәşdirilir?

•

yalnız inkişaf etmiş rayonları nәzәrdә tutur
bir  birini inkar edәn iki rayona
bir birinә oxşar olan iki rayona
eyni inkişaf etmiş iki rayona
yalnız depresiv rayonları nәzәrdә tutur

80 . Regional tәhlilin tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı olaraq aparılan tәdqiqatlara xarakterikdir:

•

Rayonun әmәyin sahә bölgüsündәki yerinin axtarılması
Rayonun әmәyin әrazi üzrә bölgüsundәki yerinin axtarılması
Rayonun әmәyin әhali üzrә bölgüsündәki yerinin axtarılması
Rayonun әmәyin beynәlxalq miqyasda yerinin axtarılması.
Rayonun әmәyin ölkә miqyasında yerinin axtarılması

81 Böyük Britaniyada iqtisadi rayonları hansı qrupda birlәşdirmәk olar?

•

3. İqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә aralıq mövqe tutan rayonlar
1.Daha sürәtlә inkişaf edәn iqtisadi rayonlar
Birlәşdirilmir
1;2;3
2. Depresiv rayonlar

82 Rayonlaşmanın nәzәri problemlәrinә maraq aşağıdakı amillәrlә şәrtlәnir.Sәhv cavabı tapın 1. Müasir
dövrdә iqtisadi vә sosial inkişafın regional aspektlәri dövlәtin әsas qayğısı olmuşdur. 2. Regional aspektlәrlә
bağlı digәr istiqamәtlәr dә inkişaf edir. 3. Regional tәdqiqatlarda iqtisadiriyazi modellәrin tәtbiqi. 4.
Regional tәdqiqatlarda analiz sintez üsullarının tәtbiqi

•

4
1;4
2;3
1;3
1;2

83 Selektiv siyasәti neçә alt növә bölmәk olar?

•

6
4
2
5
3

84 Regional idarәetmәnin beşinci mәrhәlәsi әhatә edir:

•

XX әsrin 4050ci illәri
XIX әsrin 70ci illәrindәn
XX әsrin sonlarından başlıyaraq
XIX әsrin ortalarından başlıyaraq
XIX әsrin 6070ci illәri

85 Almaniya Fedarativ Respublikasındsa inzibati bölgü nece hәyata keçirilir? 1.zona 2.dövlәt dairәlәri
3.dairәlәr .4. әyalәtlәr 5. perfekturalar
1;4
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•

3;4
1;2;3
2;4
4;5

86 Belçikanı hansı iqtisadi rayonlara ayırmaq olar?Sәhv cavabı tapın

•

Mәrkәzi Belçika; Sambri vә Maasa çayları vadisi;
Brussel –Antverpen
Paris
ŞimalŞәrqi Belçika]
ŞimalQәrbi Belçika; Cәnubi Belçika

87 Böyük Britaniya әrazisindә iqtisadi rayonlar nәyә әsasәn qruplaşdrılır?Sәhv cavabı tapın. 1.istehsal
strukturuna görә 2. әrazi strukturuna görә 3. mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsinә görә 4.әhalinin sayına
görә

•

4
1;2
2;3
1;3
1;4

88 Baş iqtisadi rayonlaşma sahәsindә hansı rayonlaşma növü fәrqlәndirilir?Sәhv cavabı tapın

•

Strateji rayonlaşma
İndikativ rayonlaşma
Plan (proqram) rayonlaşma
İnzibati rayonlaşma
İqtisadi rayonlaşma

89 Regional planlaşdırma üçün ağırlıq mәrkәzi :

•

Rayonun demoqrafik siyasәtinin idarә edilmәsi
Rayonun iqtisadiyyatının idarә edilmәsı
Rayonun siyasi әlaqәlәrinin idarә edilmәsi
Rayonun ictimai münasibәtlәrinin idarә edilmәsi
Rayonun sosial münasibәtlәrinin idarә edilmәsi

90 XX әsrin 5070ci illәri üçün xarakterik sayılan regional siyasәtә hansı xarici ölkәni aid etmәk olar?

•

Rusiya
Almaniya
İsveç
Fransa
ispaniya

91 Müәyyәn edilmә prinsiplәrinә görә dövlәt idarәetmә region qruplarını göstәrin

•

dövlәtlәrdaxili vә güzәştli tәsәrrüfat fәaliyyәti regionları
millidövlәt vә inzibatiәrazi regionları
miliәrazi vә inzibatidövlәt regionları
sahәvi vә әrazi regionları
coğrafiiqtisadi vә problem regionları

92 Müәyyәn edilmә prinsiplәrinә görә dövlәt idarәetmә regionları neçә qrupa bölünür
3
4
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•

8
6
2

93 Azәrbaycan neçә iqtisadi rayona bölünüb?

•

10
13
12
11
14

94 Coğrafiiqtisadi regionlara aşağıdakılardan hansı aiddir

•

Inzibatiәrazi vә millidövlәt
Beynәlxalq әhәmiyyәt kәsb edәn vә dövlәtlәrdaxili
Beynәlxalq әhәmiyyәt kәsb edәn vә dövlәtlәrarası
Dövlәtlәrdaxili vә dövlәtlәrarasi
Millidövlәt vә Beynәlxalq әhәmiyyәt kәsb edәn

95 1. İnzibatiәrazi regionları tәrkibinә daxildir 1.müstәqil dövlәtlәr 2.inzibati vilayәtlәr vә inzibati ölkәlәr
3.inzibati әrazi vahidlәri 4.müstәqil dövlәtdaxili milli regionlar

•

1,4
1,2
3,4
2,3
heç biri

96 1. Millidövlәt regionları tәrkibinә daxildir 1.müstәqil dövlәtlәr 2.inzibati vilayәtlәr vә inzibati ölkәlәr
3.inzibati әrazi vahidlәri 4.müstәqil dövlәtdaxili milli regionlar

•

3,4
1,2
1,4
heç biri
2,3

97 Respublika Nazirlәr Kabineti neçәnci illәrdә Azәrbayjan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişaf
Dövlәt Proqramının layihәsini işlәyib hazırladı?

•

2004  2008 ci illәrdә
2005 ci ilin әvvәli
2007 ci il axri
2006 ci ilin әvvәli
2008 ci liln әvvәli

98 Hansı regional siyasәt lokomativ rolunu oynayan müәyyәn regionların investisiya axınını tәmin etmәyә
imkan verir?

•

Tarazlaşdırılmış
Tәzimlәnәn
inzibati
qütblәşdirilmiş
selektiv

99 Azәrbayjan Respublikası Prezidenti İ.әliyev regionların sosialiqtisadi inkişaf konsepsiyasının
hazırlanması haqqında Sәrәnjamı nә vaxt imzaladı?
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•

2006 ci ilin әvvәli
2003 cü ilin axrı
2005 ci ilin әvvәli
2004 ci liln әvvәli
2007 ci il axri

100 İqtisadi islahatların lәng getmәsinin әsas sәbәbi: 1.iqtisadi sistemdә dәyişikliklәr 2.kәnd tәsәrufatinda
dәyişiklәr 3.tәhsildә dәyişikliklәr

•

2
1
1,2
1,3
3

101 Regional inkişafın sürәtlәnmәsinә istiqamәtlәnmәnin mәnbәyi aşağıdakılardan hansıdır?

•

әsas vә kömәkçi
daxili vә xarici
analiz vә sintez
hamısı
sadә vә mürәkkәb

102 Regional inkişafın sürәtlәnmәsinә istiqamәtlәnmәnin neçә mәnbәyi var?

•

5
bölünmür
3
4
2

103 Regional inkişaf siyasәtiylә ümumi sosialiqtisadi inkişaf siyasәti arasında hansı әlaqә mövcuddur

•

B) onlar arasında heç bir әlaqә mövcud deyil
A) ümumi sosialiqtisadi inkişaf siyasәti, regional inkişaf siyasәtinin daxili tәrkib hissәsidir
E) onlar fәrqli istiqamәtlәrdә fәaliyyәt gööstәrirlәr
D) onlar birbirini tamamlamamalidirlar
regional inkişaf siyasәti, ümumi sosialiqtisadi inkişaf siyasәtin daxili tәrkib hissәsidir

104 Regional inkişafın müvәffәqiyyәtlә tәmin olunmasının mühüm vә ümumi şәrti nәdir

•

ölkәdaxili vә xarici zidiyyәtlәrin aradan qaldırılması
yerli şәraitә vә beynәlxalq tәcrübәnin tәlәblәrinә cavab verәn regional inkişaf siyasәti
yalnız beynәlxalq tәcrübәnin tәlәblәrinә cavab verәn regional inkişaf
yalnız yerli şәraitә cavab verәn regional inkişaf siyasәti
ölkәnin iqtisadi müstәqilliyinin tәmin olunması

105 1. Planlaşdırma vә proqram mәqsәdli istifadә üçün müvәqqәti müәyyәnlәşdirilmiş problem regionlara
aid olan xüsusiyyәtlәri seçin 1. Işsizlik geniş yayılmış әrazilәr 2. Azad iqtisadi zonalar 3. Idarәetmә aparatı
ilә rәsmilәşdirilmәmiş әrazilәr 4. Sәrhәdlәri şәrti qәbul edilmiş әrazilәr 5. Inkişafına xüsusi diqqәt yetirmәk
üçün seçilmiş әrazilәr

•

3,4,5
3,4,5
1,2,5
1,2,3
1,4,5

106 Regionların gәlәjәk inkişaf istiqamәtlәrini müәyyәn edәrkәn onları neçә qrupa bölmәk lazımdır?
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•

8
5
6
4
3

107 Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna daxildir

•

Kürdәmir, Göyçay, Bәrdә, Yevlax, Sabirabad, Salyan, ӘliBayramlı
Xojavәnd, Xojalı, Şuşa, Jәbrayıl vә Fizuli, Ağdam, Kәlbәjәr, Laçın, Zәngilan ,Qubadlı
Şamaxı,Cәlilabad,Laçın, Salyan, Göyçay
Xızı,Qusar,Quba,Laçın, Zәngilan
Xojavәnd, Xojalı, Şuşa, Şahbuz, Şәrur,Lәnkәran.Masallı

108 Aran iqtisadi rayonun әhalisi respublika әhalisinin neçә faizini tәşkil edir?

•

63,2 %
25,9 %
43,3 %
34,1 %
24,7 %

109 Azәrbaycanın Rusiya ilә sәrhәddә yerlәşәn iqtisadi rayonları:

•

Naxçıvan ,GәnjәQazax
ŞәkiZakatala, Lәnkәran
QubaXaçmaz, ŞәkiZakatala
Abşeron ,Aran
Yuxarı Qarabağ, Dağlıq Şirvan

110 Respublikada әn ağır ekoloci vәziyyәt hansı iqtisadi rayondadır?

•

QubaXaçmaz iqtisadi rayonu
Lәnkәran iqtisadi rayonu
GәnjәQazax iqtisadi rayonu
ŞәkiZakatala iqtisadi rayonu
Abşeron iqtisadi rayonu

111 Abşeron iqtisadi rayonuna daxildir:

•

Yardımlı,Cәlilabad,Xaçmaz rayonları
Abşeron vә Xızı inzibati rayonları, Sumqayıt şәhәri
Samux, Şәmkir, Tovuz rayonları
Göranboy, Xanlar rayonları
Balakәn, Qәbәlә, Qax rayonları

112 Azәrbayjan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişaf Dövlәt Proqramı na әsasәn respublikanın
әrazisi neçә iqtisadi rayona bölünür?

•

34
19
17
10
21

113 Bazar iqtisadiyyatına keçәn bir sıra ölkәlәr regional inkişafı sürәtlәndirmәk üçün hansı tәdbirlәri hәyata
keçirirlәr?
davamlı inkişaf mоdelinә keçid zәrurәtindәn irәli gәlәrәk ekоlоji tarazlığın tәmin edilmәsi

•
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•

sәrbәst iqtisadi zonaların yaradılmasına meyl edirlәr.
sоn illәrdә ölkәmizdә bazar iqtisadiyyatının sоsial tәyinatının güclәnmәsi
gәlirlәrin bölgüsündә effektiv sоsial siyasәtin yeridilmәsi
gәlirlәrin fоrmalaşmasında effektiv sоsial siyasәtin yeridilmәsi

114 Dövlәtin sosialiqtisadi inkişaf siyasәti aşağıdakı hansı amillәr kompleksini nәzәrә almaqla müәyyәn
edilә bilәr

•

Sosial vә siyasi
Daxili vә xarici
Sosial vә iqtisadi
Siyasi vә iqtisadi
Mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş

115 1. Dövlәtin sosialiqtisadi inkişaf siyasәti aşağıdakı hansı istiqamәtlәrdә hazırlanmır 1. Maliyyә, pul
kredit siyasәti 2. Daxili iqtisadi siyasәt, siyasiiqtisadi siyasәt 3. Daxili iqtisadi siyasәt, struktur siyasәt 4.
Vergi siyasәti, ekoloji siyasәt 5. Sosial siyasәt,aqrar siyasәt

•

2,3,4
3,4,5
1,2,3
2,4,5
1,4,5

116 2004cü ildә Azәrbaycan Respublikasının әrazisi neçә iqtisadi rayona bölündü bölündü?

•

15
10
8
12
13

117 Azәrbaycanın әraziusinә görә әn iri iqtisadi rayonu

•

Dağlıq Şirvan
Abşeron
Yuxarı Qarabağ
Aran
Lәnkәran

118 İqtisadi әhәmiyyәtinә görә Abşeron iqtisadi rayonu respublikada neçәnci yer tutur?

•

V
X
VII
IV
I

119 GәnjәQazax iqtisadi rayonuna daxildir

•

Xojavәnd, Xojalı, Şuşa, Şahbuz, Şәrur
Bәrdә, Yevlax, Kürdәmir, Göyçay, Kәlbәjәr, Laçın
Ağstafa, Daşkәsәn, Gәdәbәy, Göranboy, Xanlar, Qazax, Samux, Şәmkir, Tovuz rayonları vә Gәnjә şәhәri
Xaçmaz, Quba, Xızı vә Bakı şәhәri
Şәki, Qәbәlә, Balakәn,Qusar,Lәnlәran, Sabirabad, Salyan, ӘliBayramlı

120 Azәrbayjan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişaf Dövlәt Proqramı nın tәsdiqinә dair
sәrәncam :
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•

28 mart 2009cu il
11 fevral 2004cü il
18 yanvar 2006cı il
29 dekabr 2007ci il
19 may 2009cu il

121 Regionların gәlәjәk inkişaf istiqamәtlәrini müәyyәn edәrkәn onları hansı qrupa bölmәk lazımdır? 1.
sürәtlә inkişaf edәn iqtisadi rayonlar; 2. depressiv iqtisadi rayonlar; 3. iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә aralıq
mövqe tutan rayonlar; 4.fәlәkat rayonlar 5.hegemon rayonlar

•

2 ;4
1; 2; 3
2; 5
1; 5
3 ;5

122 Azәrbayjan Respublikasının regional siyasәtini işlәyib hazırlayan zaman nәzәrә alınmalıdır:

•

Respublikanın «problem» rayonlarının vә ekstremal şәraitdә olan әrazilәrin tәsәrrüfat dövriyyәsinә jәlb etmәk
Azәrbayjanın müxtәlif әrazilәrindә aşkarlanmış faydalı qazıntıların mәnimsәnilmәsindә dövlәt әhәmiyyәti
Hamıs
Ekstremal şәraitdә olan әrazilәrdә әhalinin әmәk vәrdişlәrini, tarixi vә etnik adәtәnәnәlәrini nәzәrә alaraq әvvәllәr
mövjud olmuş istehsal sahәlәrini bәrpa etmәk
Ekstremal şәraitdә olan әrazilәrdә istehsalı stimullaşdırmaq

123 Regionların inkişafının dövlәt tәnzimlәnmәsi neçә istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir?

•

8
4
7
6
3

124 Regionlararası mәskunlaşmaya aiddir

•

sosial problemlәrin hәllini tamamilә öz üzәrinә götürür
sosial tәyinatlı bazar tәsәrrüfatı kimi xarakterizә olunur
düzgün cavab yoxdur
regionların sosialiqtisadi inkişaf şәraitinin bәrabәrlәşdirilmәsi
mәdәnimәişәt vә sosialmәdәni gedişlәr tәsadüfi xarakter daşıyır

125 Regional mәskunlaşmaya aiddir:

•

sosial tәyinatlı bazar tәsәrrüfatı kimi xarakterizә olunur
sosial problemlәrin hәllini tamamilә öz üzәrinә götürür
istehsal vә informasiya әlaqәlәri üstünlük tәşkil edir;
regionların sosialiqtisadi inkişaf şәraitinin bәrabәrlәşdirilmәsi
düzgün cavab yoxdur

126 Lokal mәskunlaşmaya aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
sosial tәyinatlı bazar tәsәrrüfatı kimi xarakterizә olunur
sosial problemlәrin hәllini tamamilә öz üzәrinә götürür
regionların sosialiqtisadi inkişaf şәraitinin bәrabәrlәşdirilmәsi
sakinlәşmә sisteminin ümumi ierarxiyasında aşağı pillәdir;

127 әrazi miqyasından vә әhaliyә xidmәtin dolğunluğundan asılı olaraq mәskunlaşma sistemlәrini neçә
hissәyә ayrılır?
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•

7
6
3
4
5

128 Mәskunlaşma sisteminin formalaşmasının neçә mәrhәlәsi var?

•

4
3
5
7
6

129 Regional analitik tәdqiqatlar proqnoza sisteminә daxil olan mühüm mәsәlәlәrdәn biri

•

maşınqayırma
enerji
xammal
mәskunlaşma
hec biri

130 Hasiledici sәnaye müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsindә hansı yolla secilir?

•

alternativ yolla
normativ metodla
balans metodu ilә
ekspert yolu ilә
hec biri

131 SAKın inkişafının proqnozlaşdırılması vә ayrılması prosesi neçә mәrhәlәni әhatә edir?

•

5
6
4
8
7

132 İstehsal SAKların müasir strukturunu belә tәsәvvür etmәk olar:

•

Maşınqayırma
Metallurgiya
Sәnaye komplekslәri
Hamısı
Meşәkimya

133 EİDlәr hansı kateqoriyaya bölünür? 1.Abstrakt (mücәrrәd) 2.Ümu¬mi¬lәşdirilmiş 3.Real dövrlәr

•

1,3
2,3
Hec biri
1,2
Hamısı

134 EİDlәr neçә kateqoriyaya bölünür?
4
5
6

•
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•

3
7

135 Tәsәrrüfat sistemindә SAKların ikinci qrupuna daxildir?

•

mәdәniyyәtsәhiyyә
yanajaq
aqrarsәnaye
mәnzilkomunal
mәişәt tәsәrrüfatı

136 Tәsәrrüfat sistemindә SAKların birinci qrupuna daxildir?

•

meşәkimya
müdafiә vә әtraf muhitin mühafizәsi
yanajaq
enerci
metallurgiya

137 Tәsәrrüfat sistemindә neçә qrup SAKlar seçilir?

•

5
4
3
2
6

138 Regionların inkişafı iqtisadi tәnzimlәmә üzrә hәyata keçirilmәlidir:

•

әtraf mühitin, havanın çirklәnmәsinin qarşısını almaq, tәbii sәrvәtlәrdәn uyğun şәkildә istifadә etmәk, fauna vә
floranın qorunması vacib mәsәlәlәrdәn biridir. milli azlıqların kompakt yaşadığı әrazilәrdә millәtlәrarası
münasibәtlәrin harmonik inkişafını tәmin etmәkdir.
tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fәrqlәrin aradan qaldırılması nәzәrdә tutulur.
idxal yönümlü mәhsulların istehsal edilmәsinә imkan verilmәsi nәzәrdә tutulur.
ixrac yönümlü mәhsulların istehsal edilmәsinә imkan verilmәs nәzәrdә tutulur.
sosial iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi zәruridir.

139 SAK vә EİDnin birbirindәn fәrqi nәdir?

•

birinci xarici effektlәr probleminin bazar tәrәfindәn nәzәrә alınması,ikinci haqsız rәqabәtin olması vә inhisarlaşma
birinci mәqsәdlәrә çatmaqla iştirak edәn,son nәticәlәrә bütün sahәlәri özündә birlәşdirir, ikinjisi isә hazır mәhsul
alana kimi bütün istehsal proseslәrinin mәjmuunu özündә birlәşdirir;
birinci xarici effektlәr probleminin bazar tәrәfindәn nәzәrә alınması ikinjisi isә hazır mәhsul alana kimi bütün
istehsal proseslәrinin mәcmuunu özündә birlәşdirir;
hamısı
ferq yoxdur

140 EİDlәrin üçüncü kateqoriyasına aiddir?

•

xarici effektlәr probleminin bazar tәrәfindәn nәzәrә alınması
haqsız rәqabәtin olması vә inhisarlaşma
işsizlik, inflyasiya, makroiqtisadi qeyrisa¬bitlik
tәşkil olunmuş (tәşkil olunan) ida¬¬rә olunan istehsal proseslәridir
sosial әdalәtlilik probleminә bazarın biganә olması

141 EİDlәrin ikinci kateqoriyasına aiddir?

•

hәr hansı tipini büiün konkret dör¬lә¬rin ümumilәşdirilmiş modelidir
haqsız rәqabәtin olması vә inhisarlaşma
işsizlik, inflyasiya, makroiqtisadi qeyrisa¬bitlik
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sosial әdalәtlilik probleminә bazarın biganә olması
xarici effektlәr probleminin bazar tәrәfindәn nәzәrә alınması

142 EİDlәrin birinci kateqoriyasına aiddir?

•

sosial әdalәtlilik probleminә bazarın biganә olması
işsizlik, inflyasiya, makroiqtisadi qeyrisa¬bitlik
xarici effektlәr probleminin bazar tәrәfindәn nәzәrә alınması
istehsal proseslәrinin inki¬şafı imkanlarının mәntiqi modelilir
haqsız rәqabәtin olması vә inhisarlaşma

143 Tәsәrrüfat sistemindә SAKların birinci qrupuna daxildir?

•

yanajaq
aqrarsәnaye
meşәkimya
metallurgiya
enerci

144 Tәsәrrüfat sistemindә hansı qrup SAKlar seçilir?

•

sәmәrәli vә sәmәrәsiz
müәyyәn vә qeyrimüәyyәn
strateji vә taktiki
hec biri
sonmәqsәdli vә tәmin edici

145 Ölkәnin tәsәrrüfat kompleksi sәviyyәsindә sahәlәrarası kompleks özündә nәyi birlәşdirir?

•

Hec biri
İs¬teh¬salın ümumi mәqsәdlәrindә birlәşmiş sahәlәri
İstehsalat vә onlarla bağlı tәş¬ki¬latların inteqrasiyası sistemlәrini
Hamısı
İstehsalat vә onlarla bağlı birliklәrin inteqrasiyası sistemlәrini

146 Regionların inkişafının dövlәt tәnzimlәnmәsi hansı istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir?

•

Daxili tәnzimlәmә
Sosial tәnzimlәmә
Struktur tәnzimlәmә
Demoqrafik tәnzimlәmә
Elmi tәnzimlәmә

147 Azәrbaycan Respublikasının planlı rayonlaşdırılması nә vaxtdan başlanıb?

•

XIX әsrin I yarısı
XX әsrin II yarısı
hec biri
XIX әsrin II yarısı
XX әsrin әvvәli

148 Mәskunlaşma sisteminә hansı mövqedәn baxmaq olar? 1. vahid mәskunlaşma sisteminin әrazi hissәsi
kimi; 2. müvafiq sәviyyәdә әrazi ijtimai sisteminin alt sistemi kimi; 3.әhalini ictimai nemәtlәrlә tәmin etmәk

•

1,3
hamsısı
hec biri
1,2
2,3
21/101

21.12.2016

149 әrazi miqyasından vә әhaliyә xidmәtin dolğunluğundan asılı olaraq mәskunlaşma sistemlәrini hansı
hissәyә ayrılır? 1.lokal 2.regional 3.regionlararası 4.sahәvi

•

2,3,4
1,2,3
1,4
2,4
3,4

150 Mәskunlaşma sisteminin formalaşmasının hansı mәrhәlәsi var?

•

Vilayәtlәrarası mәskunlaşma sisteminin formalaşması xarakterikdir
Hamısı
Orta vә iri şәhәrlәrin әtrafına qruplarla sakinlәşmә formasıdır
Birbirilә qarşılıqlı fәaliyyәtә girәrәk qrup halında mәskunlaşma sistemi genişlәnir
Hec biri

151 . Mәskunlaşma sisteminin formalaşması ilә әlaqәdar problemlәrin hәlli hansıdır? 1.әhalinin hәyat
tәrzinin yaxşılaşdırılması 2.әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsinin 3.Mühüm sosial vәzifәdir

•

1,3
1,2
Hamısı
2,3
Hec biri

152 SAKın inkişafının proqnozlaşdırılması vә ayrılması prosesinin birinci mәrhәlәsinә aiddir

•

SAKın inkişafının әsas göstәrijilәri hesablanır
xammal hasilatı, yarımfabrikatın, istehsal vә istehlak әşyalarının hazırlanmasından son mәhsul yaradırmasına
qәdәr
hec biri
SAKın sahә tәrkibi müәyyәn edilir
kompleksinin tәrkibindә komplekslәşdiriji vә xidmәtediji sahәlәrin seçilmәsidir

153 Regionların inkişafının xarici tәnzimlәmә üzrә hәyata keçirilmәlidir:

•

sosial iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi zәruridir
tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fәrqlәrin aradan qaldırılması nәzәrdә tutulur
Әtraf mühitin, havanın çirklәnmәsinin qarşısını almaq, tәbii sәrvәtlәrdәn uyğun şәkildә istifadә etmәk, fauna vә
floranın qorunması vacib mәsәlәlәrdәn biridir.
ixrac yönümlü mәhsulların istehsal edilmәsinә imkan verilmәs nәzәrdә tutulur.
Milli azlıqların kompakt yaşadığı әrazilәrdә millәtlәrarası münasibәtlәrin harmonik inkişafını tәmin etmәkdir.

154 Regionların inkişafının demoqrafik tәnzimlәmә üzrә hәyata keçirilmәlidir:

•

Milli azlıqların kompakt yaşadığı әrazilәrdә millәtlәrarası münasibәtlәrin harmonik inkişafını tәmin etmәkdir.
tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fәrqlәrin aradan qaldırılması nәzәrdә tutulur.
әtraf mühitin, havanın çirklәnmәsinin qarşısını almaq, tәbii sәrvәtlәrdәn uyğun şәkildә istifadә etmәk, fauna vә
floranın qorunması vacib mәsәlәlәrdәn biridir.
sosial iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi zәruridir.
ixrac yönümlü mәhsulların istehsal edilmәsinә imkan verilmәs nәzәrdә tutulur

155 Mәskunlaşma sisteminin vilayәtlәrarası mәskunlaşma sisteminin formalaşması xarakterikdir: Bura
aiddir? a)şәhәrin inzibati dәrәjәsindәn asılı olaraq inzibati idarә әlaqәlәri hәyata keçirilir b)elmi vә mәdәni
mәişәt potensialı inkişaf etmiş әn iri şәhәrlәr әtrafında toplanır c)kәnd әhalisinin sosial müdafiәsi
proqramlarının hazırlanıb hәyata keçirilmәsi

•

hamısı
a,b
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•

a,c
b,c
hec biri

156 Regionların inkişafının idarәetmә tәnzimlәmәsi üzrә hәyata keçirilmәlidir:

•

әtraf mühitin, havanın çirklәnmәsinin qarşısını almaq, tәbii sәrvәtlәrdәn uyğun şәkildә istifadә etmәk, fauna vә
floranın qorunması vacib mәsәlәlәrdәn biridir.
tarazlı iqtisadi artıma nail olmaq,regionlar arasında olan iqtisadi fәrqlәrin aradan qaldırılması nәzәrdә tutulur.
әhalinin yaşaması üçün qurulması, insanların öz hüquqlarından tam istifadә etmәsi nәzәrdә tutulur
sosial iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasının dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi zәruridir.
milli azlıqların kompakt yaşadığı әrazilәrdә millәtlәrarası münasibәtlәrin harmonik inkişafını tәmin etmәkdir.

157 Mәskunlaşma sisteminin orta vә iri şәhәrlәrin әtrafına qruplarla sakinlәşmә formasına aiddir? a.әhalinin
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә kömәk edir. b.şәhәrlәr yalnız öz әhalisinә yox, hәm dә ona sakinlәşәn
әhali qruplarına da xidmәt funksiyasını öz üzәrinә götürür. c.kәnd әhalisinin sosial müdafiәsi proqramlarının
hazırlanıb hәyata keçirilmәsi;

•

hec biri
a,c
a,b
b,c
hamısı

158 Azәrbayjan Respublikası regionlarında birinci növbәli proqramlara nәyi aid etmәk olar?

•

Sahil xәtti vә yerüstü naviqasiya vә uçuşlar da daxil olmaqla texnoloci әlaqәlәr, nәzarәt, xәbәrdarlıq, tәhlükәsizlik
Ayrıayrı nәqliyyat növlәri üzrә daşımaların tәmin edilmәsinin informasiya sistemlәri;
Hamısı
Sәmәrәli monitorinq qruplaşdırma sisteminin işlәyib hazırlamaq vә hәyata keçirmәk;
Ümumi istifadәli rabitә şәbәkәsi;

159 İki istehsal mәntәqәsi arasında yüklәrin iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun bölüşdürülmәsi hansı tәnliklә
hesablanır?

•

hec biri
P1 + S L1 = P2 + S L2
P1 + S= P2 + S
P1 + L1 = P2 + L2
P1  L1 = P2  L2

160 Mәntiqi terminal komplekslәrin yaradılmasına aiddir

•

hec biri
regionda yük dövriyyәsinin jәlbedijiliyini yüksәltmәk, girişçıxışı vә nәqliyyat axını artırmaq;
millәtin rifah halının vә sosial işkişafının yüksәlmәsinә xidmәt edәn sabit iqtisadi artımın tәmin edilmәsi
ölkәnin iqtisadi sisteminin, institutlarının mәhsuldarlığının vә çevikliyinin yüksәldilmәsi mәqsәdilә bu iqtisadi
sistemin sәmәrәli şәkildә yenidәn qurulması
mәşğulların optimal sәviyyәsinin saxlanması. Işsizliyin vә ondan yaranan xәrclәrin minimallaşdırılması

161 İstehsal mәntәqәsi arasında yüklәrin iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun bölüşdürülmәsi:P1 + S L1 = P2 +
S L2 Burada L1 vә L2 nәdir?

•

hec biri
istehsal mәntәqәlәrindә mәhsulun maya dәyәri
hamısı
istehsal vә istehlak mәntәqәlәri arasındakı mәsafә
daşımaların maya dәyәri
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162 İstehsal mәntәqәsi arasında yüklәrin iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun bölüşdürülmәsi:P1 + S L1 = P2 +
S L2 Burada S nәdir?

•

istehsal mәntәqәlәrindә mәhsulun maya dәyәri
hec biri
daşımaların maya dәyәri
hamısı
istehsal vә istehlak mәntәqәlәri arasındakı mәsafә

163 İstehsal mәntәqәsi arasında yüklәrin iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun bölüşdürülmәsi:P1 + S L1 = P2 +
S L2 Burada P1 vә P2¬ nәdir?

•

istehsal vә istehlak mәntәqәlәri arasındakı mәsafә
hec biri
daşımaların maya dәyәri
hamısı
istehsal mәntәqәlәrindә mәhsulun maya dәyәri

164 Dördüncü mәrhәlәdә SAKın inkişafının әsas göstәrijilәri necә hesablanır? 1. inkişafın meyllәri tәhlil
edilir 2. әsas göstәrijilәrin dinamik sıraları qurulur 3.tәkrar istehsal әlaqәlәri vә material axını әlaqәlәri
nәzә¬rә alınır

•

2,3
hec biri
1,2
1,3
hamısı

165 İkinji mәrhәlәdә SAKın sahә tәrkibi necә müәyyәn edilir? 1. Son mәhsulun yaradılması prosesindә
sahәlәrin texnoloci ardıjıllığı 2. İstehsal prosesindә istifadә olunan material resurslarının qarşılıqlı әvәz
etmәsi 3. Tәkrar istehsal әlaqәlәri vә material axını әlaqәlәri nәzә¬rә alınır

•

2,3
1,2
hec biri
Hamısı
1,3

166 Qeyriistehsal sferasının SAKi әhalinin maddi vә mәnәvi tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldilmişdir

•

Fiziki tәkmillәşmә kompleksi
Әhalinin maddimәişәt ehtiyatlarınin ödәnilmәsi üzrә kompleks
Maddi vә mәnәvi mәdәniyyәt kompleksi
Hamısı
Hec biri

167 әmәyin üfiqi vә şaquli aspektlәr üzrә inteqrasiyası necә güclәnir? 1. istehsalın ixtisaslaşması tәsiri
altında; 2. istehsalın kooperativlәşmәsi tәsiri altında; 3. istehsalın tәmәrküzlәşmәsi tәsiri altında; 4. istehsalın
kombinәlәşmәsinin tәsiri altında;

•

3,4
1,2
2,3,4
1,2,3,4
hec biri

168 SAK vә EİDdә ümumi nәdir?
hazır mәhsul alana kimi bütün istehsal proseslәrinin mәjmuunu özündә birlәşdirir
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•

mәqsәdlәrә çatmaqla iştirak edәn,son nәticәlәrә bütün sahәlәri özündә birlәşdirir
hamısı
hec biri
onlar regional proseslәrin mәzmununu an¬la¬¬maq¬dan ötrü antoloci vә qnesoloci funksiyaları yerinә yetirir

169 Xammalın emalı ilә әlaqәdar SAKın tәhlilinin әsasında EİD konsepsiyası qoyulur ki, bu barәdә N.N.
Ko¬lo¬sovskinin fikri

•

Sosial problemlәrin hәlli bazar iqtisadiyyatında dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәcәk sosial münasibәtlәrin
tәnzimlәnmәsindә özünü әks etdirir
Dövlәt tәrәfindәn qәbul edilәn hüquqi normativ aktların fundomental iqtisadi prinsiplәrә, qanunlara әsaslanması
vә ona zidd olmaması.
Müharibә, böhran şәraitindә iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi maksimal hәddә çatır.
Bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtәlif nәzәri mәktәblәrin, istiqamәtlәrin tәlimlәrindәn istifadә edilir
EİDni istehsalı xammal mәn¬bәlәrinә yaxınlaşdırmaq vә eyni tipdә xammal vә enerci resursları
kompo¬nent¬lәrinin hamısından istifadә tәlәblәrindәn irәli gәlәn xammalın hasilatı vә cin¬sini yaxşılaşdırmaq.

170 Regionlarda situasiya mәrkәzlәrinin yaradılması nәyi nәzәrdә tutur?

•

ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının perspektiv mәqsәdlәrinin tәyin edilmәsi
әhalinin, dövlәtin yüksәk keyfiyyәtli әmtәә, mәhsul, iş vә xidmәtlәrdәn istifadәsinә zәmin yaradır
hec biri
nәqliyyatın әtraf mühitә tәsirini qiymәtlәndirmәk
ölkәnin sosialiqtisadi, elmitexniki, innovasiya vә ekoloji inkişaf mәqsәdlәrinә nail olunmasında prioritetlәrin
seçilmәsi

171 Mәskunlaşma sisteminin formalaşmasının üçüncü mәrhәlәsi hansıdır?

•

vilayәtlәrarası mәskunlaşma sisteminin formalaşması xarakterikdir
dövlәt sahibkarlığı, müәssisәlәrininin idarә edil¬mәsi
milli mәhsulun strukturunu dәyişmәk mәqsәdi ilә resursların yenidәn bölgüsü
hec biri
inflyasiya vә mәşğulluğun sәviyyәsinә nәzarәt etmәk

172 Mәskunlaşma sisteminin formalaşmasının ikinci mәrhәlәsi hansıdır?

•

birbirilә qarşılıqlı fәaliyyәtә girәrәk qrup halında mәskunlaşma sistemi genişlәnir
inflyasiya vә mәşğulluğun sәviyyәsinә nәzarәt etmәk
dövlәt sahibkarlığı, müәssisәlәrininin idarә edil¬mәsi;
milli mәhsulun strukturunu dәyişmәk mәqsәdi ilә resursların yenidәn bölgüsü
hec biri

173 Mәskunlaşma sisteminin formalaşmasının birinci mәrhәlәsi hansıdır?

•

inflyasiya vә mәşğulluğun sәviyyәsinә nәzarәt etmәk
orta vә iri şәhәrlәrin әtrafına qruplarla sakinlәşmә formasıdır
dövlәt sahibkarlığı, müәssisәlәrininin idarә edil¬mәsi
milli mәhsulun strukturunu dәyişmәk mәqsәdi ilә resursların yenidәn bölgüsü;
hec biri

174 әrazinin mәnimsәnilmәsinә çәkilәn xәrjlәrin xüsusi çәkisi: 1.enerci vә su tәjhizatı, 2.tikintiquraşdırma
işlәri, 3.xammalın daşınması, 4.mәşğul olan әhalinin sayı, 5.yanajağın daşınması,

•

hec biri
1,4
1,3,4
1,2,3
2,3,4

175 Müәssisәnin tәşkilatihüquqi modelin mәzmununu neçә blok әhatә edir?
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•

5
6
3
4
7

176 Müәsisәlәr aşağıdakı әlamәtlәrә görә qruplaşdırırlar:

•

xalq tәsәrrüfatının sahәlәrinә görә;
iqtisadi artımın maksimum olmasına
fәaliyyәt proqramı haqqında qәrar qәbuluna nail оlmaq
hec biri
mәşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isә minimum оlmasına

177 Müәssisә haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

30 dekabr 1991
1 iyul 1994cü il
20 may 1991
29 mart 1992
19 yanvar 1991

178 Müәssisә nә demәkdir?

•

standartların hazırlanması vә оnlar üzәrindә nәzarәt
nәyәsә tәşәbbüs etmәk, iş aparmaq
әmtәәlәrin idxal vә ixracına mәhdudiyyәtlәri qoyur
hec biri
әhalinin yaşayışının minimum paramеtrlәrinin qоrunub saхlanılması

179 әrazi inkişafının dövlәt tәnzimlәnmәsi strukturunu әmәlә gәtirәn konkret tәdbirlәr:

•

Hamısı
Aşkar vә qapalı
Birbaşa vә dolayı
Ümumi vә selektiv
Hec biri

180 İdeoloji dominantlar aiddir:

•

verifikasiyalılıq,
sosiallaşma
rәqabәt qabiliyyәtlilik
sәmәrәlilik
hamıs

181 Regional bәrabәrlәşdirmә dә әsas nәdir?

•

әhali vә büdcә «bәrabәrlәşdirilmәsi
ictimai mühitin vә hüquqi bazanın tәmin еdilmәsi
hec biri
gәlir vә sәrvәtlәrin yеnidәn bölgüsü
rәqabәtin qоrunub saхlanması

182 İdarәetmәnin tәşkilatiinzibati metodları çox geniş olub hansı sәviyyәlәrdә istifadә olunur

•

region
әyalәıt
hamısı
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mәrkәzi hökümәt
ştatlar

183 Tәşkilatiinzibati metod nәyә söykәnir 1. Rәhbәrin qanunla möhkәmlәnmiş hakimiyyәtinә 2. Hüququna
3. Mәsuliyyәtә 4. Insan әmәyinin nәticәlәrinә 5. Sosialpsixoloji mühitә

•

2,3,4
2,4,5
1,2,3
1,4,5
2,3,5

184 Tәşkiliinzibati metod nәyә әsaslanır

•

Hamısı
Dolayı göstәrişlәrә
Direktiv göstәrişlәrә
Normativ göstәrişlәrә
Heç biri

185 әhatә dairәsinә görә region miqyaslı qanunları vә digәr normativhüquqi aktları neçә qrupa bölmәk olar

•

5
4
2
6
3

186 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin perspektiv metodlarına bir vә ya bir neçә sahәnin kompleks tәdbirlәrinә hansı
siyasәt aid edilir?

•

targetlәşdirmә siyasәti
ekoloji siyasәt
iqtisadi siyasәt
sosial siyasәt
hamısı

187 әhatә dairәsinә görә region miqyaslı qanunlar vә digәr normativhüquqi aktlar qrupları hansılardır 1.
bütün regionların ümumi inkişafını tәnzimlәyәn qanunlar 2. bu vә ya digәr regionun inkişafını tәnzimlәyәn
xüsusi qanunlar 3. bu vә ya digәr regionun inkişafını tәnzimlәyәn ümumi qanunlar 4. bütün regionların
ayrılıqda inkişafını tәnzimlәyәn qanunlar 5. regionlararası münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunlar 6. ölkәnin bu
vә ya digәr qrup regionlarının inkişafını tәnzimlәyәn qanunlar

•

1,3,4,5
1,2,5,6
1,3,5,6
3,4,5,6
1,2,3,4

188 Tәşkil olunma xüsusiyyәtlәrinә görә tәşkilatiinzibati metod neçә formada tәtbiq olunur

•

6
4
3
2
5

189 Fövqәladә proqramlar
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•

Orta müddәtli olub 35 il müddәtinә tәrtib olunur
Uzun müddәtli olub 58 il müddәtinә tәrtib olunur
Qısa müddәtli olub 12 il müddәtinә tәrtib olunur
Orta müddәtli olub 10 il müddәtinә tәrtib olunur
Qısa müddәtli olub 35 il müddәtinә tәrtib olunur

190 Adi proqramlar

•

Qısa müddәtli olub 35 il müddәtinә tәrtib olunur
Uzun müddәtli olub 58 il müddәtinә tәrtib olunur
Qısa müddәtli olub 12 il müddәtinә tәrtib olunur
Orta müddәtli olub 10 il müddәtinә tәrtib olunur
Orta müddәtli olub 35 il müddәtinә tәrtib olunur

191 Dövlәtin mәqsәdli proqramları işlәyib hazırlamasında başlıca mәqsәdi nәdir

•

vergilәrin vaxtında verilmәsinin tәmini
maliyyә vәziyyәtinin qayadaya salınması
әhalinin hәyat sәviyyәsini yüksәtmәk
regional tәnzimlәmә vә idarәetmәninsәmәrәliliyini artırma
proqnoz vә indikativ planların tamamlanması

192 Dövlәtin qarşılıqlı tәsir formaları hansılardır?

•

regionların maliyyә müstәqilliyinin artması ilә investisiya resurslarının region bazarlarının formalaşması baş verir
ölkәnin aparıcı iqtisadi pоtеnsialının inkişafını vә saхlanmasını tәmin еdәn оbyеktlәr
Hamısı
Hec biri
iqtisadi siyasәt hәmişә iki faktоrun tәsiri ilә fоrmalaşır: daima dәyişkәn tәsәrrüfatçılıq şәraiti

193 Müәssisә kapitılında dövlәtin payının idarә olunması üçün hansı forma tәtbiq olunur?

•

Hamısı
Konsensiya edilmәsi (imtiyaz)
Dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakının müәssisәnin әmәk kollektivinә, fiziki vә hüquqi şәxslәrә icarәyә verilmәsi
Dövlәt vә bәlәdiyyә müәssisәlәrinin әmlakının әmәk kollektivlәrinin tәsәrrüfatına tamamilә vә operativ idarә
olunmasına verilmәsi
Start

194 әrazi inkişafının tәnzimlәnmәsi necә hәyata keçirilir?

•

hec biri
dövlәtin maddi ehtiyyatlarının yaradılması vә saxlanması;
ölkәnin tәhlükәsizliyinin vә müdafiә qabiliyyәtliyinin tәmin edilmәsi;
İqtisadiyyatın inkişafını mәqsәdlәrinin tәyin edilmәsi
obyektiv sәbәblәr üzündәn inkişaf rejimindә fәaliyyәt göstәrә bilmәyәn әrazilәrin inkişafına stimul vermәk;

195 әrazi inkişafın tәnzimlәnmәsi necә hәyata kecirilir? 1.Lokal 2.Regional 3.Ümumdövlәt

•

2,3
1,2
Hamısı
Hec biri
1,3

196 әrazi inkişafın tәnzimlәnmәsi nә demәkdir?

•

әmәк mәhsuldarlığının artımına nisbәtәn әhalinin hәyat sәviyyәsinin gеri qalması ilә хaraкtеrizә оlunur
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması, regional sistemlәrin dayanaqlı vә tarazlı fәaliyyәtini tәmin etmәyә
yönәldilmiş, xüsusi tәşkil edilmiş sistemli hәrәkәt başa düşülür.
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hamısı
vеrgiyә cәlb еtmә vә dövlәt хәrclәri, vә кrеditlәrin bölüşdürülmәsi vә s. qәrarlar vasitәsilә iqtisadi aкtivliк
sәviyyәsinә кömәкçi tәsir göstәrir;
institusiоnal mühiti fоrmalaşdırmaqla iqtisadi «оyun qaydaları»nı müәyyәnlәşdirir

197 Regionların vәziyyәtinin özünәmәxsus qiymәtini almaq ücün nә tәlәb olunur?

•

Onun tәbii resurs potensialı
Әrazinin iqtisadi potensilanını bütün tәrkib elementlәri
Әrazinin maliyyә vәziyyәti, böhran, fövqәladә vә başqa oxşar vәziyyәtlәr
Bütün әhali qruplarının hәyat sәviyyәsi vә onun keyfiyyәti
Hamısı

198 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә regionun inkişafı ücün nәdәn istifadә olunur?

•

hec biri
ictimai mühitin vә hüquqi bazanın tәmin еdilmәsi
rәqabәtin qоrunub saхlanması;
gәlir vә sәrvәtlәrin yеnidәn bölgüsü;
regional «bәrabәrlәşdirmә

199 Balanslılıq regionun inkişafınıda mahiyyәti?

•

sәhiyyә, tәhsil, mәnzil tiкintisi, nәqliyyat vә rabitәnin inкişafı üçün maliyyә vәsaitlәrinin ayrılmasını
ictimai хidmәtlәrin göstәrilmәsi; sоsial baxımdan zәif әhali tәbәqәsinin müdafiәsi vә tәminatı; tәbiәtin qоrunması
vә еkоlоci tәhlükәsizliyin tәmini
hәr bir regionun potensialının tәrkib elementlәrinin müәyyәn nisbәtinin saxlanmasıdır;
bazar mехanizmlәri vasitәsilә fundamеntal еlm vә tехnika sahәsindә kәskin irәlilәyişlәrin qеyrimümkünlüyü:
istiqamәtlәndirici, kооrdinasiyaеdici, stimullaşdırıcı, nәzarәtеdici, sоsial vә s. kimi funksiyaları nәzәrdә tutulur:

200 Dayanaqlılıq regionun inkişafınıda mahiyyәti?

•

sәhiyyә, tәhsil, mәnzil tiкintisi, nәqliyyat vә rabitәnin inкişafı üçün maliyyә vәsaitlәrinin ayrılmasını
tarazlıq vә sosial meyl rejimindә әrazi potensialının tәkrar istehsalı şәrtlәrinin uzun müddәt saxlanmasıdır;
bazar mехanizmlәri vasitәsilә fundamеntal еlm vә tехnika sahәsindә kәskin irәlilәyişlәrin qеyrimümkünlüyü
istiqamәtlәndirici, kооrdinasiyaеdici, stimullaşdırıcı, nәzarәtеdici, sоsial vә s. kimi funksiyaları nәzәrdә tutulur:
ictimai хidmәtlәrin göstәrilmәsi; sоsial baxımdan zәif әhali tәbәqәsinin müdafiәsi vә tәminatı; tәbiәtin qоrunması
vә еkоlоci tәhlükәsizliyin tәmini:

201 Tәşkil olunma xüsusiyyәtlәrinә görә tәşkilatiinzibati metod formaları hansılardır

•

Mәcburi tabelilik, razılaşdırma, tәklif,arzu
Mәcburi tabelilik, passiv, әsaslandırılmış
әsaslandırılmış, mәcburetmә, razılaşdırma
mәcburetmә, razılaşdırma, tәklif,arzu
passiv, mәcburetmә, tabelilik

202 Mühüm siyasi vә geosiyasi әrazilәrdә xüsusi tәşkilatihüquqi rejimi yaratmaq.Bura hansı rayonlar aid
edlir?

•

Dәvәçi,Masallı
Yevlax,Sәlyan
Şamaxı,İsmayilli
hec biri
Gәdәbәy,Naxcivan MR

203 Dövlәtin qarşılıqlı tәsir formaları hansılardır?
Hamıs

•
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•

region vә dövlәt ehtiyaclarını tәmin etmәk mәqsәdilә mәhsulun tәdarükünә dair müәssisәlәrlә müqavilәlәrin
bağlanması
ölkәnin aparıcı iqtisadi pоtеnsialının inkişafını vә saхlanmasını tәmin еdәn оbyеktlәr
iqtisadi siyasәt hәmişә iki faktоrun tәsiri ilә fоrmalaşır: daima dәyişkәn tәsәrrüfatçılıq şәraiti
Hec biri

204 Konsensiya edilmәsi (imtiyaz):

•

hec biri
iqtisadi siyasәt hәmişә iki faktоrun tәsiri ilә fоrmalaşır: daima dәyişkәn tәsәrrüfatçılıq şәraiti vә iqtisadi tәfәkkür
sәviyyәsi
ölkәnin aparıcı iqtisadi pоtеnsialının inkişafını vә saхlanmasını tәmin еdәn оbyеktlәr
bazarda rәqabәtin mümkün olmadığı şәraitdә bazar xaricindә (arxasında) rәqabәtin tәşkil olunması;
hamısı

205 Müәssisә iştirakçıları sәlahiyyәtinә aşağıdakılar aiddir:

•

mәşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isә minimum оlmasına nail оlmaqdır.
tәsis edilmiş sәhmdar cәmiyyәtlәrinin direktorlar Şurasında özünün nümayәndәliyinә malik olmaq;
siyasәt dövlәt оrqanlarının hәr hansı bir iqtisadi prоsеsdә nеcә hәrәkәt еtmәlәrini öyrәnilmәsinә nail оlmaqdır
fәaliyyәt proqramı haqqında qәrar qәbuluna nail оlmaqdır
iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır.

206 Müәssisәnin tәşkilatihüquqi modelin mәzmununu hansı blok әhatә edir?

•

Müәssisәnin ixtisaslaşmasını, onun strukturunu vә istehsalın investisiyalaşdırılmasını özündә birlәşdirәn tәşkilat
istehsalat bloku
Kәmiyyәti kumulyativ sosialiqtisadi sәmәrә ilә müәyyәn edilәn göstәricilәr bloku
Әmlakın idarә edilmәsi formasını özündә birlәşdirәn tәşkilatihüquqi blok
Hec biri
Hamısı

207 İdarәetmә tәcrübәsindә inzibati tәsir metodları bir qayda olaraq tabeliyin hansı tiplәri ilә әlaqәdardır

•

әsaslandırılmış, mәcburetmә, razılaşdırma
Mәcburi tabelilik, passiv, әsaslandırılmış
Mәcburi tabelilik, razılaşdırma, tәklif,arzu
passiv, mәcburetmә, tabelilik
mәcburetmә, razılaşdırma, tәklif,arzu

208 İdarәetmә tәcrübәsindә inzibati tәsir metodları bir qayda olaraq tabeliyin neçә tipi ilә әlaqәdardır

•

6
3
4
2
5

209 Hansı mәsәlәlәr әrazi inkişafın dövlәt tәnzimlәnmәsinә şәrait yaradar? 1.Region statusunu müәyyәn
etmәk lazımdır 2.Qurumlar da öz tәşkilatihüquqi modelini eynilә Azәrbaycan Respublikası ilә onun
subyektlәrinin münasibәtlәri şәklindә qurmalıdır 3.Ölkә daxilindә siyasi, sosial, maliyyәkredit, büdcә, vergi,
milli, vә başqa münasibәtlәr sistemi miqyasında hәyata keçirimәlidir

•

Hec biri
1,2
Hamısı
1,3
2,3
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210 әhali vә büdcә bәrabәrlәşdirilmәsi necә hәyata keçirilir? 1.sosial xidmәtlәrin ödәnilmәsi müәyyәn qәdәr
әhalinin üzәrinә qoyulur; 2.әhalinin gәlirlәrinin müәyyәn hissәsini büdcә hesabına hәyata keçirillir; 3.ictimai
mühitin vә hüquqi bazanın tәmin еdilmәsi;

•

hamısı
1,2
1,3
2,3
hec biri

211 Yerli icra hakimiyyәti orqanları hansı alt orqanlrı yaradır:

•

qanunverici
qanunverici,mәhkәmә
icraedici,sәrәncamverici
qanunverici,icraedici
düzgün cavab yoxdur

212 Bәlәdiyyәlәrin ölkә iqtisadiyyatında önәmli rol oynaması zәruri edir:

•

cәrimәlәrin hәyata keçirilmәsini
qanunların yaradılmasını
qanunları
orqanların yaradılmasını
mövcud qanunlara riayәt edilmәsini

213 Milli Mәclis hәr il iki sessiya yığılır,bunlar hansı fәsillәrdә tesadüf edir?

•

yaz,yay
yay,qış
payız,qış
yaz,payız
yay,payız

214 Regional siyaasәtin hәyata keçirilmәsinin instutisional mexanizmini tәşkil edir. 1.qanunverici
2.mәhkәmә 3.cari planlaşdırılmış 4.icraedici 5.indikativ 6.strateji

•

3,6
5,6
3,5,6
1,2,4
1,4

215 Dövlәt regional siyasәti işlәyib hazırlayarkәn neşә prinsipi nәzәrә almalıdır?

•

5
7
6
3
2

216 ARDNŞ bugünkü vә gәlәcәk fәaliyyәtindә neçә prinsipi rәhbәr tutur?

•

7
11
3
9
5
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217 Ekoloji monitorinq әtraf mühitә dair: 1.proqramlaşdırmadır 2.qiymәtlәndirmәdir 3.proqnozlaşdırmadır
4.tәkmillәşdirmәdir

•

1,2
3,4
1,3
1,3,4
2,3

218 Ekoloji mәqsәdlәrә çatmaq üçün ARDNŞ hansı tәdbirlәrin görülmәsini vacib sayır? 1.tәşkilati 2.mәrkәzi
3.texniki 4.texnoloji 5.mәrkәzlәşmiş

•

3,4,5
2,4,5
1,3,4
1,3,5
2,3,4

219 Geoplanlaşdırmanın nәzәri hissәsi adlanan ekistika hansı amillәri nәzәrә alır? 1.tәbii 2.iqtisadi
3.mühәndis 4.sosial 5.texniki

•

1,2,3,4
1,2,3,5
1,3,5
1,2,3,4,5
2,4

220 Dövlәtin regional siyasәtinin neçә mәqsәd üzrә fәaliyyәt göstәrir?

•

2
4
5
6
3

221 Ümumistrateji baxımdan regional siyasәtdә ölkә regionlarının inkişafında nәyi tәmin etmәk mәqsәd
kimi qarşıya qoyulur

•

Yüksәliş vә sәmәrәlilik
Әdalәtlilik vә sabitlik
Sәmәrәlilik vә konkretlik
Sәmәrәlilik vә әdalәtlilik
Konkretlik vә Sabitlik

222 Regional siyasәtin mәqsәdlәrinә daxildir

•

Ümumistrateji vә praktiki mәqsәdlәr
Ümumistrateji vә konkretpraktiki mәqsәdlәr
Xüsusistrateji vә konkret mәqsәdlәr
Xüsusistrateji vә praktiki mәqsәdlәr
Xüsusistrateji vә konkretpraktiki mәqsәdlәr

223 Bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә regional siyasәtin әn çox tәsadüf olunan obyekti hansıdır

•

Bazarların inhisarlaşması, rәqabәtin yüksәldilmәsi
Bazarların inhisarlaşması, hәyat sәviyyәsini yüksәldilmәsi
Işsizliyin azaldılması, infilyasiyanın sabitliyi
Rәqabәtin yüksәldilmәsi, infilyasiyanın sabitliyi
Işsizliyin azaldılması, hәyat sәviyyәsindә mövcud fәrqlәrin aradan qaldırılması
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224 Regional siyasәtin mәqsәd vә vәzifәlәrini fәrqlәndirilmәsinin sәbәbi nәdir

•

Regionların datәhsil sәviyyyәsi
Müxtәlif regionların müxtәlif vәzifәlәri
Regionların Siyasi vәziyyәtı
Regionların Inkişaf sәviyyәsi
Mәqsәd vә vәzifәlәr standart qәbul edilmişdir

225 Sosial siyaset neçә yolla reallaşır?

•

6
3
2
4
5

226 Dövlәtin sosial siyasәti necә reallaşır? 1.sosialiqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsinin güclü vasitәsi
2.әhalinin әmәk fәallığının yüksәldilmәsi 3.mәşğulluğun yüksәldilmәsi 4.әmәk fәallığının yüksәldilmәsi

•

1,2,3
1,2,4
1,2,3,4
1,2,3
2,3,4

227 Regional inkişaf mәsәlәlәrindә Azәrbaycan daha çox hansı metodlara üstünlük vermәlidir?

•

tәnzimlәyici
qeyrisabit
dolayı
sabit
birbaşa

228 İqtisadi siyasәt üçün xarakterikdir: 1.regional iqtisadi disproporsiyaların uyğunlaşdırılması 2.ölkәnin
iqtisadi inkişafının ön planda tutulması 3.dövlәt maliyyә yardımlarının tәsis olunması 4.investorlara ödәmә
müddәtinin verilmәsi

•

3,4
1
2,3
1,2,3,4
4

229 Regional siyasәtin istiqamәtlәndirilmәsi vә nәzәrdә tutulan sturukturlaşma neçә yerә bölünür?

•

3
5
6
4
2

230 İndikativ planlaşdırmanın necә ümumi prinsipi var?

•

5
8
12
6
4
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231 İndikativ planlaşdırma neçә xüsusi prinsipi var?

•

6
8
7
5
3

232 Regionun sosialiqtisadi inkişafına dair indikativ plan neçә bölmәsi var?

•

13
9
15
8
12

233 İndikativ planlaşdırmanın hansı prinsipi var?

•

fәaliyyәt proqramı haqqında qәrar qәbuluna nail оlmaqdır
mәşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isә minimum оlmasına nail оlmaqdır
idarәetmә qәrarlarının yerinә yetirilmәsindә şәxsi vә kollektiv maraqlarının stimullaşdırılması;
tәdiyyә balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır;
iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır;

234 İndikativ planlaşdırmanın necә ümumi prinsipi var?

•

5
8
12
6
4

235 Regionun sosialiqtisadi inkişafının strateji planının mühüm xarakteristikalarına daxildir:

•

Hec biri
Plan bütün regional qüvvәlәrin birgә sәyi nәticәsindә, qarşılıqlı partnyorluq fәaliyyәti nәticәsindә yaranır
Plan bu günlük vә uzun müddәtli dövrә qabağı görmә kombinasiyasıdır
Hamısı
Plan regionun güclü vә zәif tәrәflәrini ayırır vә insanların hәyat şәraitini yaxşılaşdırmaq

236 Regional kompleks proqramların necә mәrhәlәsi var?

•

8
4
7
5
6

237 Qarşıda qoyulan vәzifәlәrdәn asılı olaraq әrazi proqramları neçә sәviyyәdә olur:

•

7
5
3
4
6

238 Dolayı metodlara aiddir:

•

Hamısı
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Sosial siyasәt istiqamәtli göstәricilәri
Büdcәnin formalaşması
Planlaşdırma
Büdcәnin istifadә edilmәsi

239 Birbaşa metodlara aiddir

•

Maliyyә yardımı
Sanksiyaların tәtbiqi
Dövlәt investisiyaları
Dövlәt sektoru müәssisәlәrinin idarә edilmәsi
Hamısı

240 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodları hansıdır?

•

delta vә birbaşa
birbaşa vә dolayı
birbaşa bә normativ
delta vә normativ
normativ vә dolayı

241 әhalinin iqtisadi fәaliyyәtinin nәticәlәri hansı sahәdә reallaşır?

•

sәnayedә
sosialiqtisadi
sosial
iqtisadi
kәnd tәsәrrüfatında

242 Sosial siyasәt sosial sahәdә nә vasitәsilә hәyata keçirilir?

•

indikativ planlar
müzakirәlәr
tәkliflәr
proqnozlar
proqramlar

243 Sosial siyasәt problemlәri hansı prinsipә görә hәll etmәyә çalışır?

•

sosial mühit prinsiplәrinә
sosial siyasәt prinsiplәri
sosial birlik
sosial bәrabәrlik
sosial әdalәt

244 Sosial siyasәt müasir mәnada hansı problemlәri hәll etmәyә istiqamәtlәnmişdir? 1.müdafiә 2.sosial
bәrabәrlik 3.sosial birlik 4.sağlamlıq 5.mәşğulluq

•

2,3,4,5
2,3
1,4,5
1,2,3,4,5
4,5

245 İnvestisiyalar elә sahәlәrә yönlәndirilmәlidir ki,hәmin sahәlәr regionun … rolunu oynamalıdır:

•

göstәricisi
müqayisә
lokomativ
35/101

21.12.2016

prioritet
siması

246 İnvestisiya qoyuluşlarında hansı prinsiplәr gözlәnilmәdir? 1.doğruluq 2.ardıcıllıq 3.sistemlilik
4.rentabellik 5.multiplikativlik 6.tamamlama 7.gәlirlilik

•

1,2,5
1,2,4
3,5,6,7
1,2,3,4
2,5,6

247 Regional inkişafın ikinci mәrhәlәsindә hansı tәhlildәn istifadә edilr?

•

FCS
SWOT
FAS
FOB
FCD

248 Regional inkişafın birinci mәrhәlәsindә:

•

regionla әlaqәdar dövlәt tәşkilatları öz iradlarını bildirmәyi әsas hesab etmәlidirlәr
hәmin regionun mövcud vәziyyәtini özündә kompleks tәhlil edәn tıkliflәr hazırlanır
regional inkişafla bağlı bütün irad vә tәkliflәr nәzәrә alınır
qeyrihökumәt tәşkilatları öz tövsüyyәlәrini verir
regionla bağlı metod vә yanaşmalardan istifadә olunur

249 Mövcud şәraitdә hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәt neçә istiqamәtlidir?

•

2
5
4
3
6

250 Regionların sosialiqtisadi inkişafının sәmәrәli idarә edilmәsinin әsas mәqsәdinin tәcәssüm etdirir:
1.dövlәt maliyyә yardımlarının verilmәsi 2.әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi 3.kәnd tәsәrrüfatının
regionlarda nәzәrә çarpacaq şәkildә inkişafı 4.maliyyә resurslarının minimumlaşdılrılması

•

1,3
2,3,4
1,2
1,3,4
2,4

251 Demoqrafik siyasәni şәrti oraq neçә qrupa ayrılır?

•

5
6
3
4
2

252 Regional siyasәtin müasir mәrhәlәsinin әsas üstün cәhәtini göstәrin

•

Yalnız iqtisadi tәsir metodundan istifadә
Yalnız sosial tәsir metodlarından istifadә
Regional problemlerin makro sәviyyәdә hәlli
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Regional siyasәtdә maliyyә bazarının rolunun artması
Regional problemlәrin mikro sәviyyәdә hәlli

253 Dövlәtin regional siyasәti hansı mәqsәd üzrә fәaliyyәt göstәrir?

•

Fәaliyyәt göstәrmir
regionların xarici bazara çıxış imkanlarının genişlәnmәsi; d)antitsiklik tәnzimlәmә, iqtisadi artımla gәlirlәrin,
mәşğulluğun vә хariciiqtisadi tarazlığın tәmin edilmәsinә istiqamәtlәnmiş tәkrar istehsalın tarazlı inkişaf
kоnsepsiyası
ölkәnin iqtisadiyyatının idхalından daha çох asılı оlduğu, milli iqtisadiyyatın zәif rәqabәt qabiliyyәtinә malik
оlduğu ölkәlәrdә idхalı әvәzlәyәn tәnzimlәmә kоnsepsiyası
rәqabәt mühiti şәraiti, tәlәb vә tәklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda idxalçı vә ixracının nisbi davranış
azadlığından
inkişaf etmiş ölkәlәrdә geniş tәtbiq оlunan iхracın stimullaşdırılması hesabına iqtisadi artımın yüksәldilmәsi
kоnsepsiyası

254 İqtisadi İnkişafın Gedişinә Regional İdarәnin İşgüzar Aktivliyi tәnzimlәmәk metoduna aiddir:

•

Hamısı
Beynәlxalq Әlaqәlәr Nә Qәdәr İntensiv Olarsa, Bir Qayda Olaraq Region İqtisadiyyatının İnkişafına Da Bir O
Qәdәr Çox Tәkan Olacaqdır
Şәhәrin İnkişafının İri Layihәlәrini Reallaşdıran Zamani Darә İlә Xüsusi Tәşkilatların Mәqsәdyönlü Әmәkdaşlığı
Mәqsәdәuyğundur
İdarә Hәmin Regionun İnkişafına Dair Qәrarların Qәbul Edilmәsindә Sahibkarlarda Hәvәslәndirici Dәlillәri
Formalaşdırır
Hec Biri

255 Regionun sosialiqtisadi inkişafının strateji planın hansı istiqamәtlәri müәyyәn edilir?

•

bank faizlәri vә vergi dәrәcәlәri
dövlәt sifarişlәri vә kontrakt sistemlәri
dövlәt sahibkarlığının inkişaf etdirilmәsi vә tәtbiqi
dövlәt proqnozlarının, proqramlarının vә planlarının işlәnib hazırlanması vә tәtbiqi.
regiona yeni istehsalın cәlb edilmәsi

256 Regionun sosialiqtisadi inkişafının strateji planın hansı istiqamәtlәri müәyyәn edilir?

•

bank faizlәri vә vergi dәrәcәlәri
dövlәt sifarişlәri vә kontrakt sistemlәri
dövlәt sahibkarlığının inkişaf etdirilmәsi vә tәtbiqi.
dövlәt proqnozlarının, proqramlarının vә planlarının işlәnib hazırlanması vә tәtbiqi
yeni yüksәk maaşlı iş yerlәrinin yaradılması;

257 Mәqsәd bölmәsinin tәdbirlәri hansı göstәricilәri әhatә edir?

•

keyfiyyәt
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
müәәyyәn vә qeyri müәyyәn
mәqsәdli
hec biri

258 Regional problemlәrin hәllinә yönәldilәn әrazi kompleks proqramlarının hansı bölmәsi var?

•

hamısı
tәsadüfi bölmә;
ümumi bölmә
icmal bölmәsi
хüsusi bölmә

259 Regional problemlәrin hәllinә yönәldilәn әrazi kompleks proqramlarının hansı bölmәsi var?
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•

hamısı
tәsadüfi bölmә
ümumi bölmә
mәqsәd bölmәsi
хüsusi bölmә

260 Yerli әhәmiyyәtli proqramlara aiddir:

•

inzibati rayonların daxili vә xarici, yәni qonşu rayonlarla qarşılıqlı istehsalistehlak, sosial vә ekoloji mәsәlәlәr
әks olunur
hec biri
proqramlar inzibati vә әrazi bölgәlәr üzrә – Naxçıvan MR vә iqtisadi rayonları üzrә işlәnib hazırlanır
ümumdövlәt әhәmiyyәtinә malik әn mühüm problemlәri hәll etmәk üçün işlәnib hazırlanır.
hamısı

261 Regional proqramlara aiddir:

•

inzibati rayonların daxili vә xarici, yәni qonşu rayonlarla qarşılıqlı istehsalistehlak, sosial vә ekoloji mәsәlәlәr
әks olunur
hec biri
proqramlar inzibati vә әrazi bölgәlәr üzrә – Naxçıvan MR vә iqtisadi rayonları üzrә işlәnib hazırlanır
ümumdövlәt әhәmiyyәtinә malik әn mühüm problemlәri hәll etmәk üçün işlәnib hazırlanır.
hamısı

262 Qarşıda qoyulan vәzifәlәrdәn asılı olaraq әrazi proqramları hansı sәviyyәdә olur: 1.Xalq tәsәrrüfatı
2.Region 3.Yerli.

•

Hec biri
1,3
Hamısı
1,2,
2,3

263 Dolayı metodlar büdcәnin formalaşdırılması vә istifadә edilmәsinә aiddir:

•

Minimum әmәk haqqının müәyyәn edilmәsi,
Hamısı
Amortizasiya siyasәtinin formalaşması
Vergi siyasәtinin formalaşması
Bank ehtiyatı normalarının müәyyәn edilmәsi

264 Dolayı metodlar planlaşdırma dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Xarici kapitalın cәlb edilmәsi;
Vergi sisteminin tәnzimlәnmәsi
Hamısı
Mәqsәdli proqramlaşdırma
İndikativ planlaşdırma

265 әsas demoqrafik proseslәrdir: 1.tәbii artım 2.yaşayış yeri 3.ölüm 4.mexaniki artım 5.әhali sııxlığı
6.doğum

•

1,2
2,4,6
1,4
1,2,3,4
1,3,6

266 Çoxuşaqlı analara müavinәt,mәnzil kirayәsinin azaldılması hansı siyasәt növüdür?
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•

sosialiqtisadi
inzibati hüquqi
tәbliat
sosial
iqtisadi

267 Birbaşa tәnzimlәmә mеtоdu dеyil:

•

açıq bazarda әmәliyyatlar
lisеnziyaların vеrilmәsi
sanкsiya vә qadağaların tәtbiqi
qanunvеriciliк aкtlarının qәbulu
sifariş vә коntraкtların tәtbiqi

268 Ölkәnin İqtisadi İnkişaf meyarlarını aşağıdakı mәqsәdlәri var?

•

Müәyyәn Vә QeyriMüәyyәn Mәqsәdlәr
Düzgün Cavab Yoxdur
İqtisadi Vә Sosial Mәqsәdlәr
Ortamüddәtli Vә Uzunmüddәtli Mәqsәdlәr
Qısamüddәtli Vә Uzunmüddәtli Mәqsәdlәr

269 Dövlәtin regional siyasәti hansı mәqsәd üzrә fәaliyyәt göstәrir?

•

ölkәnin iqtisadiyyatının idхalından daha çох asılı оlduğu, milli iqtisadiyyatın zәif rәqabәt qabiliyyәtinә malik
оlduğu ölkәlәrdә idхalı әvәzlәyәn tәnzimlәmә kоnsepsiyası
rәqabәt mühiti şәraiti, tәlәb vә tәklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda idxalçı vә ixracının nisbi davranış
azadlığından
inkişaf etmiş ölkәlәrdә geniş tәtbiq оlunan iхracın stimullaşdırılması hesabına iqtisadi artımın yüksәldilmәsi
kоnsepsiyası
antitsiklik tәnzimlәmә, iqtisadi artımla gәlirlәrin, mәşğulluğun vә хariciiqtisadi tarazlığın tәmin edilmәsinә
istiqamәtlәnmiş tәkrar istehsalın tarazlı inkişaf kоnsepsiyası
regionlararası vә regiondaxili tәsәrrüfatlararası ziddiyyәtlәrin, uyğunsuzluqların aradan qaldırılması;

270 Regional siyasәtin әn mühüm vasitәsi hansıdır

•

Maliyyә
Aqrar siyasәt
Sosial siyasәt
Vergi siyasәti
Ekoloji siyasәt

271 İqtisadi İnkişafın Gedişinә Regional İdarәnin İşgüzar Aktivliyi İnkişaf etdirmәk metoduna aiddir:

•

Hamısı
İdarә Hәmin Regionun İnkişafına Dair Qәrarların Qәbul Edilmәsindә Sahibkarlarda Hәvәslәndirici Dәlillәri
Formalaşdırır
Şәhәrin İnkişafının İri Layihәlәrini Reallaşdıran Zamani Darә İlә Xüsusi Tәşkilatların Mәqsәdyönlü Әmәkdaşlığı
Mәqsәdәuyğundur
Beynәlxalq Әlaqәlәr Nә Qәdәr İntensiv Olarsa, Bir Qayda Olaraq Region İqtisadiyyatının İnkişafına Da Bir O
Qәdәr Çox Tәkan Olacaqdır.
Hec Biri

272 Region sәviyyәsindә sosialiqtisadi inkişaf göstәricisi hansıdır?

•

Әtraf Mühitin Vәziyyәti;
Cаri Qiymәtlәrdә Sәmәrәliilyi
Хаlis Disкоntlаşdırılmış Gәlir
Fакtiкi Qiymәtlәrdә Sәmәrәlilik
Dахili Gәlir Nоrmаsı
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273 Aktiv regional siyasәt yeridәn әksәr İEÖin region miqyaslı konkret vәzifәlәri hansılardır 1. Problemli
әrazilәrin mәnimsәnilmәsi 2. Regionlar arasında kәskin fәrqlәrin yaranması 3. Urbanizasiya sәviyyәsinin
nizamlanması 4. Yeni sәnaye müәssisәlәrinin sәmәrәli yerlәşmәsi 5. Urbanizasiya sәviyyәsinin artırılması

•

1,3,4
1,4,5
2,3,4
2,4,5
1,2,3

274 Ölkәnin sosial vә iqtisadi tәrәqqisini tәmin edәn kәmiyyәtdә vә keyfiyyәtdә әmәk resurslarının
mәhdudlaşdırılmasıdır:

•

demoqrafik siyasәtin әsas şәrti
demoqrafik siyasәtin amili
demoqrafik siyasәtin mühiti
demoqrafik siyasәtin mәqsәdi
demoqrafik siyasәtin ilkin şәrti

275 Hansı siyasәt müstәqil siyasәt formasına aid tmәk olar?

•

tәnziçlәr
iqtisadi
regıonal
demoqrafik siyasәt
miqrasiya

276 Demoqrafik siyasәt daha çox hansı siyasәtlә bağlıdır?

•

sosialiqtisadi
iqtisadi
daxili
regional
xarici siyasәtlә

277 Regional siyasәtin mahiyyәtindә nә durur? 1.müxtәlif әrazi birliklәrinin әlaqәsi 2.mәskәnlәrin tiplәri vә
müxtәlif regionlar arasında hәyat sәviyyәsinin bәrabәrlәşdirilmәsi yollarının axtarılıb tapılması 3.sosial
mühitdә dövlәt dәstәyinin göstәrilmәsi

•

1,2,3
1,2
3
2
1

278 Azәrbaycan respublikasının siyasәti.........

•

indikativ planlarla proqnozlar әsasında hәyata keçirilir
iqtisaadi asılıdır
sosialyönümlüdür
ixracyönümlüdür
idxalyönümlüdür

279 Keyfiyyәt göstәricisi kimi sosial infrastriktura obyektlәri yaradılması üçün nәzәrdә tutulur:

•

sürәtli quruculuq işlәrinin aparılması
yaşayış sistemiin әlverişliliyi
sahә yaşayış sisteminin әlverişliliyi
әhalinin sıxlığını tәnzimlәnmәsi
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kәmiyyәt göstәricilәrinin qarşılıqlı әlaqәsi

280 Mәskunluğun öyrәnilmәsindә nisbәtәn mürәkkәb olan nәdir?

•

sahә yaşayış sisteminin öyrәnilmәsi
әhalinin sıxlığının tәnzimlәnmәsi
keyfiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәrinin qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi
sürәtli quruculuq işlәrinin aparılması
yaşayış sisteminin әlverişliliyi

281 Mәskunluğun xarakteri göstәricilәri içindә әn ilkin göstәrici hesab olunur:

•

әrazinin mәnimsәnilmәsi
әhali mәskunluğu
әhali cәmlәnmәsi әmsalı
yaxın qonşuluğun tәhlili әmsalı
әhali sıxlığı

282 Regional siyasәtin sosial yönümlülüyünü müәyyәnlәşdirmәk üçün son dәrәcә mühüm faktorlar hesab
olunur?

•

regional faktorlar
iqtisadi faktorlar
sosial faktorlar
әhalinin sıxlığı
mәskunluğun xarakteri

283 Sosial siyasәtin reallaşma yolları hansılardır? 1.әhalinin hәyat sәviyyәsinin daim yüksәldilmәsi 2.rifah
halının yaxşılaşdırılması 3.ictimai münasibәtlәrin tәkmillәşdirilmәsi 4.cәmiyyәtin sosial problemlәrinin hәll
edilmәsi

•

1,2,4
1,2,3,4
2,4
1,2,3
1,3,4

284 İndikativ planlaşdırma neçә xüsusi prinsiplәri hansılardır?

•

Proqramların vә planların işlәnib hazırlanması
Aparıcı halqaları ayırmaq әsasında optimal proporsionallığı tәmin etmәk]
Hec biri
Hamısı
Proqnozların, indikativ proqramların vә planların vәhdәti vә kompleksliliyi prinsipi

285 Regionun sosialiqtisadi inkişafına dair indikativ plan hansı bölmәsi var?

•

Hamısı
Xarici iqtisadi әlaqәlәr»
«İstehlak bazası»
«İnvestisiyalar»
«Әmәk ehtiyatları»

286 Regionun sosialiqtisadi inkişafına dair indikativ plan hansı bölmәsi var?
«Elm vә elmi xidmәt»
«Ümumilәşdirilmiş makroiqtisadi göstәricilәr».
«Sosial inkişaf»
«İstehlak bazası»

•
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•

Hamısı

287 İndikativ planlaşdırmanın hansı prinsipi var?

•

fәaliyyәt proqramı haqqında qәrar qәbuluna nail оlmaqdır
iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır
tәdiyyә balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır
idarәetmә qәrarlarının elmi әsaslandırılması vә sәmәrәliliyi
mәşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isә minimum оlmasına nail оlmaqdır

288 İndikativ planlaşdırmanın hansı prinsipi var?

•

fәaliyyәt proqramı haqqında qәrar qәbuluna nail оlmaqdır;
tәdiyyә balansının saldоsunun sıfır оlmasına nail оlmaqdır
mәrkәzlәşmәnin vә müstәqilliyin vәhdәti
mәşğulluğun maksimum, inflyasiyanın isә minimum оlmasına nail оlmaqdır;
iqtisadi artımın maksimum olmasına nail оlmaqdır

289 Indiqativ planlaşdırmada tәrkibinә daxil оlan indikatоrlar şәxsi vә qarışıq müәssisәlәr üçün aşağıdakı
xaraktеr daşıyır:

•

stimullaşdırıcı vә sәmtlәndirici
mütlәq vә sәmtlәndirici
mәcburi
sәmtlәndirici
stimullaşdirıci

290 Yerli icra hakimiyyәti orqanları hansı alt orqanlrı yaradır:

•

düzgün cavab yoxdur
icraedici,sәrәncamverici
qanunverici,icraedici
qanunverici
qanunverici,mәhkәmә

291 İqtisadi rayon әmәlәgәlmәnin amillәri hansıdır?

•

İctimai Әmәyin Әrazi Tәşkilini Әks Etdirәn Amillәr
İş Yerinin Keyfiyyәtinin Yaxşılaşdırılan Amillәr
İqtisadiyyatın Strukturunu Tәkmillәşdirәn Amillәr
Proqnoz İnformasiyanın Әldә Edilmәsi Üsulu
Sәnayeni İnkişaf Etdirәn Amillәr

292 İqtisadicoğrafi tәdqiqat metodunun neçә tәrkib hissәsi var?

•

7
3
6
5
4

293 Regionun Mәhsuldar Qüvvәlәrinin variantlı yerlәşdirmәsi metoduna aiddir:

•

Region Üzrә Әrazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nәzәrdә Tutur
Yerlәşmәnin Xüsusiyәtlәrini Әyani Surәtdә Tәsәvvür Etmәyә İmkan Verir
Sahәvi Vә Regional Balansların Tәşәkkül Tapması İlә Xarakterizә Olunur
Hadisәlәrin Vә Seçilmiş Kriteriyaların Müәyyәn Ümumilik Vә Fәrqlәndirici Xüsusiyyәtlәrinә Görә
Ümumilәşdirilir
Әrazinin Müqayisә Edilә Bilәn Vә Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülmәsi Prosesidir
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294 Kartoqrafik metoda aiddir:

•

Region Üzrә Әrazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nәzәrdә Tutur
Yerlәşmәnin Xüsusiyәtlәrini Әyani Surәtdә Tәsәvvür Etmәyә İmkan Verir
Sahәvi Vә Regional Balansların Tәşәkkül Tapması İlә Xarakterizә Olunur.
Hadisәlәrin Vә Seçilmiş Kriteriyaların Müәyyәn Ümumilik Vә Fәrqlәndirici Xüsusiyyәtlәrinә Görә
Ümumilәşdirilir
Әrazinin Müqayisә Edilә Bilәn Vә Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülmәsi Prosesidir

295 Balans metoduna aiddir:

•

Region Üzrә Әrazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nәzәrdә Tutur
Yerlәşmәnin Xüsusiyәtlәrini Әyani Surәtdә Tәsәvvür Etmәyә İmkan Verir
Sahәvi Vә Regional Balansların Tәşәkkül Tapması İlә Xarakterizә Olunur
Hadisәlәrin Vә Seçilmiş Kriteriyaların Müәyyәn Ümumilik Vә Fәrqlәndirici Xüsusiyyәtlәrinә Görә
Ümumilәşdirilir
Әrazinin Müqayisә Edilә Bilәn Vә Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülmәsi Prosesidir

296 İqtisadi İnkişafın Gedişinә Regional İdarәnin İşgüzar Aktivliyi tәnzimlәmәk metoduna aiddir:

•

Hamısı
Beynәlxalq Әlaqәlәr Nә Qәdәr İntensiv Olarsa, Bir Qayda Olaraq Region İqtisadiyyatının İnkişafına Da Bir O
Qәdәr Çox Tәkan Olacaqdır
Şәhәrin İnkişafının İri Layihәlәrini Reallaşdıran Zamani Darә İlә Xüsusi Tәşkilatların Mәqsәdyönlü Әmәkdaşlığı
Mәqsәdәuyğundur.
İdarә Hәmin Regionun İnkişafına Dair Qәrarların Qәbul Edilmәsindә Sahibkarlarda Hәvәslәndirici Dәlillәri
Formalaşdırır
Hec Biri

297 İqtisadi İnkişafın Gedişinә Regional İdarәnin İşgüzar Aktivliyi İnkişaf etdirmәk metoduna aiddir:

•

Hamısı
Beynәlxalq Әlaqәlәr Nә Qәdәr İntensiv Olarsa, Bir Qayda Olaraq Region İqtisadiyyatının İnkişafına Da Bir O
Qәdәr Çox Tәkan Olacaqdır.
Şәhәrin İnkişafının İri Layihәlәrini Reallaşdıran Zamani Darә İlә Xüsusi Tәşkilatların Mәqsәdyönlü Әmәkdaşlığı
Mәqsәdәuyğundur
İdarә Hәmin Regionun İnkişafına Dair Qәrarların Qәbul Edilmәsindә Sahibkarlarda Hәvәslәndirici Dәlillәri
Formalaşdırır
Hec Biri

298 Region sәviyyәsindә sosialiqtisadi inkişaf göstәricisi hansıdır?

•

Әtraf Mühitin Vәziyyәti
Хаlis Disкоntlаşdırılmış Gәlir
Fакtiкi Qiymәtlәrdә Sәmәrәlilik
Cаri Qiymәtlәrdә Sәmәrәliilyi
Dахili Gәlir Nоrmаsı

299 Region sәviyyәsindә sosialiqtisadi inkişaf göstәricisi hansıdır?

•

Tәhsil Sәviyyәsi
Хаlis Disкоntlаşdırılmış Gәlir
Fакtiкi Qiymәtlәrdә Sәmәrәlilik
Cаri Qiymәtlәrdә Sәmәrәliilyi
Dахili Gәlir Nоrmаsı

300 Bәlәdiyyәlәrin ölkә iqtisadiyyatında önәmli rol oynaması zәruri edir:

•

cәrimәlәrin hәyata keçirilmәsini
qanunların yaradılmasını
qanunları
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•

orqanların yaradılmasını
mövcud qanunlara riayәt edilmәsini

301 İndiqativ planlaşdırmanın göstәrici vә nоrmativlәri, yәni indikatоrları sоsialiqtisadi inkişafın әsas
paramеtrlәrini xaraktеrizә еdir: 1. mәrkәzi sәviyyәdә 2. rеgiоnal sәviyyәdә 3. bәlәdiyyә sәviyyәdә

•

1
2,3
1,2
1,2,3
3

302 Regional maliyyә dedikdә nә nәzәrdә tutulur

•

Heç biri
Ayrıayrı regionların inkişafı istifadә olunan pul vәsaitlәrinin mәmusu
Regionda baş veren kredit münasibәtlәri sistemi
Ayrıayrı regionların inkişafı üçün yığılan verginin mәmusu
Ayrıayrı regionların inkişafı üçün әhaliyә verilәn kreditlәrin mәcmusu

303 Milli Mәclis hәr il iki sessiya yığılır,bunlar hansı fәsillәrdә tesadüf edir?

•

yay,payız
payız,qış
yay,qış
yaz,yay
yaz,payız

304 Regional siyaasәtin hәyata keçirilmәsinin instutisional mexanizmini tәşkil edir. 1.qanunverici
2.mәhkәmә 3.cari planlaşdırılmış 4.icraedici 5.indikativ 6.strateji

•

3,6
5,6
3,5,6
1,2,4
1,4

305 Dövlәt regional siyasәti işlәyib hazırlayarkәn neşә prinsipi nәzәrә almalıdır?

•

5
7
6
3
2

306 ARDNŞ bugünkü vә gәlәcәk fәaliyyәtindә neçә prinsipi rәhbәr tutur?

•

7
11
3
9
5

307 Ekoloji monitorinq әtraf mühitә dair: 1.proqramlaşdırmadır 2.qiymәtlәndirmәdir 3.proqnozlaşdırmadır
4.tәkmillәşdirmәdir

•

1,2
3,4
1,3
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1,3,4
2,3

308 İndiqativ planlaşdırmanın funksiyası: 1.ümumilәşmiş göstәricilәr vә nоrmativlәr sistеmini tәyin еtmәyә
imkan vеrir 2.indiqatоrların mәrkәzi, rеgiоnal vә yеrli büdcәlәrlә bağlılığını hәyata kеçirir 3.planlaşdırma
indikatоr planları ilә müvafiq iqtisadi vasitәlәri hәrәkәtә gәtirir

•

1
2,3
1,2
1,2,3
3

309 Bazar iqtisadiyyatının strateji planlaşdırılmasının funksiyasını fәrqlәndirirlәr. 1.ölkәnin sоsialiqtisadi
inkişafının pеrspеktiv mәqsәdlәrinin tәyin еdilmәsi 2.ölkәnin sоsialiqtisadi, еlmitеxniki, innоvasiya vә
ekoloji inkişaf mәqsәdlәrinә nail оlunmasında priоritеtlәrin sеçilmәsi 3.sеçilmiş priоritеtlәr sistеmlәrinin
rеalizәsinә sоsialiqtisadi mеxanizmlәrin işlәnib hazırlanması

•

1
2,3
1,2
1,2,3
3

310 Indikativ planın kоnsеpsiyasına aşağıdakı mövqеlәr daxildir: 1.iqtisadi, siyasi vә inzibati tәdbirlәrin
hazırlanması vә idarәlәrin (invеstisiyaların) yaradılması, 2.planların fasilәsiz (pеrmanеnt) tәrtibi vә оnların
hәyata kеcirilmәsi mеxanizminin mоdifikasiyası. 3.uzun, оrta vә ya yaxın pеrspеktivә mühüm prоsеslәrin
prоqnоzlaşdırılması;

•

1,3
2,3
1,2
1,2,3
2

311 Region iqtisadiyyatının inkişafının strateji planlaşdırılması prosesinin hansı mәrhәlәlәri var? 1.regionun
inkişafının xarici mühitini tәhlil etmәk; 2.regionun (potensialının) güclü vә zәif tәrәflәrini müәyyәn etmәk;
3.inkişaf konsepsiyasını vә strategiyasını işlәnib hazırlamaq; 4.konkret fәaliyyәt vә strategiyanın hәyata
keçirilmәsi planını işlәyib hazırlamaq; 5. yeni yüksәk maaşlı iş yerlәrinin yaradılması;

•

3,4,5
1,4,5
1,2,5
2,3,5
1,2,3,4

312 әrazi kompleks proqramların sahә bölmәsindә:

•

hamısı
proqramın reallaşmasında iştirak edәn sahә nazirliklәri vә idarәlәr, komitәlәr, şirkәtlәr vә s. üzrә tapşırıqlar
konkretlәşdirilir;
mәrhәlәnin sonuncu ilinin axırına istehsalın hәcmi
mühüm yataqlar üzrә ümumekoloji vә sәnaye ehtiyatlarının artımı
mühüm heyvandarlıq vә bitkiçilk mәhsulları istehsalı hәcmi;

313 әrazi kompleks proqramların icmal bölmәsinә aiddir:
hamısı
mühüm yataqlar üzrә ümumekoloji vә sәnaye ehtiyatlarının artımı
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•

mәrhәlәnin sonuncu ilinin axırına istehsalın hәcmi
mәqsәd bölmәsindә müәyyәn edilmiş icmal son göstәricilәr burada genişlәnir
mühüm heyvandarlıq vә bitkiçilk mәhsulları istehsalı hәcmi

314 әrazi kompleks proqramların mәqsәd bölmәsinin tәdbirlәri aiddir

•

İstehsalçıları vә istehlakçıları әlaqәlәndirmәklә mühüm yüklәrin daşınması hәcmi
Mühüm heyvandarlıq vә bitkiçilk mәhsulları istehsalı hәcmi
Mühüm yataqlar üzrә ümumekoloji vә sәnaye ehtiyatlarının artımı
Mәrhәlәnin sonuncu ilinin axırına istehsalın hәcmi
Hamısı

315 Proqramlar yerinә yetirdiyi vәzifәlәrdәn asılı olaraq aşağıdakı növü var:

•

sosial regional proqramlar
dövlәt dәstәyinin mоtivlәşdirilmiş istiqamәti
elastiкi diffеrеnsial yanaşma
prоqrammәqsәdli tәnzimlәmә
hamısı

316 Ekoloji mәqsәdlәrә çatmaq üçün ARDNŞ hansı tәdbirlәrin görülmәsini vacib sayır? 1.tәşkilati 2.mәrkәzi
3.texniki 4.texnoloji 5.mәrkәzlәşmiş

•

1,3,4
3,4,5
2,3,4
2,4,5
1,3,5

317 Geoplanlaşdırmanın nәzәri hissәsi adlanan ekistika hansı amillәri nәzәrә alır? 1.tәbii 2.iqtisadi
3.mühәndis 4.sosial 5.texniki

•

1,2,3,4
1,2,3,5
1,3,5
1,2,3,4,5
2,4

318 Regionun sosialiqtisadi inkişafına dair indikativ planın İnvestisiyalar bölmәsindә:

•

hamısı
mәcmu ictimai mәhsul, ümumi milli mәhsul, ümumi daxili mәhsul, xalis mәhsul vә bir sıra başqa göstәricilәr
nәzәrdә tutulur
ölkәnin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadә dәrәcәsi vә sәmәrәliliyi öz әksini tapır
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,sәhiyyәnin, tәhsilin, mәdәniyyәtin vә başqa sosial sferası sahәlәrinin inkişafı
göstәricilәrini birlәşdirir.
hәm dövlәt, hәm dә qeyridövlәt bölmәlәrindә ictimai istehsalın inkişafına çәkilәn bütün xәrclәr

319 Regionun sosialiqtisadi inkişafına dair indikativ planın İstehlak bazası bölmәsindә:

•

hamısı
mәcmu ictimai mәhsul, ümumi milli mәhsul, ümumi daxili mәhsul, xalis mәhsul vә bir sıra başqa göstәricilәr
nәzәrdә tuutlur
ölkәnin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadә dәrәcәsi vә sәmәrәliliyi öz әksini tapır
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,sәhiyyәnin, tәhsilin, mәdәniyyәtin vә başqa sosial sferası sahәlәrinin inkişafı
göstәricilәrini birlәşdirir
xidmәtlәrin istehsalı vә әhaliyә satışını әks etdirәn göstәricilәr öz әksini tapır.

320 Regionun sosialiqtisadi inkişafına dair indikativ planın Ümumilәşdirilmiş makroiqtisadi göstәricilәr
bölmәsindә:
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•

hamısı
mәcmu ictimai mәhsul, ümumi milli mәhsul, ümumi daxili mәhsul, xalis mәhsul vә bir sıra başqa göstәricilәr
nәzәrdә tuutlur
ölkәnin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadә dәrәcәsi vә sәmәrәliliyi öz әksini tapır
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,sәhiyyәnin, tәhsilin, mәdәniyyәtin vә başqa sosial sferası sahәlәrinin inkişafı
göstәricilәrini birlәşdirir.
xidmәtlәrin istehsalı vә әhaliyә satışını әks etdirәn göstәricilәr öz әksini tapır

321 Regionun sosialiqtisadi inkişafına dair indikativ planın Elm vә elmi xidmәt bölmәsindә

•

hamısı
mәcmu ictimai mәhsul, ümumi milli mәhsul, ümumi daxili mәhsul, xalis mәhsul vә bir sıra başqa göstәricilәr
nәzәrdә tuutlur
ölkәnin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadә dәrәcәsi vә sәmәrәliliyi öz әksini tapır
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,sәhiyyәnin, tәhsilin, mәdәniyyәtin vә başqa sosial sferası sahәlәrinin inkişafı
göstәricilәrini birlәşdirir.
xidmәtlәrin istehsalı vә әhaliyә satışını әks etdirәn göstәricilәr öz әksini tapır.

322 Region iqtisadiyyatının inkişafının strateji planlaşdırılması prosesinin hansı mәrhәlәlәri var? 1.mövcud
üstünlüklәrdәn istifadә etmәk vә yeni yerli üstünlüklәri yaratmaq; 2.inkişaf konsepsiyasını vә strategiyasını
işlәnib hazırlamaq; 3.konkret fәaliyyәt vә strategiyanın hәyata keçirilmәsi planını işlәyib hazırlamaq;
4.sәmәrәliliyi vә nәticәliliyi tәhlil etmәk, onların mәqsәdlәrini vә hәmin mәqsәdlәrә nail olma metodlarını
araşdırmaq 5. yeni yüksәk maaşlı iş yerlәrinin yaradılması;

•

1,4,5
1,2,3,4
2,3,5
1,2,5
3,4,5

323 Region iqtisadiyyatının inkişafının strateji planlaşdırılması prosesinin hansı mәrhәlәlәri var? 1)inkişafın
mәqsәdlәrini müәyyәn etmәk; 2) regionun inkişafının xarici mühitini tәhlil etmәk; 3) regionun
(potensialının) güclü vә zәif tәrәflәrini müәyyәn etmәk; 4) mövcud üstünlüklәrdәn istifadә etmәk vә yeni
yerli üstünlüklәri yaratmaq; 5)yeni yüksәk maaşlı iş yerlәrinin yaradılması;

•

1,4,5
1,2,3,4
2,3,5
1,2,5
3,4,5

324 İqtisadi rayon әmәlәgәlmәnin amillәri hansıdır?

•

İctimai Әmәyin Әrazi Tәşkilini Әks Etdirәn Amillәr
İş Yerinin Keyfiyyәtinin Yaxşılaşdırılan Amillәr
İqtisadiyyatın Strukturunu Tәkmillәşdirәn Amillәr
Proqnoz İnformasiyanın Әldә Edilmәsi Üsulu
Sәnayeni İnkişaf Etdirәn Amillәr

325 İqtisadicoğrafi tәdqiqat metodunun neçә tәrkib hissәsi var?

•

7
3
6
5
4

326 Regionun Mәhsuldar Qüvvәlәrinin variantlı yerlәşdirmәsi metoduna aiddir

•

Region Üzrә Әrazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nәzәrdә Tutur
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•

Yerlәşmәnin Xüsusiyәtlәrini Әyani Surәtdә Tәsәvvür Etmәyә İmkan Verir
Sahәvi Vә Regional Balansların Tәşәkkül Tapması İlә Xarakterizә Olunur.
Hadisәlәrin Vә Seçilmiş Kriteriyaların Müәyyәn Ümumilik Vә Fәrqlәndirici Xüsusiyyәtlәrinә Görә
Ümumilәşdirilir
Әrazinin Müqayisә Edilә Bilәn Vә Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülmәsi Prosesidir

327 Kartoqrafik metoda aiddir:

•

Region Üzrә Әrazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nәzәrdә Tutur
Yerlәşmәnin Xüsusiyәtlәrini Әyani Surәtdә Tәsәvvür Etmәyә İmkan Verir
Sahәvi Vә Regional Balansların Tәşәkkül Tapması İlә Xarakterizә Olunur
Hadisәlәrin Vә Seçilmiş Kriteriyaların Müәyyәn Ümumilik Vә Fәrqlәndirici Xüsusiyyәtlәrinә Görә
Ümumilәşdirilir
Әrazinin Müqayisә Edilә Bilәn Vә Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülmәsi Prosesidir

328 Balans metoduna aiddir:

•

Region Üzrә Әrazi İqtisadi Proporsiyaların Variantlarının Baxılmasını Nәzәrdә Tutur
Yerlәşmәnin Xüsusiyәtlәrini Әyani Surәtdә Tәsәvvür Etmәyә İmkan Verir
Sahәvi Vә Regional Balansların Tәşәkkül Tapması İlә Xarakterizә Olunur
Hadisәlәrin Vә Seçilmiş Kriteriyaların Müәyyәn Ümumilik Vә Fәrqlәndirici Xüsusiyyәtlәrinә Görә
Ümumilәşdirilir
Әrazinin Müqayisә Edilә Bilәn Vә Ya İyerarxik Tabe Edilmiş Taksonlara Bölüşdürülmәsi Prosesidir

329 Yaponiya dövlәti tәrәfindәn Ölkәnin әrazisinin kompleks inkişafının üçüncü planı neçәnci ildә qәbul
olunub

•

1993
2000
1997
1990
2005

330 İndikativ planda öz әksini tapır

•

sahә inkişaf proqnozları, sahә dәyişikliklәri, plan vәzifәlәri
Struktur dәyişikliklәri, plan vәzifәlәri, uzun müddәtli mәqsәdlәr
Uzun müddәtli mәqsәdlәr, sahә dәyişikliklәri, plan vәzifәlәri
Struktur dәyişikliklәri, strateji vәzifәlәr, sahә inkişaf proqnozları
strateji vәzifәlәr, uzun müddәtli mәqsәdlәr, sahә dәyişikliklәr

331 Fransada 1947ci ildәn başlayaraq 1998ci ilә qәdәr neçә plan müәyyәn dәyişikliklәr aparılaraq tәtbiq
olunmuşdur

•

15
11
9
10
12

332 Regional maliyyәyә daxil olanları seçin 1. sahibkarların vәsaiti 2. dövlәt büdcә vәsaiti 3. әhalinin
gәlirlәri 4. qanunvericiliklә qadağan olunan mәnbәlәrdәn vәsaitlәr 5. bank olmayan kredit tәşkilatlarının
vәsaitlәri

•

1,3,5
3,4,5
1,2,3
1,2,5
2,3,4
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333 Regionun sosialiqtisadi inkişafına dair indikativ planın Sosial inkişaf bölmәsindә:

•

hamısı
mәcmu ictimai mәhsul, ümumi milli mәhsul, ümumi daxili mәhsul, xalis mәhsul vә bir sıra başqa göstәricilәr
nәzәrdә tuutlur
ölkәnin elmi potensialı, onun inkişafı, ondan istifadә dәrәcәsi vә sәmәrәliliyi öz әksini tapır
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,sәhiyyәnin, tәhsilin, mәdәniyyәtin vә başqa sosial sferası sahәlәrinin inkişafı
göstәricilәrini birlәşdirir.
xidmәtlәrin istehsalı vә әhaliyә satışını әks etdirәn göstәricilәr öz әksini tapır.

334 Regionun inkişafının strateji planı әhatә edir:

•

dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrindә milli maraqların qоrunmasını tәmin etmәk mәqsәdilә;
dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa metodlarına
ilkin informasiyanın alınması vә tәhlili metodların;
resurslardan istifadә üsulları
nоrmativ vә standartların tәrtibi vә оnlara dövlәt nәzarәtinin tәmini zamanı

335 Regionun inkişafının strateji planı әhatә edir:

•

dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrindә milli maraqların qоrunmasını tәmin etmәk mәqsәdilә;
dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa metodlarına;
ilkin informasiyanın alınması vә tәhlili metodların;
qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә çatmaq üçün zәruri resurslar
nоrmativ vә standartların tәrtibi vә оnlara dövlәt nәzarәtinin tәmini zamanı;

336 Regionun inkişafının strateji planı әhatә edir:

•

dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrindә milli maraqların qоrunmasını tәmin etmәk mәqsәdilә
dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa metodlarına;
ilkin informasiyanın alınması vә tәhlili metodların;
reallaşdırılması yüksәk nailiyyәtlәrә imkan verәn potensial ehtiyatlar;
nоrmativ vә standartların tәrtibi vә оnlara dövlәt nәzarәtinin tәmini zamanı;

337 Regionun inkişafının strateji planı әhatә edir:

•

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә çatma yolları
nоrmativ vә standartların tәrtibi vә оnlara dövlәt nәzarәtinin tәmini zamanı
dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa metodlarına;
ilkin informasiyanın alınması vә tәhlili metodların
dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrindә milli maraqların qоrunmasını tәmin etmәk mәqsәdilә;

338 Regionun inkişafının strateji planı әhatә edir

•

regionun inkişafının mәqsәdlәri
nоrmativ vә standartların tәrtibi vә оnlara dövlәt nәzarәtinin tәmini zamanı
dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa metodlarına;
ilkin informasiyanın alınması vә tәhlili metodların
dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrindә milli maraqların qоrunmasını tәmin etmәk mәqsәdilә;

339 Regional kompleks proqramların dördüncü mәrәlәsinә aiddir:

•

hamısı
proqramın layihәsinin işlәnib hazırlanması
proqramların işlәnİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müәyyәn edilmәsi vә icraçılara çatdırılması;
proqram hәllini tәlәB edәn mühüm әrazi problemlәrin seçilmәsi;
proqramların tәsDiqi vә icraçılara çatdırılması

340 Regional kompleks proqramların üçüncü mәrәlәsinә aiddir:
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•

hamısı
proqramın layihәsinin işlәnib hazırlanması.
proqramların işlәnİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müәyyәn edilmәsi vә icraçılara çatdırılması
proqram hәllini tәlәB edәn mühüm әrazi problemlәrin seçilmәsi
proqramların tәsdiqi vә icraçılara çatdırılması

341 Regional kompleks proqramların ikinci mәrәlәsinә aiddir

•

hamısı
proqramın layihәsinin işlәnib hazırlanması. Bu işә bilavasitә iş icraçıları rәhbәrlik edir vә әlaqәlәndirir;
proqramların işlәnİb hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müәyyәn edilmәsi vә icraçılara çatdırılması;
proqram hәllini tәlәb edәn mühüm әrazi problemlәrin seçilmәsi;
proqramların tәsdiqi vә icraçılara çatdırılması

342 Regional kompleks proqramların birinci mәrәlәsinә aiddir:

•

hamısı
proqram hәllini tәlәB edәn mühüm әrazi problemlәrin seçilmәsi
proqramların işlәnib hazırlanmasına ilkin tapşırıqların müәyyәn edilmәsi vә icraçılara çatdırılması
proqramın layihәsinin işlәnib hazırlanması. Bu işә bilavasitә iş icraçıları rәhbәrlik edir vә әlaqәlәndirir;
proqramların tәsdiqi vә icraçılara çatdırılması;

343 әrazi proqramların tәşkilat bölmәsinә aiddir:

•

hamısı
mәrhәlәnin sonuncu ilinin axırına istehsalın hәcmi
mühüm yataqlar üzrә ümumekoloji vә sәnaye ehtiyatlarının artımı;
mühüm heyvandarlıq vә bitkiçilk mәhsulları istehsalı hәcmi;
proqramın reallaşdırılması prosesinin tәşkili formaları, metodları vә qaydaları әks olunur

344 әrazi kompleks proqramların әrazi bölmәsindә

•

hamısı
mәrhәlәnin sonuncu ilinin axırına istehsalın hәcmi;
mühüm yataqlar üzrә ümumekoloji vә sәnaye ehtiyatlarının artımı
mühüm heyvandarlıq vә bitkiçilk mәhsulları istehsalı hәcmi
kompleks proqrama daxil olan әrazilәr üzrә tapşırıq vә göstәricilәr müәyyәn edilir

345 Proqramlar yerinә yetirdiyi vәzifәlәrdәn asılı olaraq aşağıdakı növü var:

•

әrazi istehsal komplekslәrinin formalaşması vә inkişafı proqramları
prоqrammәqsәdli tәnzimlәmә
elastiкi diffеrеnsial yanaşma
dövlәt dәstәyinin mоtivlәşdirilmiş istiqamәti
hamısı

346 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mühüm vә vacib mәsәlәlәrdәn biri hansıdır?

•

hec biri
iqtisadi siyasәt
sosial siyasәt
indiqativ
normativ

347 Xalq tәsәrrüfatı proqramına aiddir:

•

proqramlar inzibati vә әrazi bölgәlәr üzrә – Naxçıvan MR vә iqtisadi rayonları üzrә işlәnib hazırlanır
ümumdövlәt әhәmiyyәtinә malik әn mühüm problemlәri hәll etmәk üçün işlәnib hazırlanır

50/101

21.12.2016

inzibati rayonların daxili vә xarici, yәni qonşu rayonlarla qarşılıqlı istehsalistehlak, sosial vә ekoloji mәsәlәlәr
әks olunur.
hamısı
hec biri

348 Proqramlar yerinә yetirdiyi vәzifәlәrdәn asılı olaraq aşağıdakı növü var:

•

hamısı
prоqrammәqsәdli tәnzimlәmә;
elastiкi diffеrеnsial yanaşma
dövlәt dәstәyinin mоtivlәşdirilmiş istiqamәti
yeni әrazilәrin mәnimsәnilmәsi proqramları

349 Proqramlar yerinә yetirdiyi vәzifәlәrdәn asılı olaraq aşağıdakı növü var:

•

hamısı
dövlәt dәstәyinin mоtivlәşdirilmiş istiqamәti
mövcud rayonların iqtisadiyyatının yenidәn qurulması proqramları;
prоqrammәqsәdli tәnzimlәmә
elastiкi diffеrеnsial yanaşma

350 Sosial siyasәt әhatә edir: 1.әhalinin sosial müdafiәsi 2.Gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi 3.әhalinin
mәşğulluğunun tәmin edilmәsi 4.Xariciiqtisadi tәsir formaları 5.Mәdәniyyәt sferasında fәaliyyәt, 6.Valyuta
tәnzimlәnmәlәri, 7.milli valyutanın devalvasiyası

•

1,6,5,4,7
1,2,3,4,7
3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6
6,4,5,7,1

351 Tәşkilatihüquqi vahidliyә aiddir

•

Hec biri
Vahid konstitusiya vә qanunvericilik aktları;
Vahid sosial tәyinat sistemi
Vahid sosial müdafiә sistemi
Vahid sosial siyasәt

352 Tәşkilatihüquqi vahidliyә aiddir:

•

Vahid әrazi
Vahid sosial siyasәt
Vahid sosial tәyinat sistemi
Vahid sosial müdafiә sistemi
Hec biri

353 Tәşkilatihüquqi vahidliyә aiddir:

•

Vahid vәtәndaşlıq;
Vahid sosial siyasәt
Vahid sosial tәyinat sistemi
Vahid sosial müdafiә sistemi
Hec biri

354 Mühüm sosial – iqtisadi şәrt deyil?
Sosial müdafiә sistemi
Sosial infrastruktur
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•

Demokrafiya
İstehsal infrastrukturu
Ekologiya

355 Tәşkilati – iqtisadi şәrt deyil?

•

Kompleksin mülkiyyәti
Büdcә maliyyә siyasәti
Xarici vә daxili siyasәt
İqtisadi mühit
İctimai mülkiyyәt

356 Sosial – iqtisadi vahidliyi tәmin etmir?

•

Vahid regional normativlәr
Vahid sosial tәminat
Vahid xarici siyasәt
Vahid sosial müdafiә sistemi
Vahid sosial siyasәt

357 Tәşkilati – iqtisadi vahidliyi tәşkil etmir?

•

Mülkiyyәtin çox növlülüyü
Vahid pul – kredit
Vahid dövlәt mülkiyyәti
Vahid iqtisadi mühit
Vahid pul – kredit, Vergi – büdcә sistemi

358 Tәşkilati – hüquqi vahidliyi tәmin etmir?

•

vahid ictimai tәşkilatlar
Vahid әrazi
Vahid vәtәndaşlıq
Vahid pul vahidi
Konstitusiya

359 Regionun iqtisadi müstәqilliyini tәmin etmir?

•

Tәşkilati – iqtisadi
Sosial vahidlik
Hüquqi vahidlik
Tәşkilati vahidlik
mәdәni vahidlik

360 Vәtәndaşların mülkiyyәtinә aid deyil:

•

ibadәt әşyaları
hamısı
mәnzillәr
yaşayış evlәri
bağ evlәri

361 İctimai birliklәrin mülkiyyәtinә aid deyil

•

hamısı
ibadәt әşyaları,
qurğular
binalar
mәnzil fondları
52/101

21.12.2016

362 Mülkiyyәt hüququnun obyektlәri hansılardır?

•

Әmtәә nişanları
Ticarәt sirrlәri
Ekspert sistemlәri
Sәmәrәlәşdirici proqramlar mәlumat bazaları
Hamsısı

363 Mülkiyyәt növlәrinin subyektlәri kimlәrdir?

•

Xarici dövlәtlәr vә beynәlxalq tәşkilatlar
Müştәrәk müәssisәlәr
Yerli özünüidarә
Dini tәşkilatlar
Hamısı

364 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn mülkiyyәt formaları hansılardır?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәti
Dövlәt mülkiyyәti
İctimai birliklәr
Xüsusi mülkiyyәt
Hamısı

365 İqtisadihüquqi bloka aşağıdakı qanunlar aidir

•

Hamısı
Hec biri
Mәşğulluq haqqında»
Antiinhisar fәaliyyәti haqqında»
«Kollektiv müqavilәlәr vә sazişlәr haqqında»

366 Tәşkilatihüquqi bloka aşağıdakı qanunular aiddir:

•

«Yerin tәni haqqında»
«Torpaq haqqında»
«Banklar vә bank fәaliyyәti haqqında»
«Müәssisәlәr haqqında»
Hamısı

367 Azәrbaycan Respublikasında özündә necә blok qanunvericilik sistemi formalaşmışdır?

•

5
2
4
6
3

368 Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasına әsasәn Azәrbaycan:

•

hamısı
hüquqi dövlәtdir
sosial dövlәtdir
iqtisadi dövlәtdir
hec bir variant düz deyil

369 Tәşkilatihüquqi vahidliyә aiddir:
Vahid sosial siyasәt;
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•

Hec biri
Vahid sosial müdafiә sistemi
Vahid dövlәt hakimiyyәti orqanları
Vahid sosial tәyinat sistemi;

370 Tәşkilatihüquqi vahidliyә aiddir

•

Hec biri
Vahid ictimai tәşkilatlar vә vahid informasiya vasitәlәri;
Vahid sosial tәyinat sistemi
Vahid sosial müdafiә sistemi
Vahid sosial siyasәt;

371 Tәşkilatiiqtisadi vahidlik aşağıdakılardan ibarәtdir

•

Hec biri
Vahid sosial siyasәt;
Vahid sosial tәyinat sistemi
Vahid pul vahidi;
Vahid sosial müdafiә sistemi

372 Regionun iqtisadi vә sosial müstәqilliyinin mәzmunu necә müәyyәn edilmәsinә aiddir?

•

disprоpоrsiyaları aradan qaldırmaq
inzibatiamirliк;
Sosialiqtisadi vahidlik
sahibкarlığı inкişaf еtdirmәк;
хarici invеstоrlara üstünlüк vеrmәк

373 Regionun iqtisadi vә sosial müstәqilliyinin mәzmunu necә müәyyәn edilmәsinә aiddir:

•

tәşkilatiiqtisadi vahidlik;
disprоpоrsiyaları aradan qaldırmaq
хarici invеstоrlara üstünlüк vеrmәк
sahibкarlığı inкişaf еtdirmәк
inzibatiamirliк;

374 . Regionun iqtisadi vә sosial müstәqilliyinin mәzmunu müәyyәn edilmәsinә daxildir:

•

sahibкarlığı inкişaf еtdirmәк;
tәşkilatihüquqi vahidlik
inzibatiamirliк;
disprоpоrsiyaları aradan qaldırmaq
хarici invеstоrlara üstünlüк vеrmәк

375 Dövlәt aşağıdakı işlәri hәyata keçirmәlidir

•

rәqabәt mühitinin qorunmasını tәmin edir;
хarici invеstоrların mәnafеyinә хidmәt еtmәк
хarici ticarәti tәnzimlәmәк:
hec biri
хarici invеstоrlara üstünlüк vеrmәк:

376 Dövlәt aşağıdakı işlәri hәyata keçirmәlidir:

•

hec biri
ictimai vә şәxsi mәnafelәri әlaqәlәndirir
хarici ticarәti tәnzimlәmәк
хarici invеstоrların mәnafеyinә хidmәt еtmәк:
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хarici invеstоrlara üstünlüк vеrmәк

377 Dövlәt aşağıdakı işlәri hәyata keçirmәlidir

•

iqtisadi proseslәri әlaqәlәndirir;
хarici invеstоrlara üstünlüк vеrmәк:
hec biri
хarici ticarәti tәnzimlәmәк
хarici invеstоrların mәnafеyinә хidmәt еtmәк

378 Dövlәt aşağıdakı işlәri hәyata keçirmәlidir

•

хarici invеstоrlara üstünlüк vеrmәк:
sabitliyi tәmin edir
хarici ticarәti tәnzimlәmәк:
хarici invеstоrların mәnafеyinә хidmәt еtmәк:
hec biri

379 Dövlәtin әn mühüm funksiyası hansıdır?

•

hamısı
ictimai inkişafın mәqsәdlәrini müәyyәn etmәkdir
sоsial әdalәt vә sоsial tәminatı;
sahibкarlıq fәaliyyәtinin hәr tәrәfli stimullaşdırılmasını
qiymәtin, gömrüк ödәnişlәrinin, tехniкi nоrmativlәrin sәviyyәsini

380 Tәşkilatiiqtisadi vahidlik aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Hec biri
Vahid sosial siyasәt
Vahid sosial tәyinat sistemi
Vahid sosial müdafiә sistemi
Vahid xarici vә daxili siyasәti

381 Xeyriyyә fondlarının mülkiyyәtindә olmaz?

•

Әsas fondlar
Bağışlanan әmlak
Satın alınmış әmlak
tәsisçilәrin әmlakı
Әldә edilәn gәlir

382 İctimai birliklәrin mülkiyyәtindә olmaz?

•

Mәdәni maarif tәyinatlı mülkiyyәt
Mәnzil fondları
Nәqliyyat vasitәlәri
Binalar
Qiymәtli kağızlar

383 Vәtәndaşın mülkiyyәtindә nә ola bilmәz?

•

Pul vәsaitlәri
Kütlәvi informasiya vasitәlәri
Torpaq sahәlәri
Yerin tәki
Qiymәtli kağızlar

384 Hansı amil iqtisadi sistemin yenilәşmәsini göstәrmir?
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•

İctimai istehsalın tәşkili
Mülkiyyәtin üstün forması
Müxtәlif tәsәrrüfatçılıq formaları
İctimai istehsalın inkişafı
Kapitalın tәmәrküzlәşmәsi

385 İqtisadi hüquqi bloka aid deyil?

•

Torpaq haqqında
Kollektiv müdaxilәlәr
Mәşğulluq haqqında
Antiinhisar fәaliyyәti
Sazişlәr haqqında

386 Tәşkilati qanunvericilik blokuna aid deyil?

•

Yerin tәki haqqında
Torpaq haqqında
Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında
müәssisәlәr haqqında qanun
Kollektiv mülkiyyәt haqqında

387 Dövlәtlә subyektlәr arasında hansı funksiyalar bölüşdürülmür?

•

Qanunvericilik, idarәetmә, mәhkәmә
İcraedicilik
İdarәetmә
Qanunvericilik
Mәhkәmә

388 Regionların tәşkilatiiqtisadi müstәqilliyinin iqtisadi әsasları hansı amilllәrlә müәyyәn edilir?

•

bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәruriliyinә;
iqtisadiyyatın tam libеrallaşdmasına
bazar tәsәrrüfatçılıq sistеminin qarışıq iqtisadiyyatın üzәrindәкi üstünlüyünә;
bütün sоsialiqtisadi prоblеmlәrin azad rәqabәt yоlu ilә hәll еdilmәsinә
tәsәrrüfatçılıq formalarının inkişaf sәviyyәsi ilә;

389 Regionların tәşkilatiiqtisadi müstәqilliyinin iqtisadi әsasları hansı amilllәrlә müәyyәn edilir?

•

bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәruriliyinә;
bazar tәsәrrüfatçılıq sistеminin qarışıq iqtisadiyyatın üzәrindәкi üstünlüyünә
mülkiyyәtin üstün forması vә ictimailәşmәsi sәviyyәsi ilә
bütün sоsialiqtisadi prоblеmlәrin azad rәqabәt yоlu ilә hәll еdilmәsinә;
iqtisadiyyatın tam libеrallaşdmasına;

390 Regionların tәşkilatiiqtisadi müstәqilliyinin iqtisadi әsasları hansı amilllәrlә müәyyәn edilir?

•

bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәruriliyinә;
bazar tәsәrrüfatçılıq sistеminin qarışıq iqtisadiyyatın üzәrindәкi üstünlüyünә
bütün sоsialiqtisadi prоblеmlәrin azad rәqabәt yоlu ilә hәll еdilmәsinә;
ictimai istehsalın inkişaf sәviyyәsi vә onun tәşkili formaları ilә;
iqtisadiyyatın tam libеrallaşdmasına;

391 Azәrbaycan Respublikasında özündә hansı blok qanunvericilik sistemi formalaşmışdır?
hec biri
tәşkilatihüquqi vә sosialhüquqi
sosialhüquqi

•
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•

tәşkilatihüquqi vә iqtisadihüquqi
iqtisadihüquqi vә sosialhüquqi

392 Regionların mühüm sosialiqtisadi şәrtlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Әhalinin sosial müdafiә sisteminin vә sosial tәminatının inkişaf sәviyyәsi.
Regionun büdcәmaliyyә vә vergi siyasәti
Regionun xalq tәsәrrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyәti;
Regionların tәbii resursları vә onların mәnimsәnilmә sәvyyәsi;
Regionun büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondları

393 Regionların mühüm sosialiqtisadi şәrtlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Regionun büdcәmaliyyә vә vergi siyasәti
Regionun xalq tәsәrrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyәti
Regionların tәbii resursları vә onların mәnimsәnilmә sәvyyәsi
Regionun büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondları
Sosial infrastrukturn inkişaf sәviyyәsi;

394 Regionların mühüm sosialiqtisadi şәrtlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Regionun büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondları
Demoqrafiya, mәşğulluq vә kadr hazırlığı
Regionun xalq tәsәrrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyәti
Regionların tәbii resursları vә onların mәnimsәnilmә sәvyyәsi
Regionun büdcәmaliyyә vә vergi siyasәti;

395 Tәşkilatiiqtisadi vahidlik aşağıdakılardan ibarәtdir

•

Hec biri
Vahid sosial siyasәt
Vahid sosial tәyinat sistemi;
Vahid sosial müdafiә sistemi
Әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin sәrbәst hәrәkәtini tәmin edәn vahid iqtisadi mühit;

396 Tәşkilatiiqtisadi vahidlik aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Hec biri
Vahid sosial siyasәt
Vahid sosial tәyinat sistemi;
Vahid sosial müdafiә sistemi
Vahid pulkredit, vergi, büdcәmaliyyә sistemi

397 Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәtrndә olmaz?

•

Ehtiyat fondları
Dövlәt büdcә vәsaiti
Xeyriyyә fondlarının mülkiyyәti
Valyuta fondu
Pensiya fondu

398 Din tәşkilatların mülkiyyәtindә olmaz?

•

pul vasitәlәri
Binalar
İbadәt әşyaları
Banklar
İanәlәr
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399 Mülkiyyәt hüququnun obyektlәri hansılardır? 1.müәssisәlәr 2.әmlak kompleklәri 3.torpaq sahәlәri
4.binalar, qurğular

•

3,4
1,2
hec biri
3,4,5
1,2,3,4,

400 Mülkiyyәt növlәrinin subyektlәri kimlәrdir? 1.vәtәndaşlar 2.hüquqi vә fiziki şәxslәr, 3.sahibkar
birliklәri, 4.ictimai birliklәri, 5.xeyriyyә fondları,

•

3,4
1,2
hec biri
3,4,5
1,2,3,4,5

401 Tәşkilatiiqtisadi şәrtlәr aşağıdakıları tәlәb edir:

•

Xarici siyasәti müәyyәn edәn vahid daxili siyasәt;
Regional iqtisadi mühit
Regionların tәbii resursları vә onların mәnimsәnilmә sәvyyәsi
Regionun xalq tәsәrrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyәti
Hamıs

402 Tәşkilatihüquqi şәrtlәr aşağıdakıları tәlәb edir:

•

Regionun büdcәmaliyyә vә vergi siyasәti;
Vahid regional dövlәt hakimiyyәti orqanları sistemi
Regionların tәbii resursları vә onların mәnimsәnilmә sәvyyәsi
Regional iqtisadi mühit;
Regionun xalq tәsәrrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyәti

403 Tәşkilatihüquqi şәrtlәr aşağıdakıları tәlәb edir:

•

Vahid regional normativ hüquqi aktlar
Regionun xalq tәsәrrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyәti;
Regionların tәbii resursları vә onların mәnimsәnilmә sәvyyәsi;
Regional iqtisadi mühit
Regionun büdcәmaliyyә vә vergi siyasәti;

404 Regional siyasәtin reallaşma mexanizminә daxil deyil?

•

Regional siyasәtin aşkarlığı
Komplekslәri әlaqәlәndirmәk
Sabitliyә әmәl edilmәsi
Qanunvericiliyin tәmin edilmәsi
Proqramlar tәrtib etmәk

405 Mülkiyyәt hüququna daxil deyil?

•

Varislik
Tәhlükәsizlik
İdarә etmә
Sahib olma
Sәrbәt müdaxilә

406 İnzibati rayonların mülkiyyәtindә yoxdur?
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•

xalq tәhsili
Büdcә vәsaitlәri
Dövlәt orqanlarının әmlakı
İanә әmlakı
Ticarәt obyektlәri

407 Sosialiqtisadi vahidlik aşağıdakılarla tәmin edilir: 1.Vahid sosial müdafiә sistemi; 2.Vahid sosial tәyinat
sistemi; 3.Vahid sosial siyasәt. 4.Vahid pulkredit, vergi, büdcәmaliyyә sistemi;

•

hec biri
3,4
2,3,4
1,2,4
1,2,3

408 Azәrbaycanın yerli özünüidarәetmә sahәsindә dövlәt hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәri hansıdır?

•

yerli özünüidarәetmәnin hüquqlarının mәhkәmә müdaifәsi qaydalarını vә mәhkәmә müdafiәsini tәmin etmәk;
müharibә, böhran şәraitindә iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi maksimal hәddә çatır.
qanunverici bazanın yaradılması nәticәsindә dövlәtin iqtisadiyyata tәsiri zәrurәtә çevrilir.
dövlәt qurulduğu dövrdәn hakimedici orqanlar iqtisadiyyata tәsir göstәrmәyә başlayır
bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtәlif nәzәri mәktәblәrin, istiqamәtlәrin tәlimlәrindәn istifadә edilir

409 Azәrbaycanın yerli özünüidarәetmә sahәsindә dövlәt hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәri hansıdır?

•

yerli özünüidarәtmәnin maliyyә müstәqilliyinә dövlәt zәmanәtini tәmin etmәk;
müharibә, böhran şәraitindә iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi maksimal hәddә çatır.
qanunverici bazanın yaradılması nәticәsindә dövlәtin iqtisadiyyata tәsiri zәrurәtә çevrilir
dövlәt qurulduğu dövrdәn hakimedici orqanlar iqtisadiyyata tәsir göstәrmәyә başlayır.
bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtәlif nәzәri mәktәblәrin, istiqamәtlәrin tәlimlәrindәn istifadә edilir

410 Azәrbaycanın yerli özünüidarәetmә sahәsindә dövlәt hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәri hansıdır?

•

yerli özünüidarәetmә sahәsindә dövlәtin öhdәliklәrinin hәyata keçirilmәsinә tәminat yaratmaq
müharibә, böhran şәraitindә iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi maksimal hәddә çatır.
qanunverici bazanın yaradılması nәticәsindә dövlәtin iqtisadiyyata tәsiri zәrurәtә çevrilir.
dövlәt qurulduğu dövrdәn hakimedici orqanlar iqtisadiyyata tәsir göstәrmәyә başlayır.
bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtәlif nәzәri mәktәblәrin, istiqamәtlәrin tәlimlәrindәn istifadә edilir

411 Azәrbaycanın yerli özünüidarәetmә sahәsindә dövlәt hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәri hansıdır?

•

bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtәlif nәzәri mәktәblәrin, istiqamәtlәrin tәlimlәrindәn istifadә edilir
müharibә, böhran şәraitindә iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi maksimal hәddә çatır.
qanunverici bazanın yaradılması nәticәsindә dövlәtin iqtisadiyyata tәsiri zәrurәtә çevrilir.
dövlәt qurulduğu dövrdәn hakimedici orqanlar iqtisadiyyata tәsir göstәrmәyә başlayır
yerli özünüidarәetmәnin inkişafına dair qanunları qәbul etmәk;

412 Tәşkilatihüquqi şәrtlәr aşağıdakıları tәlәb edir

•

Regionun büdcәmaliyyә vә vergi siyasәti;
Regionların tәbii resursları vә onların mәnimsәnilmә sәvyyәsi
Regional iqtisadi mühit
Respublika Konstitusiyasının, region vә rayonların nizamnamәlәrinin mövcudluğu
Regionun xalq tәsәrrüfatı kompleksini formalaşdıran mülkiyyәti

413 Azәrbaycanın yerli özünüidarәetmә sahәsindә dövlәt hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәri hansıdır?
Dövlәt hakimiyyәti orqanlarının qәrarları әsasında yerli özünüidarәetmәdә yaranan әlavә xәrclәri ödәmәk;
Minimal dövlәt sosial standartlarını müәyyәnlәşdirmәk vә onların hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk;
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•

Ayrıayrı dövlәt sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirmәk üçün zәruri qurumlarını vermәk
Dövlәt mülkiyyәti obyektlәrinin bәlәdiyyә mülkiyyәtinә verilmәsi qaydalarını qanunla tәnzimlәmәk
Hamısı

414 Azәrbaycan Respublikasında dövlәt hakimiyyәtini kimlәr hәyata kecirir? 1.Azәrbaycan Respublikası
Prezidenti 2.Milli Mәclis, Azәrbaycan Respublikası hökumәti 3.Azәrbaycan Respublikası mәhkәmәlәri
4.İcra hakimmiyәti

•

hec biri
1,2,3
2,3,4
1,2,4
1,3,4

415 Naxçıvan Muxtar Respublikasının mülkiyyәtindә yoxdur?

•

Büdcә vәsaitlәri
Tarixi varlıqlar
Mәdәniyyәt varlıqları
İdarә orqanlarının әmlakı
Yerin tәki

416 Regional siyasәtin әsas hәdәfi kimi götürülür:

•

regiondaxili iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
regionlararası vә regiodaxili әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
regionların proporsional inkişafı
regionlarda mәşğulluğun tәmin edilmәsi
әhali aktivliyinin stimullaşdırılması

417 Regional siyasәtin әsas hәdәfi kimi götürülür:

•

regionların proporsional inkişafı
Hamısı düzdür
regionlararası vә regiodaxili әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
regionda әtraf mühitin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
regionlarda mәşğulluğun tәmin edilmәsi

418 İqtisadi obyektlәrin fәaliyyәtinin müәyyәn edilmәsindә bir neçә göstәricidәn istifadә edilir,nәyin
tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün bu göstәricilәrin müәyyәn edilmәsinin böyük әhәmiyyәti var?

•

dövlәt müәssisәlәrinin
müәssisәlәrin
transmilli korparasiyaların
azad iqtisadi zonaların
sәnayenin

419 Xarici ticarәt zonasının әn çox yayıldığı ölkәni göstәrin

•

Almaniya
Yaponiya
Çin
ABŞ
Fransa

420 Alternativ variantın tәmin edilmәsi üçün azad iqtisadi zona iqtisadi sәmәrәliliyin әsaslandırılması neçә
mәrhәlәyә bölünmüşdür?
6
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•

7
3
4
5

421 Azad iqtisadi zonaların dörd әsas formalarını seçin 1. Azad ticarәt zonaları 2. Azad işgüzarlıq zonaları 3.
Azad sәnaye zonası 4. Iqtisadi vә elmitexniki inkişaf zonası 5. Istehsalixrac zonası 6. Bank üzrә frank
zonası

•

2,3,4,6
3,4,5,6
2,3,4,5
1,4,5,6
1,2,3,4

422 Azad iqtisadi zonaların sayı haqqında verilәn düzgün varianti seçin

•

Ümumi sayı 800dәn çox, formaları 20dәn çox
Ümumi sayı 100dәn çox, formaları 20dәn az
Ümumi sayı 700dәn çox, formaları 50dәn çox
Ümumi sayı 300dәn çox, formaları 10dan az
Ümumi sayı 500dәn çox, formaları 30dan çox

423 Mövcud layihәlәr neçә әsas keyfiyyәtә malikdir?

•

3
6
2
5
4

424 Mövcud layihәlәr göstәrilәn hansı keyfiyyәtlәrә malik deyil?

•

xarici kapitalın cәlb edilmәsi
әrazidә iqtisadi resusrslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
bartelmübadilә әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi
zonada idxalı әvәzedici istehsalın inkişafı
әrazinin öz iqtisadi imkanları bazasında yaranması

425 Fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi zamanı әsas metodoloji vasitә yaxınlaşma kimi alternativ
variantların müәyyәn edilmәsidirsә bu, layihәnin

•

çoxprofilliliyidir
çәxcәhәtliliyi
çoxnövlülüyü
çoxşaxәliliyi
çoxtәrәfliliyi

426 Güzәştli tәsәrrüfat fәaliyyәti zonalarını göstәrin

•

Ümumi vә problemli iqtisadi zonaları
Azad vә xüsusi iqtisadi zonaları
Azad vә ümumi iqtisadi zonaları
Azad vә problemli iqtisadi zonaları
Xüsusi vә problemli iqtisadi zonaları

427 Dünya praktikasında regionların vә regional problemlәrin hәllinin ilk klassik nümunәsi hansıdır
Almaniyada “Rur”
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•

Niderlandda “Cәnubi Limburq”
ABŞda “Tenessi
Avstralyada “Pilbara”
ABŞda “Appalaçi”

428 Regionun zәif inkişafı neçә qrup sәbәlәrlә şәrtlәnir?

•

2
3
7
4
5

429 İrilәşdirilmiş şәkildә problem rayonlar neçә kateqoriyaya bölünür?

•

9
3
2
6
4

430 Dövlәtin regional siyasәti obyektlәrinin formalaşması neçә meyara әsaslanır?

•

11
5
7
9
8

431 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә regional siyasәt hansı problemlәri әhatә edir?

•

Sәnaye obyektlәrinin düzgün yerlәşdirilmәsi
Tәbii vә insan resurslarının mümkün qәdәr tam mәnimsәnilmәsi
Regional uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
Urbanizasiya prosesinin tәnzimlәnәmsi;
Hamısı

432 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә regional siyasәt hansı problemlәri әhatә edir?

•

Regional uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
Ölkәnin bütün rayonlarının vahid milli bazara inteqrasiyası
Güclü aqrar rayonlarının iqtisadiyyatının yüksәldilmәsi
Şәhәrlә kәnd arasındakı ziddiyәtlәrin aradan qaldırılması
Hamısı

433 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә regional siyasәt neçә problemi әhatә edir?

•

5
7
11
8
9

434 Regionların siyasәtin reallaşma mexanizmi üçün neçә prinsipi nәzәrә almaq lazımdır?
9
8
10
13

•
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•

7

435 Regional siyasәtin istiqamәtlәndirilәsi nöqteyinәzәrindәn hansıların strukturlaşması müәyyәn dәrәjәdә
şәrti xarakter daşıyır?

•

Ekoloji siyasәt
İqtisadi siyasәt
Hamısı
Elmitexniki siyasәt
Ekistik (mәskunlaşma) siyasәt

436 Regional siyasәtin istiqamәtlәndirilәsi nöqteyinәzәrindәn hansıların strukturlaşması müәyyәn dәrәcәdә
şәrti xarakter daşıyır?

•

Demoqrafik siyasәt.
İqtisadi siyasәt
Ekistik (mәskunlaşma) siyasәt
Hamısı
Sosial siyasәt

437 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

işsizliyin azaldılması
xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
federal hakimiyyәt orqanlarına nәzarәt
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt

438 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

investisiya cәlbediciliyinә diqqәt
işsizliyin azaldılması
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
daxili vә xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi

439 Müasir dövrdә düyanın iqtisadi vә siyasi gücünü göstәrmәyә qadir olan ölkәlәri әrazi etibarilә neçә
regiona bölmәk olar?

•

5
6
4
3
2

440 Regional siyasәtin әsas hәdәfi kimi götürülür:

•

regionların proporsional inkişafı
regiondaxili iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
regionlararası vә regiodaxili әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
regionlarda işsizliyin azaldılması
regionlarda mәşğulluğun tәmin edilmәsi

441 Regional siyasәtin әsas hәdәfi kimi götürülür:

•

regionların proporsional inkişafı
regiondaxili iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
regionlararası vә regiodaxili әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
xidmәt sferasının inkişafı
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regionlarda mәşğulluğun tәmin edilmәsi

442 Azad iqtisadi zonaların sәmәrәliliyin әsaslandırılmasının 2ci mәrhәlәsinә aiddir:

•

xarici kapitalın cәlb edilmәmәsi şәrti
investorların qarşılıqlı tәkliflәrini nәzәrә almaq
zona qarşısında qoyulmuş iqtisadi inkişaf tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
layihәnin formalaşması
birgә sahibkarlıq vasitәsilә xarici sәrmayәdarların cәlb olunması

443 Azad iqtisadi zonaların sәmәrәliliyinin әsaslandırılmasının 3cü mәrhәlәsinә aiddir:

•

investisiyalara dair yekun qәrarın çıxarılması
yekun göstәricinin cıxarılması
tapşırıqların yerinә yaetirilmәsi
Xәrclәrin mәnfәәtә nisbәti kimi
investorların qarşılıqlı tәkliflәrinin nәzәrә alınması

444 AİZnın yaradılmasının xalq tәsәrrüfatı sәmәrәliliyi zonanın yaradılmasından alınacaq sәmәrә vә
regional yaxud sahә mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq onun yaranmasında necә xarakterizә olunur?

•

xәrclәrin cәminin nisbәti kimi
xalq tәsәrrüfatında gәlirlәrin cәminin nisbәti kimi
xәrclәr vә mәnfәәtin cәminin nisbәti kimi
xәrclәr vә gәlirlәrin fәrqinin nisbәti kimi
mәnfәәt vә xәrclәrin nisbәti kimi

445 әrazinin tәsәrrüfatının tam istifadәsi ilә ayrıayrı mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsdi aparıla bilәr:

•

yalnız qısa mәrhәlәdә
hәm qısa hәm dә uzun mәrhәlәdә
qısa mәrhәlәdә
yalnız uzun mәrhәlәdә
cari mәrhәlәdә

446 Tәcrübәdә xarici investisiyanın strukturu vә miqyası fәrqlәnir:

•

proqnozlardan
son tәkliflәrdәn
ilkin tәkliflәrdәn
zonanın fәaliyyәtindәn
proqramlardan

447 azad iqtisadi zonaların sәmәrәliliyinin әsaslandırılmasının 1ci mәrhәlәsinә aiddir:

•

nәticәlәrin zonanın yaradılmasına çәkilәn nisbәtin hesablanması
xarici kapitalın cәlb edilmәmәsi şәrti ilә zona qarşısında qoyulmuş iqtisadi inkişaf tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
düzәlişlәrin edilmәsi
korrektәlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi
xarici sәrmayәdarların cәlb edilmәsi

448 Çindә müvafiq olaraq neçә gömrüksüz iqtisadi vә texnikiiqtisadi mәnimsәmә zonaları yaradalıb

•

19, 32
32, 52
52, 13
19, 52
13, 32
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449 Sahibkarların iqtisadi fәaliyyәtini artırmaq üçün güzәştli inzibati, vergi,kredit rejimi hansı zonalarda
tәtbiq olunur

•

Azad ticarәt zonası
Inkişaf mәrkәzi
Artım zonası
Sahibkarlıq zonası
Azad istehsalixrac zonası

450 Artım zonası üçün hansı әrazilәr seçilir

•

Heç biri
Resurs vә coğrafi baxımdan әlverişli әrazilәr
Coğrafi mövqe baxımından әlverişsiz әrazilәr
Yararsız vә әlverişsiz torpaqlar
Resurs baxәmәndan әlverişsiz әrazilәr

451 Dünyanın böyük texnoparklarını seçin 1. Selikon vadisi 2. Sukuta elmi şәhәrciyi 3. Rur torpağı 4.
Pilbara 5. Kembric elmi parkı

•

1,4,5
3,4,5
1,2,5
1,2,3
2,3,4

452 Xüsusi iqtisadi zonaların yaraması neçәnci әsrә tәsadüf edir

•

21ci әsrә
20ci әsrin 2ci yarısı
18ci әsrin 2ci yarısı
19cu әsrin 2ci yarısı
19cu әsrin 1ci yarısı

453 Aşağıdakı hansı zona ölkәnin maliyyә tәminatıyla maraqlanır

•

Azad banksığorta zonası
Xarici ticarәt zonası
Xüsusi iqtisadi zonası
Azad istehsalixrac zonası
Elmitexniki inkişaf zonası

454 Regional idarәetmәnin subyekti

•

Hamısı
Ayrıayrı idarәlәr, tәşkilatlar
Regional hakimiyyәtlәrin konkret nümayәndәlәri (fiziki şәxslәr),
Dövlәt
Müәssisәlәr (hüquqi şәxslәr)

455 Regional siyasәtin әsas obyektlәri

•

Hamısı
Sosial
Pulmaliyyә
İstehsal
İnsan

456 Müqayisәli coğrafi metodu:
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•

Verilәnlәrin analiz edilmәsi
Prinsiplәrin müәyyәn olunması üsulu
Mәqsәdlәrin seçilmәsi üsulu
Öyrәnilәn obyektlәrin oxşarlığının vә fәrqli cәhәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
Riyazi biliklәrin analizi

457 azad iqtisadi zonaların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsidir?

•

xәrclәrin mәnfәәtә nisbәti kimi
zonanın yaradılması vә formalaşmasına cәkilәn xәrclәrin mәnfәәtә nisbәti
әldә olunan gәlirlәrin xәrclәrә nisbәti kimi
alınan mәnfәәtin çәkilәn xәrclәrin nisbәti kimi müәyyәn edilmәsi
alınan iqtisadi nәticәlәrin çәkilәn xәrclәrә nisbәti kimi

458 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
işsizliyin azaldılması
pul emissiyası

459 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
işsizliyin azaldılması
kommunikasiya xidmәtlәrinin göstәrilmәsi

460 20072013 layihәsinә әsasәn 313mlrd. Avroluq büdcә әsasәn neçә mәsәlәnin hәlliә yönәldilmişdir?

•

7
2
3
4
5

461 Fond büdcәsinin tәqribәn 78%i adambaşına ÜDMi neçә faizdәn aşağı olan regionlar üçün ayrılmışdır?

•

55
75
50
60
70

462 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
işsizliyin azaldılması
hüquqi sanksiyaların tәtbiq olunması

463 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?
xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
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•

işsizliyin azaldılması
gәlirdәn vәmәnfәәtdәn vergilәrin tutulması

464 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
işsizliyin azaldılması
әrazi sahibliyinin idarә olunması

465 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
işsizliyin azaldılması
maliyyә vә müәllif hüquqlarını reqlametlәşdirilmәsi

466 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
işsizliyin azaldılması
hәrbi dәniz donanmasının yığılması

467 Amerika konqresini fәaliyyәt prosesindә hansı regional mәsәlә öz hәllini tapmışdır?

•

ordunun yığılması
xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
işsizliyin azaldılması
regionlararası balansın tәmin edilmәsi
investisiya cәlbediciliyinә diqqәt

468 Dәrketmә metodu

•

Mәqsәdlәrin seçilmәsi üsulu
Prinsiplәrin müәyyәn olunması üsulu
Riyazi biliklәrin analizi
Qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üsuludur
Verilәnlәrin analiz edilmәsi

469 İrilәşdirilmiş şәkildә problem rayonlar hansı kateqoriyaya bölünür?

•

dağlıq rayonlar, inkişaf etmiş rayonlar
zәif inkişaf edәn rayonlar, depressvi rayonlar
inkişaf etmiş rayonlar ,depressvi rayonlar
sәrhәd boyu rayonlar ,inkişaf etmiş rayonlar
inkişaf etmәkdә olan rayonlar, zәif inkişaf edәn rayonlar

470 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin yeni alәtlәri arasında regional siyasәt böyük әhәmiyyәt kәsbetmә
sәbәlәri

•

Heç biri
Hamısı
Elmi texnikitәrәqqinin inkişafı vә iqtisadiyyatda struktur dәyişikliklәrinin güclәnmәsi ayrıayrı regionların qeyri
bәrabәr inkiaşfına gәtirib çıxarır
Kasıbçılıq vә xroniki işsizliyә malik geniş rayonlar şәbәkәsinin meydana gәlmәsi ilә әlaqәdar sosial ziddiyyәtlәrin
kәskinlәşmәsinә
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Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşmәsinin qeyribәrabәrliyi inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatında varlı vә yoxsulluq
hallarının birgә inkişafın mövcudluğu

471 Regional siyasәtin hәyata keçirilmәsinin institutsional mexanizmi hansılardır?

•

vergi orqanları
dövlәtin qanunverici vә icraedici orqanları
mәhkmә orqanları
maliyyә qurumları
beynәlxalq tәşkilatlar

472 Elmitexniki siyasәt

•

İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isә reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması
Әtraf mühitin gәrginliyinin kәskin şәkildә artması
ETLKİ tәmәrküzlәşmә vә mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi yerlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri, elmin vә
istehsalın birlәşmәsinin әrazi formaları
İstehsalın, rabitәnin vә mәskunlaşma yerlәrinin optimal şәkildә bölüşdürülmәsi vasitәsilә konkret bir regionun
әrazisindәn sәmәrәli istifadәsi
Şәxsiyyәtin inkişafı nöqteyinәzәrindәn ictimai istehsalın vә insanların tәşkili formaları vә proseslәri daxil olur

473 Ekoloji siyasәt

•

İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isә reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması
Әhali sıxlığının güjlәnmәsi, sintetik materialların geniş tәtbiq edilmәsi әtraf mühitin gәrginliyinin kәskin şәkildә
artması
Şәxsiyyәtin inkişafı nöqteyinәzәrindәn ictimai istehsalın vә insanların tәşkili formaları vә proseslәri daxil olur
Elmi kadrların regional yerlәşdirilmәsi
İstehsalın, rabitәnin vә mәskunlaşma yerlәrinin optimal şәkildә bölüşdürülmәsi vasitәsilә konkret bir regionun
әrazisindәn sәmәrәli istifadәsi

474 Ekistik (mәskunlaşma) siyasәt:

•

Tәbii, iqtisadi, arxitektortikinti vә mühәndistexniki amillәri nәzәrә almaqla istehsalın, rabitәnin vә mәskunlaşma
yerlәrinin optimal şәkildә bölüşdürülmәsi vasitәsilә konkret bir regionun әrazisindәn sәmәrәli istifadәsi
Әtraf mühitin gәrginliyinin kәskin şәkildә artması
Elmi kadrların regional yerlәşdirilmәsi
İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isә reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması
Şәxsiyyәtin inkişafı nöqteyinәzәrindәn ictimai istehsalın vә insanların tәşkili formaları vә proseslәri daxil olur

475 Sosial siyasәt

•

İqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isә reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması.
Elmin vә istehsalın birlәşmәsinin әrazi formaları (texnopolislәr vә texnoparklar), elmi kadrların regional
yerlәşdirilmәsi .
Әtraf mühitin gәrginliyinin kәskin şәkildә artması
İnsanların әmәk şәraiti, mәişәti,istirahәti vә ümumiyyәtlә,şәxsiyyәtin inkişafı nöqteyinәzәrindәn ictimai
istehsalın vә insanların tәşkili formaları vә proseslәri daxil olur
İstehsalın, rabitәnin vә mәskunlaşma yerlәrinin optimal şәkildә bölüşdürülmәsi vasitәsilә konkret bir regionun
әrazisindәn sәmәrәli istifadәsi

476 İqtisadi siyasәt

•

Elmin vә istehsalın birlәşmәsinin әrazi formaları (texnopolislәr vә texnoparklar), elmi kadrların regional
yerlәşdirilmәsi
Әtraf mühitin gәrginliyinin kәskin şәkildә artması
Regional iqtisadi disproporsiyaların yumşaldılması, bir sıra hallarda isә reqional iqtisadi tarazlığa nail olunması.
İnsanların әmәk şәraiti, mәişәti,istirahәti vә ümumiyyәtlә,şәxsiyyәtin inkişafı nöqteyinәzәrindәn ictimai
istehsalın vә insanların tәşkili formaları vә proseslәri daxil olur
İstehsalın, rabitәnin vә mәskunlaşma yerlәrinin optimal şәkildә bölüşdürülmәsi vasitәsilә konkret bir regionun
әrazisindәn sәmәrәli istifadәsi
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477 Dövlәtin regional siyasәti

•

Regionların özlәrinin işlәyib hazırlayaraq hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr kompleksidir.
Dövlәt vә regionlar arasında,regionların öz aralarında qarşılıqlı münasibәtlәri әks etdirәn vә mәkan, region
nöqteyinәzәrindәn ölkәnin siyasi, iqtisadi, sosial vә ekoloji inkişafının idarә olunması üzrә fәaliyyәt sahәsi başa
düşülür.
Regionların öz aralarında qarşılıqlı münasibәtlәri әks etdirәn vә mәkan, region nöqteyinәzәrindәn ölkәnin siyasi,
iqtisadi, sosial inkişafının idarә olunması üzrә fәaliyyәt sahәsi başa düşülür.
Dövlәtlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәri әks etdirәn siyasәtdir.
Ölkәnin beynәlxalq arenada siyasi, iqtisadi, sosial vә ekoloji inkişafının idarә olunmasıdır.

478 Dövlәtin regional siyasәti:

•

Dövlәtin beynәlxalq arenada hәyata keçirdiyi tәdbirlәr kompleksidir
Hәm dövlәtin regional sәviyyәdә, hәm dә regionların özlәrinin işlәyib hazırlayaraq hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr
kompleksidir.
Dövlәtin regional sәviyyәdә hәyata keçirdiyi tәdbirlәr kompleksidir
Regionların özlәrinin işlәyib hazırlayaraq hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr kompleksidir.
Yalnız regionların maliyyә qurumlarınin hazırladıqları planların icra olunmasıdır.

479 azad iqtisadi zonada cari xәrclәri hesablyarkәn bu göstәrici nәzәrә alınmamalıdır:

•

istilik vә enerji xәrclәri
amortizasiya ayırmaları vә tәmir xәrclәri
Azad iqtisadi zona әhalisinә xidmәt
müәssisә vә tәşkilatların işçilәrinin әmәk haqqısı
normativ mәnfәәt

480 Azad iqtisadi zonalarda cari xәrclәri hesablayarkәn neçә göstәrici nәzәrә alınmalıdır?

•

6
5
3
4
2

481 Alınan sәmәrәlilik göstәricilәri:

•

nisbi mәnada müqayisәsi yolverilәndir
mütlәq mәnada aparılmalıdır
bәzәn müqayisә edilә bilәr
müqayisә edilә bilmәz
müqayisә edilә bilәr

482 Güzәştli zonalar

•

Hamısı
Sahibkarların özlәrinin tәyin etdiyi qaydalarla idarә olunur
Aid olduğu ölkәnin qanunları ilә idarә olunur
Aid olduğu ölkәnin qanunları ilә deyil, beynәlxalq hüquq tәrәfindәn idarә olunur
Heç biri

483 Açıq azad iqtisadi zonalara xas olan xüsusiyyәti seçin

•

Heç biri
Aid olduğu ölkәnin qanun vә hüquqi sәnәdlәr tәtbiq olunmur
Aid olduğu ölkәnin qanun vә hüquqi sәnәdlәrin bir qismi tәtbiq olunur
Aid olduğu ölkәnin qanun vә hüquqi sәnәdlәrin hamısı tәtbiq olunur
Aid olduğu ölkәnin qanun vә hüquqi sәnәdlәri tәtbiq olunur
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484 Azad iqtisadi zonaları sәrbәstlik dәrәcәsinә görә qrupları hansılardır

•

Heç biri
Xüsusi vә ümumi
Açıq vә qapalı
Daxili vә xarici
Sadә vә mürәkkәb

485 Dövlәtin regional siyasәti obyektlәrinin formalaşması hansı meyara әsaslanır?

•

Hamısı
Әn pis demoqrafik göstәricilәr
Ölkәnin әrazisindә vә әhalinin sayında rayonun xüsusi çәkisinә nisbәtәn ölkәnin milli gәlirindә rayonun xüsusi
çәkisinin az olması
Ölkә üzrә orta göstәrici ilә müqayisәdә işsizliyin yüksәk sәviyyәsi
Әtraf mühitin çirklәnmәsinin yüksәk sәviyyәsi

486 Dövlәtin regional siyasәti obyektlәrinin formalaşması hansı meyara әsaslanır?

•

Müsbәt demoqrafik göstәricilәr
Әhalinin sayında rayonun xüsusi çәkisinә nisbәtәn ölkәnin milli gәlirindә rayonun xüsusi çәkisinin çox olması
Adambaşına düşәn gәlirlәrdә dövlәtlәrarası dispraporsiyalar
Adambaşına düşәn gәlirlәrdә rayonlararası fәrqlәr
İşsizliyin minumum sәviyyәsi

487 Regional siyasәt niyә inkişaf etmiş ölkәlәrdә mühüm rol oynayır?

•

әrazilәri daha genişdir
әhali daha azdı
heç biri
küllü miqdarda vәsait tәlәb olunur
hәmin dövlәtlәr çox tәkilatlara üzvdür

488 Regional siyasәt daha çox mühüm rol oynayır

•

heç biri
üçüncü dünya ölkәlәrindә
inkişafda olan ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
demoqrafik vәziyyәti agır olan ölkәlәrdә

489 Regionların siyasәtin reallaşma mexanizmi üçün aşağıdakı prinsiplәri nәzәrә almaq lazımdır

•

Hamısı
Bütün regionlara bәrabәr inkişaf şәraitini tәmin etmәk
Ümumilli mәnafeyә üstünlük vermәk
Mәrkәzlә regionlar arasında hakimiyyәt bölgüsünә qanuniliyi vә sabitliyi tәmin etmәk
Regionların xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla onların sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәlәrini bәrabәrlәşdirmәk

490 Çindә tәsәrrüfatın kompleks inkişafı planının tәrtibinә aiddir:

•

sahәvi inkişafda proporsionallığın әldә edilmәsi
daha çox tәnzimlәnmәnin hәyata keçirilmәsi
sәnayenin üstün inkişafı
tәsәrrüfatın çoxproffilli inkişafı
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

491 Azad iqtisadi zonaları sәrbәstlik dәrәcәsinә görә neçә qrupa bölürlәr
4
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•

5
6
[3
2

492 Çindә tәsәrrüfatın kompleks inkişafı planının tәrtibinә aiddir:

•

sahәvi inkişafda proporsionallığın әldә edilmәsi
daha çox tәnzimlәnmәnin hәyata keçirilmәsi
sәnayenin üstün inkişafı
tәsәrrüfatın çoxproffilli inkişafı
tәbii ehtiyyatlardan istifadәnin inkişafı

493 Çindә tәsәrrüfatın kompleks inkişafı planının tәrtibinә aiddir:

•

sahәvi inkişafda proporsionallığın әldә edilmәsi
daha çox tәnzimlәnmәnin hәyata keçirilmәsi
sәnayenin üstün inkişafı
tәsәrrüfatın çoxproffilli inkişafı
şәhәrlәrin inkişafı

494 Çindә tәsәrrüfatın kompleks inkişafı planının tәrtibinә aiddir:

•

sahәvi inkişafda proporsionallığın әldә edilmәsi
daha çox tәnzimlәnmәnin hәyata keçirilmәsi
sәnayenin üstün inkişafı
tәsәrrüfatın çoxproffilli inkişafı
әsaslı tikinti sahәlәrinin inkişafı

495 Çindә tәsәrrüfatın kompleks inkişafı planının tәrtibinә aiddir:

•

sahәvi inkişafda proporsionallığın әldә edilmәsi
daha çox tәnzimlәnmәnin hәyata keçirilmәsi
sәnayenin üstün inkişafı
xalq tәsәttüfatının çoxprofilli inkişafı
kәnd tәsәrrüfatı istehsalı

496 Çindә tәsәrrüfatın kompleks inkişafı planının tәrtibinә aiddir:

•

tәsәrrüfatın çoxproffilli inkişafı
sәnayenin üstün inkişafı
daha çox tәnzimlәnmәnin hәyata keçirilmәsi
sәnayenin inkişafının xüsusiyyәtlәri
sahәvi inkişafda proporsionallığın әldә edilmәsi

497 Çindә tәsәrrüfatın kompleks inkişafı planının tәrtibinә aiddir:

•

daha çox tәnzimlәnmәnin hәyata keçirilmәsi
tәsәrrüfatın çoxproffilli inkişafı
sahәvi inkişafda proporsionallığın әldә edilmәsi
tәsәrrüfatı sahә quruluşunun dәyişilmәsi
sәnayenin üstün inkişafı

498 AİZnın tikilmәsindә nәzәrә alınan xәrclәrә aid deyil:

•

kurort potensialının istifadә edilmәsi
tikintienerji xәrclәrinin verilmәsi
tarixi tikililәrin bәrpası
tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin
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sosial ifrastrukturun

499 kapital qoyuluşlarında AİZnınәsas sәnaye obyektlәrinin tikilmәsinә qoyuluşlardan başqa neçә xәrc
nәzәrә alınmalıdır?

•

9
7
3
8
5

500 Offşor zonalar ın әsas әlamәtini göstәrin

•

Xarici zonların maneәylә qeydә alınması
Xarici kompanyaların xarici qanuna tabe olması
Xarici zonaların azad qeydә olunması
Heç biri
Hamısı

501 Regional siyasәtin hansı metodları var?

•

Hamıs
Sәyyar tәdqiqat metodu, modellәşdirmә metodu
Statistik metodlar ,dәrketmә metodu
Tәdqiqat metodu
Müqayisәli tәhlil metodu

502 Modellәşdirmә metodu:

•

Obyektlәrin özünün konkret keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri üzrә müqayisә etmәyә imkan verir
Tәbii şәrtlәrdәn fәrqli şәraitdә meydana gәlәn obyektlәrin, proseslәrin vә hadisәlәrin tәdqiqatı
Obyektlәrin vәziyyәtinә tәsir edәn faktorların miqdar xarakteristikasını müәyyәn edir
Obyektlәrin oxşarlığının vә fәrqli cәhәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
Obyektlәrin özünün konkret miqdar xüsusiyyәtlәri üzrә müqayisә etmәyә imkan verir

503 Müqayisәli tәhlil metodu:

•

Regional fәrqlәrin müәyyәn edilmәsi, inkişafın tәbii vә iqtisadi amillәrinin müqayisәsi yolu ilә hәyata keçirilir
Obyektlәrin oxşarlığının vә fәrqli cәhәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
Obyektlәrin özünün konkret miqdar xüsusiyyәtlәri üzrә müqayisә etmәyә imkan veri
Obyektlәrin vәziyyәtinә tәsir edәn faktorların miqdar xarakteristikasını müәyyәn edir
Obyektlәrin özünün konkret keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri üzrә müqayisә etmәyә imkan verir

504 Statistik metoda aiddir

•

Obyektlәrin vәziyyәtinә tәsir edәn faktorların miqdar xarakteristikasını müәyyәn edir
Hamısı
Obyektlәrin özünün konkret miqdar xüsusiyyәtlәri üzrә müqayisә etmәyә imkan verir
Statistik mәlumatlara әsaslanaraq toplanmış mәlumatların sistemlәşmәsi
Obyektlәrin özünün konkret keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri üzrә müqayisә etmәyә imkan verir

505 Statistik metod:

•

Prinsiplәrin müәyyәn olunması üsulu
Regional fәrqlәrin müәyyәn edilmәsi, inkişafın tәbii vә iqtisadi amillәrinin müqayisәsi
Öyrәnilәn obyektlәrin oxşarlığının vә fәrqli cәhәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
Tәbii şәrtlәrdәn fәrqli şәraitdә meydana gәlәn obyektlәrin tәdqiqatı
Statistik mәlumatlara әsaslanaraq toplanmış mәlumatların sistemlәşmәsi
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506 Tәdqiqatçı mәcburi şәkildә bilavasitә yerlәrdә  müәssisәlәrdә, firmalarda, tarlada, fermada vә s.
mәlumat toplamalı olurlar

•

Tәdqiqat metodu
Sәyyar tәdqiqat metodu
Müqayisәli coğrafi metod
Statistik metodlar
Dәrketmә metodu

507 Regionların siyasәtin reallaşma mexanizmi üçün aşağıdakı prinsiplәri nәzәrә almaq lazımdır

•

Regional idarәetmәnin dövlәt sistemini yaratmaq
Dövlәtin regional siyasәtinin proqram tәminatı vә orada regionların siyasәtini nәzәrә almaq
Bütün regionlara bәrabәr inkişaf şәraitini tәmin etmәk
Hamısı
Dövlәtin regional siyasәtinin aşkarlığı vә açıqlığını tәmin etmәk

508 Sahibkarlıq qәrarları qәbul etmә üsuluna görә eçә yerә ayrılır?

•

4
6
5
3
2

509 Sahibkarlıq subyektinә görә neçә yerә bölünür?

•

6
3
5
2
4

510 Azәrbaycanda sәhiyyәnin inkişafın tәmin olunması ilә bağlı Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
neçәnci ildә sәrәncam qәbul etmişdir?

•

2010
2005
1992
1999
1998

511 әhalinin sağlamlığının qorunmasına,tәhsil sahәsindә müvafiq nәaliyyәtlәrin әldә edimәsinә dair tәdbirlәr
neçәnci illәri әhatә edir?

•

2009 2013
20082012
2009  2014
2007 2015
2oo42015

512 dövlәt tәhsil sahәsindәki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün neçә tәdbiri hәyata keçirmәlidir?

•

4
8
5
6
7
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513 Qarşıdakı illәrdә tәhsil sahәsindә hәyata keçirilәcәk işlәr istiqamәtlәnәcәkdir?

•

şәrtlәrin vә mәqsәdlәrin dәyişmәsinә
mәqsәd vә maraqların dәyişmәsinә
strukrur vә mәzmunun dәyişmәsinә
faktorların qovuşmasına
amil kimi çıxış edәn elemetlәrin sintezinә

514 әhalinin sosial müdafiәsindә neçә sosial tәdbirin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

8
3
4
7
6

515 Sosial tәminat sahәsindә dövlәt siyasәtinin başlıca istiqamәtlәrindәn biri :

•

maaddi yardımın әhalinin yoxsul tәbәqәlәrinә tәminatı
әhalinin hәyat sәviyyәsini yüksәldilmәsi
minimum istahlak sәbәtinin hәcmini artırmaq
sosial müanvinәtlәrin ünvanlılığını tәmin etmәk
rifah halının maksimuma çatdırılması

516 İqtisadi inkişafın tәmin olunmasında vә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsindә başlıca amillәrdir:
1.ifrastruktur 2.sosial sahә 3.minimm istehlak sәbәti 4.iqtisadi inkişaf indeksi 5.kommunal xidmәtlәr

•

2,3
1,3
2,4
1,4
1,5

517 Ölkәdә inşa olunmuş yeni reabilitasiya mәrkәzi neçә min uşağın sağlamlığının bәrpasına hesablanıb?

•

20
10
15
9
5

518 Neçәnci ildә Talasemiya Mәrkәzi yaradılmışdır?

•

2001
2008
2000
2004
1997

519 әhalinin sosial müdafiәsindә neçә sosial tәdbirin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

4
6
8
3
7

520 Sosial tәminat sahәsindә dövlәt siyasәtinin başlıca istiqamәtlәrindәn biri :
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•

maaddi yardımın әhalinin yoxsul tәbәqәlәrinә tәminatı
sosial müanvinәtlәrin ünvanlılığını tәmin etmәk
minimum istahlak sәbәtinin hәcmini artırmaq
әhalinin hәyat sәviyyәsini yüksәldilmәsi
rifah halının maksimuma çatdırılması

521 İqtisadi inkişafın tәmin olunmasında vә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsindә başlıca amillәrdir:
1.ifrastruktur 2.sosial sahә 3.minimm istehlak sәbәti 4.iqtisadi inkişaf indeksi 5.kommunal xidmәtlәr

•

2,3
1,4
2,4
1,3
1,5

522 Sahibkarlıq fәalyyyәti haqqında Qanununa әsasәn sahibkarlıq fәalyyәtinin hәr bir subyekti hansı
hüquqlara malikdir?

•

[Xarici iqtisadi fәaliyyәti hәyata keçirmәk
Hamısı
Müqavilә әsasında maliyyә vәsaitlәrini almaq vә istifadә etmәk
Müәssisәlәrin tәsis edilmәsi vә ya yenidәn tәşkil edilmәsi yolu ilә sahibkarlıq fәaliyyәtini başlamaq vә aparmaq
İstehsal proqramını müstәqil formalaşdırmaq

523 Sәhmdar jәmiyyәtә aiddir

•

kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirak etmәk;
cәmiyyәtin bütün üzvlәri firmanın bütün әmlakı üzrә öhdәliklәrinә qeyrimәhdud sanballı mәsuliyyәti;
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi;
birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün vәtәndaşların vә hüquqi şәxslәrin birliyidir.

524 Qeyrimәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt vә ya yoldaşlılıq cәmiyyәtinә aiddir:

•

kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirak etmәk;
birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün vәtәndaşların vә hüquqi şәxslәrin birliyi;
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti;;
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi;
cәmiyyәtin bütün üzvlәri firmanın bütün әmlakı üzrә öhdәliklәrinә qeyrimәhdud sanballı mәsuliyyәt daşıyırlar;

525 Yoldaşlıq vә ya mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtә aiddir:

•

kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirak etmәk
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti;;
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti;;
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi demәkdir
birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün vәtәndaşların vә hüquqi şәxslәrin birliyi;

526 Fәrdi vә ya ailәvi müәssisәyә aiddir:

•

kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirak etmәk;
cәmiyyәtin bütün üzvlәri firmanın bütün әmlakı üzrә öhdәliklәrinә qeyrimәhdud sanballı mәsuliyyәti
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәt göstәrirlәr;
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi;
[birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün vәtәndaşların vә hüquqi şәxslәrin birliyi

527 Sahibkarlıq fәaliyyәti hansı formalara malik ola bilәr?
Mәhdud cәmiyyәt
75/101

21.12.2016

•

Sәhmdar
Kooperativ
Fәrdi
Hamısı

528 Respublikamızda Sahibkarlıq fәalyyyәti haqqında Qanunu nә vaxt yaranıb?

•

1986 ciil
1988 ciil
1992 ciil
1989ciil
1987 ciil

529 Sahibkarlıq fәalyyyәti haqqında Qanununa әsasәn sahibkarlıq fәalyyәtinin hәr bir subyekti hansı
hüquqlara malikdir?

•

Sahibkarların ittifaqlarını, assosiasiyalarını vә digәr birliklәrini yaratmaq;
Qanunverijiliyә vә müәssisәnin nizamnamәsinә müvafiq olaraq müstәqil şәkildә işçilәri işә qәbul etmәk
Hamısı
Müәssisәnin idarә edilmәsi üzrә inzibatisәrәnjamveriji fәaliyyәti hәyata keçirmәk;
Dövlәt sosialtәminat, tibbi vә sosial sıqorqa sisteminin xidmәtindәn istifadә etmәk;

530 Sahibkar müstәqil tәsәrrüfatçılıq subyekti olaraq minimum xәrclә maksimum gәlir etmәyә can atır.Buna
hansı yolla nai olur? 1.mәhsulun qiymәtinin yüksәldilmәsi yolu 2. istehsala çәkilәn xәrjlәrin aşağı salınması
yolu 3. makroiqtisadi sabitliyin stimullaşdırılması,

•

hec biri
2,3
1,3
1,2
1,2,3

531 Sahibkar kimdi?

•

Dövlәt tәrәfindәn qәbul edilәn hüquqi normativ aktların fundomental iqtisadi prinsiplәrә, qanunlara әsaslanması
vә ona zidd olmaması.
kifayәt sәviyyәdә azad fәaliyyәtә malik olan müstәqil tәsәrrüfatçılıq subyekti olaraq minimum xәrjlә maksimum
gәlir etmәyә jan atır.
Dövlәt tәrәfindәn sosial institutların formalaşdırılması vә әhaliyә sosial tәyinatlı xidmәtlәrin göstәrilmәsi, sosial
infrasturukturanın formalaşmasına (tәhsil, sәhiyyә vә s.) vә onların dövlәtin himayәsindә qalmasına gәtirib çıxarır.
Sosial problemlәrin hәlli bazar iqtisadiyyatında dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәcәk sosial münasibәtlәrin
tәnzimlәnmәsindә özünü әks etdirir
Bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün müxtәlif nәzәri mәktәblәrin, istiqamәtlәrin

532 Sahibkarlıq fәalyyyәti haqqında Qanununa әsasәn sahibkarlıq fәalyyәtinin hәr bir subyekti hansı
hüquqlara malikdir?

•

sahibkarların ittifaqlarını, assosiasiyalarını vә digәr birliklәrini yaratmaq;
Azәrbayjan Respublikası qanunverijiliyilә nәzәrdәtutulmuş qaydada vә ölçüdә vergilәri vaxtında ödәmәyә
Hamısı
Dövlәt idarәetmә orqanlarının hәrәkәtlәrini qanunla müәyyәn edilmiş qaydada mәhkәmәdә (iqtisad) iddia
qaldırmaq
kreditorlar qarşısında öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsinin qeyrimümkünlüyü haqqında, müәssisәlәrin müflislәşmәsi
haqqında xәbәr vermәyә

533 Azәrbaycanda sәhiyyәnin inkişafın tәmin olunması ilә bağlı Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
neçәnci ildә sәrәncam qәbul etmişdir?

•

2010
1998
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1999
1992
2005

534 әhalinin sağlamlığının qorunmasına,tәhsil sahәsindә müvafiq nәaliyyәtlәrin әldә edimәsinә dair tәdbirlәr
neçәnci illәri әhatә edir?

•

2009 2013
2007 2015
2009  2014
20082012
2oo42015

535 dövlәt tәhsil sahәsindәki mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün neçә tәdbiri hәyata keçirmәlidir?

•

5
7
4
8
6

536 Qarşıdakı illәrdә tәhsil sahәsindә hәyata keçirilәcәk işlәr istiqamәtlәnәcәkdir?

•

strukrur vә mәzmunun dәyişmәsinә
amil kimi çıxış edәn elemetlәrin sintezinә
şәrtlәrin vә mәqsәdlәrin dәyişmә
mәqsәd vә maraqların dәyişmәsinә
faktorların qovuşmasına

537 Sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsi secilmәsinnә görә sahibkarlıq neçә yerә bölünür?

•

6
2
5
3
4

538 Sahibkarlıq xidmәtinә yeni aspektdәn yanaşmışlar:

•

T.N.Fayol
S.V.Valras
F.A.Xayek
M.A.Mizes
K.Marks

539 Sahibkarlıqla neçә kateqoriyadan olan insanlar mәşgul ola bilәrlәr?

•

5
4
2
7
3

540 Sahibkarlığın idarә edilmәsinin çevik strukturu deyil?
Konsersium
Fondlar
Assosiasiya
Konsern

•
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•

aqrokompleks

541 Xüsusi vә kollektiv biznesin hansı forması yoxdur?

•

Qeyri mәhdud mәsuliyyәtli
Mәsuliyyәtsiz
Fәrdi vә ailәvi
Yoldaşlıq
mәhdudmәsuliyyәtli

542 Torpaq kadastrı:

•

Torpaqların siyasi rejimi, torpaq istifadәçilәri vә icarәdarlara dair lazımi sәnәdlәr toplusudur
Torpaqların siyasi rejimi vә onların torpaq sahibkarları, torpaq kateqoriyalarına dair lazımi sәnәdlәr toplusudur.
Torpaqların hüquq rejimi vә onların torpaq sahibkarları, torpaq istifadәçilәri vә icarәdarlar, torpaq kateqoriyalarına
dair lazımi sәnәdlәr vә mәlumatlar sistemi kimi qüvvәdә olan qanunvericiliklә müәyyәn edilir.
Torpaqların siyasi rejimi vә onların torpaq sahibkarları, torpaq istifadәçilәri vә icarәdarlar, torpaq kateqoriyalarına
dair lazımi sәnәdlәr vә mәlumatlar sistemi kimi qüvvәdә olan qanunvericiliklә müәyyәn edilir.
Torpaqların siyasi rejimi vә onların torpaq sahibkarları, torpaq istifadәçilәri vә icarәdarlar, torpaq kateqoriyalarına
dair lazımi sәnәdlәr vә mәlumatlar sistemidir.

543 Torpaq siyasәtinin hәyata keçirilmәsi vә torpaq bazarının formalaşmasının hansı şәrti var7 1. torpaq
sahәsinin sahibinin statusu 2. mülkiyyәt predmeti 3.mülkiyyәt motivi

•

1;2
1;3
hamısı
heç biri
2;3

544 Torpaq mülkiyyәtinin alınması vә onun istiadәsinә sәrәnjam tәlәblәrt, şәrtlәri vә mәhdudiyyәtlәrinә aid
әlavә tәlәblәr hanslı sәviyyәdә formalaşır? 1. dövlәt, 2. yerli hakimiyyәt 3. idarәetmә 4.beynәlxalq

•

2;4
1;4
1;2;3
1;3
3;4

545 Regional torpaq siyasәtinin hansı növlәri xüsusilә ayırlır? 1. torpağın girovu, ijarәsi vә satışı kimi vajib
şәrtlәri formalaşdırmaqla әrazinin mәnafeyi üçün torpaq münasibәtlәrini inzibati vә nәzәrdә tutulan
tәnzimlәmә 2. iqtisadi tәnzimlәyicilәr 3.sosial tәnzimlәyicilәr 4.siyasi tәnzimlәyicilәr

•

2;4
1;2
2;3
1;4
3;4

546 Torpaq vergisi necә xarakter daşıyır? 1. müxtәlif sәviyyәlәrdә büdjәlәrin gәlirlәrini artırır 2. torpaq
sahiblәrinin vә torpaq istifadәçilәrinin davranışlarına iqtisadi tәsir göstәrir 3. torpaq sahiblәrinin vә torpaq
istifadәçilәrinin davranışlarına siyasi tәsir göstәrir 4. torpaq sahiblәrinin vә torpaq istifadәçilәrinin
davranışlarına sosial tәsir göstәrir

•

3;4
1;4
1;2
2;3
2;4
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547 Torpaq bazarı:

•

Sеçim sәrbәstliyinin(iştirakçıların), torpağın sәrbәst yaranan qiymәtlәri kimi tәnzimlәyicilәrin isitisna olduğu
aqrar münasibәtlәri sisteminin bir hissәsidir.
Mülkiyyәt hüququ, bu hüquqların verilmәsinin mümkünlüyü , rәqabәt, qiymәtqoyma vә torpağın sәrbәst yaranan
qiymәtlәri kimi tәnzimlәyicilәrә malik torpaq münasibәtlәri sisteminin bir hissәsidir.
Sahibolma, istifadә, sәrәncam vermә bu hüquqların verilmәsinin qeyrimümkünlüyü kimi tәnzimlәyicilәrә malik
aqrar münasibәtlәri sisteminin bir hissәsidir.
Satış, girov kimi qeyri tәnzimlәyicilәrә malik aqrar münasibәtlәri sisteminin bir hissәsidir
Sahibolma, rәqabәt ,qiymәtqoyma kimi tәnzimlәyicilәrin istisna olduğu aqrar münasibәtlәri sisteminin bir
hissәsidir.

548 Torpaq bazarı hansı vacib şәrtlәrә әsaslanır? 1. hәr bir sahәnin özünün qiymәti var 2. istәnilәn torpaq
sahәsinin gec vә ya tez yeni mülkiyyәtçisi (sahibi) olur 3. istәnilәn torpaq sahәsinin daim eyni mülkiyyәtçisi
(sahibi) olur 4.qiymәtlәr daim dәyişmәz qalır

•

1;2
1;3
3;4
2;4
1;4

549 Rәqabәtin qiymәt metodu deyil?

•

Reallaşdırma xәrclәrinin azaldılması
Mәhsula xәrclәrin azaldılması
Çeşidin yaxşılaşdırılması
Keyfiyyәti saxlamaqla qiymәtin aşağı salınması
Çeşidi saxlamaqla qiymәtin aşatı sadınması

550 Neçәnci ildә Talasemiya Mәrkәzi yaradılmışdır?

•

2004
1997
2008
2001
2000

551 Azәrbaycanda iqtisadi inkişafda yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi inkişaf dövlәt proqramının hәyata
keçirilmәsindә sosial mәsәlәlәrlә ynaşı daha hansı mәsәlәlәr әhәmiyyәtli yer tutur.

•

sosialiqtisadi
iqtisadi
sosial
tәhsil
sәhiyyә

552 Rәsmi mәlumatlara görә halhazırda Azәrbaycanda neçә hәkim,neçә tibb müәssisәsi var?

•

28498,8
28489,6
28488,7
29848,7
28642,7

553 Azәrbaycan respublikası әrazisindә neçә adda tibbi dәrman qeydiyatdan keçmişdir?

•

200min
255
3min
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•
6min
min min

554 Neçәnci ildәn etibarәn azәrbaycanda tibb müәssisәlәrindә tibbi xidmәt pulsuzdur?

•

2002
2001
2000
2007
1998

555 20082015ci illәrdә Azәrbaycanda reprudiktiv sağlamlığa dair hәyata keçirilir:

•

keysçi nәzәriyyәnin tәdqiqi
milli taktika
tәnzimlәmә tәdbirlәri
milli strategiya
konsepsiyalarin yenilәşdirilmәsi

556 Son dövrlәrdә neçә tibb müәssisәsi tikilmişdir?

•

20dәn çox
25dәn çox
70dәn çox
50dәn çox
60dan çox

557 Azәrbaycan respublikası әrazisindә dәrman vasitәlәrinin keyfiyyәtinin tәmin olunmasına nәzarәt edir:

•

DVDME
DVAEM
DVEMA
DEVEAM
DMVDE

558 Fondlar nәdir?

•

hamısı
özünü maliyyәlәşdirmә vә özünü idarәetmә әsasında muştәrәk fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә müәssisә
vә birliklәrin könüllu birliklәri
müәssisәlәrin tәsәrrüfat hesablı xidmәtlәrinin tәşkilini hәyata keçirәn müәssilәr
konkret vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün müәssisәlәrin müvәqqәti könüllu birlәşmәlәri
tәsәrrüfat birliklәrinin vә konkret şәxslәrin sәrәncamında olan pul vәsaitlәrinin mәqsәdli, xüsusi istifadә üçün
birlәşmәsinin tәşkilati formasıdır

559 Konsern nәdir?

•

hamısı
özünü maliyyәlәşdirmә vә özünü idarәetmә әsasında muştәrәk fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә müәssisә
vә birliklәrin könüllu birliklәri
müәssisәlәrin tәsәrrüfat hesablı xidmәtlәrinin tәşkilini hәyata keçirәn müәssilәr birliyidir;
konkret vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün müәssisәlәrin müvәqqәti könüllu birlәşmәlәri;
tәsәrrüfat birliklәrinin vә konkret şәxslәrin sәrәncamında olan pul vәsaitlәrinin mәqsәdli, xüsusi istifadә üçün
birlәşmәsinin tәşkilati forması;

560 Konsorsium nәdir?
hamısı
özünü maliyyәlәşdirmә vә özünü idarәetmә әsasında muştәrәk fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә müәssisә
vә birliklәrin könüllu birliklәri
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•

müәssisәlәrin tәsәrrüfat hesablı xidmәtlәrinin tәşkilini hәyata keçirәn müәssilәr
konkret vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün müәssisәlәrin müvәqqәti könüllu birlәşmәlәridir;
tәsәrrüfat birliklәrinin vә konkret şәxslәrin sәrәncamında olan pul vәsaitlәrinin mәqsәdli, xüsusi istifadә üçün
birlәşmәsinin tәşkilati forması;

561 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkilati formalarına aiddir:

•

Regional ittifaqlar
Konsorsiumlar,
Müәssisә vә firmaların birliyi
Assosiasiyyalar,
Hamısı

562 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkilati formalarına aiddir:

•

Sahәlәrarası
Konsorsiumlar,
Konsrenlәr,
Assosiasiyyalar
Hamısı

563 Qarışıq müәssisәlәr nәdir?

•

xarici kapital da daxil olmaqla bir neçә müәssisәlәrin vә ya vәtәndaşların qarışıq kapitalı әsasında yaradılan
muştәrәk müәssisәni bildirir
cәmiyyәtin bütün üzvlәri firmanın bütün әmlakı üzrә öhdәliklәrinә qeyrimәhdud sanballı mәsuliyyәti
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi;
kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirakı;

564 Açıq tipli sәhmdar cәmiyyәt nәdir?

•

kapitalın sәhmlәrin açıq şәkildә satılması ilә yanaşı firmadır;
cәmiyyәtin bütün üzvlәri firmanın bütün әmlakı üzrә öhdәliklәrinә qeyrimәhdud sanballı mәsuliyyәti;
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi;
kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirakı

565 Qapalı sәhmdar cәmiyyәti nәdir?

•

kapitalı hissәlәrә bölünmüş vә bәzi mülkiyyәtçilәr arasında xüsusilәşmiş firmadır hәm dә mülkiyyәt hüququnu
tәsdiq edәn sәhmlәr satıla bilmәz;
cәmiyyәtin bütün üzvlәri firmanın bütün әmlakı üzrә öhdәliklәrinә qeyrimәhdud sanballı mәsuliyyәti;
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti;
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi;
kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirakı;

566 . İstiqrazlar nәdir?

•

tәyin edilmiş müddәtdә sahibinә no¬minal dәyәrini ödәmәk öhdәliyini onu buraxan sәhmdar cmiyyәtinin üzәrinә
qoyulduğunu tәsdiqlәyәn qiymәtli kağızdır
cәmiyyәtin bütün üzvlәri firmanın bütün әmlakı üzrә öhdәliklәrinә qeyrimәhdud sanballı mәsuliyyәti
özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti;;
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi
kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirakı

567 Sәhm nәdir?
birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün vәtәndaşların vә hüquqi şәxslәrin birliyi;
cәmiyyәtin bütün üzvlәri firmanın bütün әmlakı üzrә öhdәliklәrinә qeyrimәhdud sanballı mәsuliyyәti;
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•

özünüödәmә, özünümaliyyәlәşdirmә vә özünü kreditlәşdirmә prinsiplәrindә fәaliyyәti;;
vәtәndaşların vә ya vәtәndaş vә hüquqi şәxslәrin birgә istehsaltәsәrrüat fәaliyyәti üçün birlәşmәsi;
kapital qoyuluşu tәsdiq edәn qiymәtli kağız kimi sәhm sahiblәri müәssisәnin idarә edilmә¬sindә iştirak etmәk;

568 Assosiasiya nәdir?

•

hamısı
özünü maliyyәlәşdirmә vә özünü idarәetmә әsasında muştәrәk fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә müәssisә
vә birliklәrin könüllu birliklәridir
müәssisәlәrin tәsәrrüfat hesablı xidmәtlәrinin tәşkilini hәyata keçirәn müәssilәr
konkret vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün müәssisәlәrin müvәqqәti könüllu birlәşmәlәri
tәsәrrüfat birliklәrinin vә konkret şәxslәrin sәrәncamında olan pul vәsaitlәrinin mәqsәdli, xüsusi istifadә üçün
birlәşmәsinin tәşkilati forması

569 Neçәnci ildәn etibarәn azәrbaycanda tibb müәssisәlәrindә tibbi xidmәt pulsuzdur?

•

1998
2007
2000
2001
2002

570 20082015ci illәrdә Azәrbaycanda reprudiktiv sağlamlığa dair hәyata keçirilir:

•

keysçi nәzәriyyәnin tәdqiqi
milli strategiya
tәnzimlәmә tәdbirlәri
milli taktika
konsepsiyalarin yenilәşdirilmәsi

571 Son dövrlәrdә neçә tibb müәssisәsi tikilmişdir?

•

20dәn çox
25dәn çox
70dәn çox
50dәn çox
60dan çox

572 Azәrbaycan respublikası әrazisindә dәrman vasitәlәrinin keyfiyyәtinin tәmin olunmasına nәzarәt edir:

•

DVDME
DVAEM
DVEMA
DEVEAM
DMVDE

573 Ölkәdә inşa olunmuş yeni reabilitasiya mәrkәzi neçә min uşağın sağlamlığının bәrpasına hesablanıb?

•

15
5
20
10
9

574 Azәrbaycanda iqtisadi inkişafda yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi inkişaf dövlәt proqramının hәyata
keçirilmәsindә sosial mәsәlәlәrlә ynaşı daha hansı mәsәlәlәr әhәmiyyәtli yer tutur.
iqtisadi
sosialiqtisadi
sosial
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•

tәhsil
sәhiyyә

575 Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn turizm şirkәtlәri vә kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn ibarәt
nümayәndәlәr üçün hansı rayonlarda infrastrukturlar tәşkil olunmuşdur? 1.Quba 2. Şәki 3.Xaçmaz
4.Zaqatala 5.Lerik

•

hamısı
1,4,5,
1,3,4,5
1,3,5
2,4,5,6

576 Ümumdünya turizm günü nә vaxt qeyd edilir?

•

22sentyabr
27noyabr
25oktyabr
27sentyabr
25sentyabr

577 Azәrbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı neçәnci illәri әhatә edir?

•

20042015
20052013
20022005
20052013
20022004

578 Turizm sahәsinin inkişaf istiqamәtlәrinә aid deyil?

•

turizm sәnayesinin yaradılması
turizm üzrә standartların hazırlanması
turizm xidmәti üzrә müvәqqәti üsulların hazırlanması
turizmin maliyyәlәşdirilmәsi
turizmrekreasiya zonalarının hüquqi statusunun müәyyәn edilmәsi

579 Turizm sahәsinin neçә inkişaf istiqamәti vardır?

•

4
6
5
3
2

580 Azәrbaycanda turizm sahәsindә dövlәt siyasәtini hәyata keçirir

•

heç biri
turizm naziri
idman naziri
mәdәniyyәt naziri
hamısı

581 Rәsmi mәlumatlara görә halhazırda Azәrbaycanda neçә hәkim,neçә tibb müәssisәsi var?
29848,7
28642,7
28498,8
28488,7

•
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•

28489,6

582 Azәrbaycan respublikası әrazisindә neçә adda tibbi dәrman qeydiyatdan keçmişdir?

•

3min
255
200min
min
6min

583 Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn turizm şirkәtlәri vә kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn ibarәt
nümayәndәlәr üçün hansı rayonlarda infrastrukturlar tәşkil olunmuşdur? 1.Quba 2. Şәki 3.Xaçmaz
4.Zaqatala 5.Lerik

•

1,3,4,5
hamısı
1,4,5,
2,4,5,6
1,3,5

584 Ümumdünya turizm günü nә vaxt qeyd edilir?

•

27noyabr
25oktyabr
27sentyabr
25sentyabr
22sentyabr

585 Azәrbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair dövlәt proqramı neçәnci illәri әhatә edir?

•

20042015
20052013
20022005
20052013
20022004

586 Turizm sahәsinin inkişaf istiqamәtlәrinә aid deyil?

•

turizm üzrә standartların hazırlanması
turizm sәnayesinin yaradılması
turizm xidmәti üzrә müvәqqәti üsulların hazırlanması
turizmin maliyyәlәşdirilmәsi
turizmrekreasiya zonalarının hüquqi statusunun müәyyәn edilmәsi

587 Bәdәn tәrbiyyәsi vә idman sahәsindә neçә istiqamәt diqqәt mәrkәzindә tutulur?

•

4
2
5
6
3

588 Qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün sәhiyyә sahәsindә dövlәt siysәtinin әsas istiqamәtlәri
neçәdir?

•

3
8
7
6
84/101

21.12.2016

9

589 Turizm sahәsinin neçә inkişaf istiqamәti vardır?

•

5
4
2
6
3

590 Bәdәn tәrbiyyәsi vә idman sahәsindә neçә istiqamәt diqqәt mәrkәzindә tutulur?

•

6
5
3
2
4

591 Qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün sәhiyyә sahәsindә dövlәt siysәtinin әsas istiqamәtlәri
neçәdir?

•

3
6
9
8
7

592 Tәmin edici rәqabәt davranışı şәraitindә:

•

rәqabәt davranışı, sahibkarın mәhsulların keyfiyyәtini yüksәltmәk, mәhsulun assorti¬ment dәstinin şәklini
dәyişdirmәkdir;
hamısı
rәqiblәrin fәaliyyәti rәqib üzәrindә üstünlüyü tәmin edәn hәr bir yeni komponentlәrinin yaradılmasına
istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr sistemi;
rәqabәt davranışı istehsalda yeni innovasiya dәyişmәlәrini nәzәrә alınmasından rәqiblәrin hәrәkәtlәrini
qabağlamaqa cәhd göstәrmәsi
hec biri

593 Azәrbaycanda turizm sahәsindә dövlәt siyasәtini hәyata keçirir:

•

mәdәniyyәt naziri
idman naziri
turizm naziri
heç biri
hamısı

594 Uyğunlaşma rәqabәti şәraitindә

•

hec biri
hamısı
rәqabәt davranışı, sahibkarın mәhsulların keyfiyyәtini yüksәltmәk, mәhsulun assorti¬ment dәstinin şәklini
dәyişdirmәk
rәqiblәrin fәaliyyәti rәqib üzәrindә üstünlüyü tәmin edәn hәr bir yeni komponentlәrinin yaradılmasına
istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr sistemi;
rәqabәt davranışı istehsalda yeni innovasiya dәyişmәlәrini nәzәrә alınmasından rәqiblәrin hәrәkәtlәrini
qabağlamaqa cәhd göstәrmәsindәn ibarәtdir

595 Kreativ rәqabәt şәraitinә aiddir

•

rәqabәt davranışı, sahibkarın mәhsulların keyfiyyәtini yüksәltmәk, mәhsulun assorti¬ment dәstinin şәklini
dәyişdirmәk
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•

rәqiblәrin fәaliyyәti rәqib üzәrindә üstünlüyü tәmin edәn hәr bir yeni komponentlәrinin yaradılmasına
istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr sistemindәn ibarәtdir
rәqabәt davranışı istehsalda yeni innovasiya dәyişmәlәrini nәzәrә alınmasından rәqiblәrin hәrәkәtlәrini
qabağlamaqa cәhd göstәrmәsi;
hec biri
hamısı

596 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә rәqabәt tipinә aiddir?

•

regional,
lokal
qlobal,
әminedici
hec biri

597 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә rәqabәt tipinә aiddir?

•

regional
lokal,
uyğunlaşma
qlobal,
hec biri

598 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә rәqabәt tipinә aiddir?

•

kreativ,
lokal,
regional,
qlobal,
hec biri

599 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә necә rәqabәt tipi var?

•

4
5
7
6
3

600 Bazar iqtisadyyatının konstruksiyalarının vacib elementi:

•

rәqabәt
tәklif
hec biri
hamısı
tәlәb

601 Fondlara aiddir:

•

Pensiya Fondu
Hamısı
BMTnın Uşaq Fondu
ABŞ İrs Fondu
Soros Fondu

602 Fondların pul vәsaitlәri harda toplanır?

•

müәsisәlәrdә
bankların xüsusi hesablarında
hamısı
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hec biri
tәşkilatlarda

603 Dövlәtin maliyyә siyasәti neçә prosesi әhatә edir?

•

4
3
2
6
5

604 әrazi maliyyәsinin tәkib hissәsi:

•

Büdcә hesabına formalaşan fondlar
Regional büdcәdәnkәnar fondlar
Pensiya fondun
Әhalinin dövlәt mәşğulluq fondu
Sosial sığorta fondu

605 Regional büdcәdәnkәnar fondlar formalaşır:

•

dövlәt büdcәsi hesabına formalaşır
NATO tәrәfindәn formalaşır
BVF tәrәfindәn formalaşır
İslam İnkişaf Bankı tәrәfindәn formalaşır
müәssisәlәrin vә әhalinin könüllü ayırmaları vә payları, xüsusi yığımlar vә s. mәnbәlәr hesabına formalaşır

606 Yerli vergi vә rüsumlardan ibarәt sair vergilәr, rüsumlar vә digәr daxilolmalarına aiddir:

•

Avtomobil müvәttişlyi tәrәfindәn yığılan rüsumlar
Müәssisәlәrin, ijtimai tәşkilatların, banklar vә onların filiallarının qeydiyyatından yığılan rüsumlar;
Hamısı
İnzibati jәrimә vә sanksiyalardan daxilolmalar
Heç biri

607 Yerli vergi vә rüsumlardan ibarәt sair vergilәr, rüsumlar vә digәr daxilolmalarına aiddir

•

Hamısı
Әmtәә vә birjalarda aparılan әmәliyyatlardan vә valyuta alqısatqısı sövdәlәşmәlәrindәn yığımlar
Yaşayış mәntәqәlәrinin әrazilәrinin qaydaya salınması üçün alınan rüsumlar
Müxtәlif fәaliyyәt sahәlәrinin lisenziyalaşdırılmasından daxilolmalar
Heç biri

608 Yerli vergi vә rüsumlardan ibarәt sair vergilәr, rüsumlar vә digәr daxilolmalarına aiddir:

•

Hamısı
spitrli içkilәr vә pivә istehsalı vә ticarәti hüququ üçün lisenziya rüsumları
müxtәlif fәaliyyәt sahәlәrinin lisenziyalaşdırılmasından daxilolmalar
tәhsil müәssisәlәrinin ehtiyaclarını ödәmәk üçün hüquqi şәxslәrdәn alınan rüsumlar
mәnzil fondu vә sosial sferası obyektlәrini saxlamaq üçün vergilәr

609 Özәllәşdirmәdәn gәlirlәrә aiddir

•

Hamısı
Dövlәt vә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrinin özәllәşdirilmәsindә gәlirlәr
Torpaq satışından gәlirlәr
Vәtәndaşlara mәnzil satışından gәlirlәr
Heç biri

87/101

21.12.2016

610 Yeraltı sәrvәtlәrdәn vә tәbii resurslarından istifadәyә görә ödәmәlәrә aiddir:

•

Hamısı
Yeraltı sәrvәtlәrdәn istifadәyә görә ödәmәlәr
Meşә vergilәri, icarә haqqı vә meşә fondu torpaqları üçün ödәmәlәr
Sәnaye müәssisәlәri tәrәfindәn su tәsәrrüfatı sistemindәn götürülәn su üçün ödәmәlәr
Heç biri

611 Torpaq vergisinә aiddir:

•

Müәssisәlәrin әmlakına görә vergilәr
Yeraltı sәrvәtlәrdәn istifadәyә görә ödәmәlәr
Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatı olmayan torpaqlara torpaq vergisi vә icarә haqqı
Vәtәndaşlara mәnzil satışından gәlirlәr
Fiziki şәxslәrin әmlakına vergilәr

612 Torpaq vergisinә aiddir:

•

Reklam vergisi
Nәqliyyat vergisi
Varislik vә bağışlama qaydası ilә keçәn әmlakdan alınan vergi
Kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqların müsadirәsi ilә әlaqәdar kәnd tәsәrrüfatı istehsalında itkilәrinin ödәnilmәsi
Mәnzil fondu vә sosial sferası obyektlәrini saxlamaq üçün vergilәr

613 Yaşayış mәntәqәlәrindә büdcәdәnkәnar bәlәdiyyә fondlarının yaradılması hansı mәsәlәlәri hәll etmәyә
imkan verir?

•

Hamısı
Yerli orqanlarla onların tabeliyindә olan әrazidәki müәssisәlәrin iqtisadi әlaqәlәrini güclәndirmәk;
Müәssisәlәri yerli tәsәrrüfatın inkişafında onlara xas olmayan funksiyalardan azad etmәk;
İstehsal vә qeyriistehsal sferaları arasındakı disproporsiyalarI lәğv etmәk üçün yerli orqanların maliyyә
imkanlarını genişlәndirmәk
Heç biri

614 Neçә cür vergi sistemi var?

•

10
9
4
6
5

615 Yerli büdcәlәrin vәsaiti hesabına maliyyәlәşir?

•

Hamısı
Ümumtәhsil, ali vә orta ixtisas tәhsil mәktәblәri
İri sәhiyyә obyektlәri
Daxili tәhlükәsizlik
Әtraf mühitin qorunması sahәsindәki tәdbirlәr

616 Azәrbaycan Respublikasının vergi sistemini neçә mәrhәlәyә ayırmaq olar?

•

8
4
6
7
5

617 Murәkkәb istehsal kompleksi
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•

Birbiri ilә әlaqәdә olan, kombinәlәşmәnin ayrılmış sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Birbiri ilә әlaqәdә olan, kooperativlәşmәnin ayrılmış sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir
Birbiri ilә әlaqәdә olan, tәmәrkülәşmәnin ayrılmış sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir
İxtisaslaşmanın birlәşmiş sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Hәm şaquli hәm üfüqi olur

618 Sadә kompleks nәdir?

•

Birbiri ilә әlaqәdә olan, kooperativlәşmәnin ayrılmış sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
İxtisaslaşmanın birlәşmiş sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir
Birbiri ilә әlaqәdә olan, tәmәrkülәşmәnin ayrılmış sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir
Birbiri ilә әlaqәdә olan, kombinәlәşmәnin ayrılmış sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir
Birbiri ilә әlaqәdә olmayan, ixtisaslaşmanın ayrılmış sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrir

619 Sosial sahәdә siyasәtdә olmur?

•

Kәndlilәri dirçәltmәk
Miqrasiyanı mәhdudlaşdırmaq
Mәşğulluq
Minimal hәyat şәraiti
Yardım etmә

620 İqtisadi rayonun әraziistehsal komplekslәri neçә yerә bölünür?

•

5
4
9
6
2

621 Mikrorayonun әraziistehsal kompleksinә daxildir?

•

Hamısı
Metalurgiya kompleksi
Yeyinti sәnayesinin kompleksi
Sәnayenәqliyyat birlәşmә kompleksi
Nәqliyyat birlәşmә kompleksi

622 Mikrorayonun әraziistehsal kompleksinә daxildir:

•

Toxuculuq sәnayesinin kompleksi
Neftqaz, yerli birlәşmә kompleksi
Neftkimya kompleksi
Elektrotexnika sәnayesinin yerli birlәşmә kompleksi
Hamısı

623 Mikrorayonun әraziistehsal kompleksi neçә yarımqrupdan ibarәtdir?

•

2
5
9
7
6

624 әraziistehsal kompleksinin birinci qrupu hansıdır?
mezorayonun әraziistehsal kompleksi
makrorayonun әraziistehsal kompleksi
hiperrayonun әraziistehsal kompleksi
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•

meqarayonun әraziistehsal kompleksi
mikrorayonun әraziistehsal kompleksi

625 әraziistehsal komplekslәri neçә qrupa bölünür?

•

7
5
9
4
2

626 İstehsal komplekslәri necә olur?

•

mlli vә beynәlxalq
sadә , mürәkkәb
obyektiv vә subyektiv
daxili vә xairci
mәqsәdli vә proqramlı

627 Milli münasibәtlәr sahәsindә nәzәrdә tutulmur?

•

Obyektiv amillәri nәzәrә almaq
Xaricdә yaşayan Azәrbaycanlılara kömәk
Azsaylı xalqları tәmin etmәk
Etnik qruplara qayğı
Әnәnәvi tәsәrrüfatçılıq formalarını yaratmaq

628 Ekoloji sahәdә nәzәrdә tutulmur

•

Su vә hava hövzәlәrinin mühafizәsi
Ekoloji fәlakәti aradan qaldırmaq
Böhrandan çıxmaq
Selin qarşısını almaq
Ekoloji tarazlıq

629 Regional siyasәtdә iqtisadi sahәdә olmur

•

Sәnayenin strukturu
İxtisaslaşdırma
Xüsusi proqramlar
Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi
Azad – iqtisadi zonalar yaradılması

630 әrazi hakimiyyәt orqanlarının maliyyә bazası nәdir?

•

dövlәt krediti
sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar emissiyon gәlir
sığorta haqqları
әrazilәrin büdcәlәri
borc vәsaitlәri

631 Yerli özünüidarәnin maliyyә ehtiyatlarının tәrkibinә daxildir:

•

Hamısı
Kredit vәsaitlәri
Regional orqanların büdcәdәnkәnar vәsaitlәri
Regional orqanların büdcә vәsaitlәri
Özünüidarәnin valyuta vәsaitlәri
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632 Regional hakimiyyәt orqanlarına yerli büdcәlәri formalaşdırmaq üçün vәsait ayırmaqla, dövlәt
bәlәdiyyәdә hansı mәsәlәlәri maliyyәlәşir?

•

Hamısı
Tikinti
Әhaliyә kommunal xidmәti
Tәhsili,sәhiyyәni
Yollların saxlanması

633 Dövlәt regionun maliyyәsi vasitәsilә

•

natamam sosial siyasәt hәyata keçirir
depresiv sosial siyasәt hәyata keçirir
passiv sosial siyasәt hәyata keçirir
aktiv sosial siyasәt hәyata keçirir
proqresiv sosial siyasәt hәyata keçirir

634 әrazi maliyyәsi:

•

Ölkәnin istehsal vә qeyriistehsal bölmәlәrinin inkişafnı tәmin edәn iqtisadi münasibәtlәr sistemidir.
Ölkәnin istehsal infrastrukturunun inkişafı mәqsәdi ilә amortizasiya ayırmalarını tәmin edәn iqtisadi münasibәtlәr
sistemidir
Ölkәnin siyasi sabitliyi mәqsәdi ilә xalis milli mәhsulun bölgüsü vә yenidәn bölgüsünü tәmin edәn iqtisadi
münasibәtlәr sistemidir
Әrazilәrin iqtisadi vә sosial inkişafı mәqsәdi ilә milli gәlirin bölgüsü vә yenidәn bölgüsünü tәmin edәn iqtisadi
münasibәtlәr sistemidir
Ölkәnin sosial infrastrukturunun inkişafı mәqsәdi ilә ÜDMnin bölgüsü vә yenidәn bölgüsünü tәmin edәn iqtisadi
münasibәtlәr sistemidir

635 Hansı vergi sistemlәri var?

•

Hamısı
Qarışıq vergi sistemi
Reqressiv (qeyrimütәrәqqi) vergi sistemi
Proqressiv (mütәrәqqi) vergi sistemi
Proporsional vergi sistemi

636 Dövlәt vergi xidmәti haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

2005ci il dekabr
1996cı il fevral
1995 –ci il yanvar
1992ci il iyul
2000ci il mart

637 Dövlәt yol fonduna vergilәr haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

2005
1997
1998
1995
2000

638 Mәdәn vergisi haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

1999
1997
1996
1995
1998
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639 әmlak vergisi haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

1999
1997
1996
1995
1998

640 Torpaq vergisi haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

1994
1997
1993
1995
1998

641 Yaşayış mәntәqәlәrindә büdcәdәnkәnar bәlәdiyyә fondlarının yaradılması hansı mәsәlәlәri hәll etmәyә
imkan verir?

•

Heç biri
İnfranstrukturun ayrıayrı sahәlәrinin inkişafına, aidiyyәti olan idarә vә tәşkilatların texniki sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi yerli hakimiyyәt orqanlarının tәsirini artırmağa
Әhaliyyә göstәrilәn xidmәtlәri tәkmillәşdirmәk vә sәviyyәsini yüksәltmәk
İnfrastrukturun daxili disproporsiyalarını lәğv etmәk üçün yerli orqanların maliyyә imkanlarını genişlәndirmәk
Hamısı

642 Yaşayış mәntәqәlәrindә büdcәdәnkәnar bәlәdiyyә fondlarının yaradılması hansı mәsәlәlәri hәll etmәyә
imkan verir?

•

Hamısı
Cәmiyyәtin material vә maliyyә resurslarından daha sәmәrәli istifadә etmәk
Öz tәsәrrüfat fәaliyyәtlәrinin nәticәlәrinә yerli orqanların maddi hәvәslәndirilmәsini güclәndirmәk;
Müәssisәlәrin vә yerli orqanların vәsaitlәrini sosialmәişәt infrastrukturu obyektlәrinin inkişafına cәmlәşdirmәk
Heç biri

643 Büdcәdәnkәnar bәlәdiyyә fondlarda sәfәrbәr edilmiş vәsait aşağıdakı xәrclәrә yönәldilә bilәr?

•

Hamısı
Müәyyәn olunmuş smeta vә normativlәrdәn artıq xәrclәndikdә
Büdcәnin cari xәrclәrinin artdığı (limitlәşdirilmiş xәrclәrdәn başqa), gәlitrlәr üzrә planın yerinә yetirilmәdiyi
hallarda plan xәrclәrini maliyyәlәşdirmәyә
Kooperativ әsaslarla inşa edilәcәk sosialmәihәt obyektlәrinin tikintisinә
Heç biri

644 Büdcәdәnkәnar bәlәdiyyә fondu hansı mәnbәlәr hesabına formalaşa bilәr?

•

Hamısı
Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan tarixi vә mәdәni abidәlәrin korlanması vә itirilmәsinә görә ödәnilәn cәrimәlәr
Auksionlardan gәlәn gәlirlәr
Hüquqi vә fiziki şәxslәrin könüllü ödәmәlәri
Yerli özünüidarә orqanlarına vә onların vәzifәli şәxslәrinә müәyyәn edilmiş inzibati vә digәr qanun pozuntularına
görә müәyyәn edilmiş cәrimәlәrin ödәnilmәsi

645 Torpaq vergisinә aiddir

•

Hamısı
Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlara, şәhәrlәrin vә digәr yaşayış mәntәqәlәrinin torpaqlarına qoyulan torpaq
vergisi vә icarә haqqının vәsaitlәrinin mәrkәzlәşdirilmәsindәn gәlәn gәlirlәr
Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatı olmayan torpaqlara torpaq vergisi vә ijarә haqqı;
Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaq üçün torpaq vergisi vә ijarә haqqı;
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Kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqların müsadirәsi ilә әlaqәdar kәnd tәsәrrüfatı istehsalında itkilәrinin ödәnilmәsi

646 Özәllәşdirmәdәn gәlirlәrә aiddir

•

Mәnzil fondu vә sosial sferası obyektlәrini saxlamaq üçün vergilәr
Müәssisәlәrin әmlakına görә vergilәr
Fiziki şәxslәrin әmlakına vergilәr
Dövlәt vә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrinin özәllәşdirilmәsindә gәlirlәr
Ticarәt hüququ üçün verilәn yığımlar

647 әmlaka görә vergilәrә aiddir :

•

Hmaısı
Heç biri
Varislik vә bağışlama qaydası ilә keçәn әmlakdan alınan vergi
Müәssisәlәrin әmlakına görә vergilәr
Fiziki şәxslәrin әmlakına vergilәr

648 Yerli vergi vә rüsumlardan ibarәt sair vergilәr, rüsumlar vә digәr daxilolmalarına aiddir:

•

Hamısı
Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәrdәn alınan qeydiyyat rüsumları
Polisin saxlanması, abadlıq vә digәr mәqsәdlә üçün vәtәndaşlardan vә bütün tәşkilatihüquqi formalarda
müәssisәlәrdәn mәqsәdli rüsumlar
Ticarәt hüququ üçün verilәn yığımlar
Heç biri

649 Yerli vergi vә rüsumlardan ibarәt sair vergilәr, rüsumlar vә digәr daxilolmalarına aiddir:

•

Avtomobillәrin, hesablama texnikasının vә fәrdi kompyüterlәrin alqısatqısı üçün verilәn vergilәr
Heç biri
Hamısı
Nәqliyyat vergisi
Reklam vergisi

650 әrazi büdcәlәrin xüsusi gәlirlәrinә hansı vergi vә rüsumlar daxildir?

•

Hamısı
Torpaq vergisi
Yeraltı sәrvәtlәrdәn vә tәbii resurslarından istifadәyә görә ödәmәlәr
Mәcburi tibbi sığorta vәsaiti, büdjәdәnkәnar vә sahә fondlarının vәsaiti
Heç biri

651 әrazi büdcәlәrin xüsusi gәlirlәrinә hansı vergi vә rüsumlar daxildir?

•

Hamısı
Yerli vergi vә rüsumlardan ibarәt sair vergilәr, rüsumlar vә digәr daxilolmalar
Әmlaka görә vergilәr
Özәllәşdirmәdәn gәlirlәr
Heç biri

652 әrazi büdcәlәrin xüsusi gәlirlәrinә nә daxildir?

•

transfert
sığorta haqqları
vergi vә rüsumlar
dotasiya
ssuda

653 әrazi büdjәlәrin iqtisadi mahiyyәti nәdә özünü büruzә verir?
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•

bölgüsündә
tәyinatında
funksiyalarında
vәzifәlәrindә
prinsiplәrindә

654 Regional büdcәlәr әhatә edir: 1. müvafiq әrazinin tәlәbatının ödәnilmәsi 2. regional büdjәlәri әhatә edir
3. әhaliyә sosialmәdәni xidmәt ilә bağlı olan geniş tәdbirlәr dairәsinin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin edir
4.dövlәt büdcәsini әhatә edir

•

heç biri
1;4
2;4
3;4
1;2;3

655 Hüquqi şәxslәrin mәnfәәtindәn vә gәlirlәrin a1rıayrı növlәrindәn vergilәr haqqında qanun nә vaxt qәbul
olunub?

•

2003cü il aprelindә
2008ci ilin mayında
2000ci ilin dekabrında
1992ci il iyun ayında
2010cu ilin fevralında

656 әrazi büdjәlәrin funksiyaları hansılardır? 1. әrazi hakimiyyәt orqanlarının fәaliyyәtinin maliyyәlәşmәsini
tәmin edәn pul fondlarını formalaşdırmaq; 2. bu fondları xalq tәsәrrüfatı sahәlәri arasında bölüşdürmәk vә
istifadә etmәk; 3. әrazi hakimiyyәt orqanlarının tabeliyindә olan müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyә
tәsәrrüfat fәaliyyәtlәri üzәrindә nәzarәt etmәk 4.digәr әrazi hakimiyyәt orqanlarının tabeliyindә olan
müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtlәri üzәrindә nәzarәt etmәk 5. әrazi hakimiyyәt
orqanlarının tabeliyindә olan müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtlәrinә nәzarәtsiz
sәrbәstlik vermәk

•

1;3;5
1;4;5
2;4;5
3;4;5
1;2;3

657 әrazi maliyyәsinin tәkib hissәsilәri: 1. bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyә resursları 2.
müәssisәlәrin, firmaların, tәşkilatların sosialmәdәni vә mәnzilkommunal obyektlәrinin
maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilәn maliyyә resursları 3.dövlәt büdcәsi 4.Dövlәtin iri holdinqlәrinin maliyyә
resursları

•

heç biri
1;2
1;2;4
1;3;4
2;3;4

658 Dövlәtin maliyyә siyasәti hansı proseslәri әhatә edir? 1. maliyyә resurslarının dövlәt idarәetmә
qurumunda toplanması 2. maliyyә resurslarının fiziki şәxslәrin әlindә toplanmasını 3. maliyyә vәsaitlәrinin
kommersiya bankları hәyata keçirilәn müxtәlif sosialiqtisadi proqramlara vә tәdbirlәrә sәrf edilmәsi 4.
maliyyә vәsaitlәrinin dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn müxtәlif sosialiqtisadi proqramlara vә tәdbirlәrә sәrf
edilmәsi 5. maliyyә resurslarının hüquqi şәxslәrin әlindә toplanmasını
1;4;5
2;3;5
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•

1;3;5
1;2;3
1;4

659 Fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

2003cü il aprelindә
1992ci il iyun ayında
2000ci ilin dekabrında
2008ci ilin mayında
2010cu ilin fevralında

660 Azәrbaycan Respublikasının vergi sisteminin üçüncü mәrhәlәsi әhatә edir:

•

19931996 –cı illәrdә qәbul olunmuş qaunları
1991 ci il dekabr 1992ci illәrdә qәbul olunmuş qanunlari
heç biri
2000ci ildәn bu günә qәdәr olan qanunları
2000ci ildә qәbul olunmuş «Vergi mәcәllәsi»

661 Azәrbaycan Respublikasının vergi sisteminin ikinci mәrhәlәsi әhatә edir:

•

2000ci ildәn bu günә qәdәr olan qanunları
19931996 –cı illәrdә qәbul olunmuş qaunları
1991 ci il dekabr 1992ci illәrdә qәbul olunmuş qanunlari
2000ci ildә qәbul olunmuş «Vergi mәcәllәsi
heç biri

662 Azәrbaycan Respublikasının vergi sisteminin birinci mәrhәlәsi әhatә edir

•

19931996 –cı illәrdә qәbul olunmuş qaunları
1991 ci il dekabr 1992ci illәrdә qәbul olunmuş qanunlari
heç biri
2000ci ildәn bu günә qәdәr olan qanunları
2000ci ildә qәbul olunmuş «Vergi mәcәllәsi

663 Resurslarının yaradılması vә hәrәkәti sistemi hans blokları özündә birlәşdirir? 1. hüquqiqanunvericilik
әsasını yaradan blok 2. büdjәmaliyyә 3. vergi 4.sığorta

•

heç biri
1;4
2;4
3;4
1;2;3

664 Yerli vergi vә rüsumlardan ibarәt sair vergilәr, rüsumlar vә digәr daxilolmalara aiddir

•

kәnd tәsәrrüfatı tәyinatı olmayan torpaqlara torpaq vergisi vә icarә haqqı
Dövlәt vә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrinin özәllәşdirilmәsindә gәlirlәr
inzibati cәrimә vә sanksiyalardan daxilolmalar
torpaq satışından gәlirlәr
vәtәndaşlara mәnzil satışından gәlirlәr

665 Maliyyә sistemi vә münasibәtlәrinin yaranmasının sәbәblәri hansılardır? 1.mübadilә 2. dövlәt aparatının
yaranması; 3. әmtәәpul münasibәtlәrinin inkişafı; 4. pul formasında müxtәlif vergi vә ödәmәlәrin
formalaşması. 5.qiymәtli kağızlar

•

2;3;4
1;5
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1;4
3;5
2;5

666 Ekologiyanın tәnzimlәnmәsi istiqamәti deyil?

•

Heyvanların ekologiyası
Yerin tәkinin ekologiyası
Hava hövzәsinin ekologiyası
Bitkilәrin ekologiyası
Su hövzәsinin ekologiyası

667 Ekoloji qanunlar hansı prinsiplәrә әsaslanır?Sәhv cavabı tapın

•

İnsan hәyatının vә sağlamlığının mühafizәsi
Ekoloji tarazlığın bәrpası vә mühafizәsi
Әtraf mühitin mühafizәsinin yalnız dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
«Çirklәndirәn ödәyir» prinsipinin hәyata keçirilmәsi
Ekoloji informasiyanın sәrbәst şәkildә әldә edilmәsi

668 Ekoloji qanunlar hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

Vәtәndaşların ekoloji qanunların pozulması zamanı mәsuliyyәt daşıması
Hamısı
Tәbiәtdәn istifadәnin ödәnişli olması
Әtraf tәbii mühitә tәsirin icazәli şәkildә hәyata keçirilmәsi
«Çirklәndirәn ödәyir» prinsipinin hәyata keçirilmәsi

669 Ekoloji qanunlar hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

Ekoloji informasiyanın sәrbәst şәkildә әldә edilmәsi
Tәbii ehtiyatlardan qәnaәtli istifadә
Hamısı
Ekoloji cәhәtdәn әsaslandırılmış davamlı iqtisadi vә sosial inkişaf
Ekoloji tarazlığın bәrpası vә mühafizәsi

670 . Ekologiya sözü ilk dәfә kim tәrәfindәn işlәnilmişdir?

•

F.Ceyms
K.Bolt
C.Bor
Q.Toro
A.Blez

671 Ekologiya sözü kim tәrәfindәn inkişaf etdirilmişdir?

•

E.Hekkel
M.Frid
A.Cek
N.Tom
F.Con

672 . Ekologiya sözü ilk dәfә nә vaxt işlәnilmişdir?

•

1987
1858
1877
1865
1978
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673 Ekoloji qanunlar neçә prinsiplәrә әsaslanır?

•

12
15
17
16
13

674 Azәrbaycan Respublikasının Kosntitusiyasında әtraf mühit ilә bağlı neçә maddә mövcuddur?

•

11
5
6
7
4

675 19691982 ci illәrdә ekologiya, tәbiәti mühafizә vә tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadәyә dair qәbul
olunmuş neçә qanun qәbul olundu?

•

17
10
8
9
11

676 Kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşdirilmәsi hansı ekoloji problemlәri yaradır?

•

Xәstәliklәrin әmәmlә gәlmәsi
Hamısı
Ziyanvericilәrlә birlikdә faydalı canlıların da tәlәf edilmәsi
Ekosistemin çirklәnmәsi
İstifadә olunan kimyәvi preparatlara qarşı dözümlü ziyanvericilәrin әmәlә gәlmәsi

677 Kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşdirilmәsi zamanı hansı proseslәr ekoloji problemlәri yaradır?

•

Aqrokimyәvi maddәlәrdәn istifadә
Yüksәk mәhsuldar texniki vasitәlәrinin tәtbiqi
Hamısı
Heç biri
Zәhәrli kimyәvi maddәlәrdәn istifadә

678 Ekoloji qanunlar hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

Әtraf mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması
İnsan hәyatının vә sağlamlığının mühafizәsi
Hamısı
Humanizm;
Әtraf mühitin mühafizәsi hәr bir şәxsin borcu olması

679 Azәrbaycan Respublikasında әtraf mühit ilә bağlı mәsәlәlәr hansı qanunlar ilә tәnzimlәnir?

•

«Hidrometeorologiya fәaliyyәti haqqında»
Hamısı
«Pestisidlәr vә aqrokimyәvi maddәlәr haqqında»
«Su tәchizatı vә tullantı suları haqqında»
«İstehsalat vә mәişәt tullantıları haqqında»

680 Azәrbaycan Respublikasında әtraf mühit ilә bağlı mәsәlәlәr hansı qanunlar ilә tәnzimlәnir?Sәhv cavabı
tapın.
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•

«Torpaqların münbitliyi haqqında»
«İcbari ekoloji sığorta haqqında»
«Sanitariya vә epidemioloci salamatlıq haqqında»
“Dövlәt rәmzlәrinә hörmәt”
«İcbari ekoloji sığorta haqqında»

681 Azәrbaycan Respublikasında әtraf mühit ilә bağlı mәsәlәlәr hansı qanunlar ilә tәnzimlәnir?

•

Hamısı
«İcbari ekoloji sığorta haqqında»
«Atmosfer havasının mühafizәsi haqqında»
«Әtraf mühitә dair informasiya almaq haqqında»
«Әhalinin ekoloji tәhsil vә maariflәndirilmәsi haqqında»

682 Azәrbaycan Respublikasında әtraf mühit ilә bağlı mәsәlәlәr hansı qanunlar ilә tәnzimlәnir?

•

Hamısı
«Azәrbaycan Respublikası Meşә mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi haqqında»
«Azәrbaycan Respublikası Su mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi haqqında»
«Әhalinin radiasiya tәhlükәsizliyi haqqında»
«Torpaqların münbitliyi haqqında»

683 Azәrbaycan Respublikasında әtraf mühit ilә bağlı mәsәlәlәr hansı qanunlar ilә tәnzimlәnir?Sәhv cavabı
tapın.

•

«Yer tәki haqqında»;
«Su tәchizatı vә tullantı suları haqqında»
“Siyasi sığınacaq hüququ”
«Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında»
«Balıqçılıq haqqında»;

684 Azәrbaycan Respublikasında әtraf mühit ilә bağlı mәsәlәlәr hansı qanunlar ilә tәnzimlәnir?

•

«Heyvanlar alәmi haqqında»
«Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında»
Hamısı
«Balıqçılıq haqqında»
«Yer tәki haqqında»

685 Kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşdirilmәsi hansı ekoloji problemlәri yaradır?

•

Heyvandarlığın inkişafı ilә әlaqәdar otlaq vә biçәnәklәrin korlanması
Yamaclarda torpaq erosiyasının güclәnmәsi
Hamısı
Heyvanlar üçün zәrәrli bitkilәrin çoxalması
Heyvanlar üçün zәruri bitkilәrin azalması

686 Kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşdirilmәsi hansı ekoloji problemlәri yaradır?

•

Hamısı
Konkret şәraitә sәciyyәvi olmayan ziyanvericilәrin gözlәnilmәdәn kütlәvi çoxalması
Ekosistemdә maddәlәr mübadilәsinin pozulması
Suvarılan torpaqlarda tәkrar şoranlıqların yaranması
Suvarılan torpaqlarda tәkrar bataqlıqların yaranması

687 Hekkelә görә ekologiya

•

mikroorqanizmlәri süni yaradılmış sığıncaq yerindә öyrәnir
orqanizmi tәbii sığıncaq yerindә, yәni öz «evindә» öyrәnir
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ağacları tәbii sığıncaq yerindә öyrәnir.
bitkilәri süni yaradılmış sığıncaq yerindә öyrәnir
heyvanları süni yaradılmış sığıncaq yerindә öyrәnir

688 Ekologiya nәyә deyilir?

•

Orqanizmlәrin hәyat tәrzini vә orqanizmdәn yüksәk canlı sistemlәri öz aralarında vә әtraf mühitin cansız
komponentlәri ilә qarşılıqlı әlaqәdә öyrәnәn elmә ekologiya deyilir.
Yalnız canlı orqanizmlәrin qarşılıqlı әlaqәsini öyrenir
Mikroorqanizmlәri öyrәnәn konsepsiyalar toplusudur
Çirklәnmә haqqında nәzәri fәrziyyәdir
Yalnız cansız orqanizmlәrin qarşılıqlı әlaqәsini öyrenir

689 Ekoloji qanunlar hansı prinsiplәrә әsaslanır?Sәhv cavabı tapın.

•

ictimai tәşkilatların ekoloji qanunların pozulması zamanı mәsuliyyәtdәn azad edilmәsi
tәbii ehtiyatlardan qәnaәtli istifadә
tәbiәtdәn istifadәnin ödәnişli olması
insan hәyatının vә sağlamlığının mühafizәsi
ekoloji tarazlığın bәrpası vә mühafizәsi

690 Ekoloji qanunlar hansı prinsiplәrә әsaslanır?Sәhv cavabı tapın.

•

humanizm
ekoloji informasiyanın sәrbәst şәkildә әldә edilmәsi
ekoloji cәhәtdәn әsaslandırılmış davamlı iqtisadi inkişaf
tәbiәtdәn istifadәnin ödәnişsiz olması
vәzifәli şәxslәrin ekoloji qanunların pozulması zamanı mәsuliyyәt daşıması

691 Ekoloji qanunlar hansı prinsiplәrә әsaslanır?Sәhv cavabı tapın.

•

Ekoloji informasiyanın gizli formada әldә edilmәsi
Ekoloji tarazlığın bәrpası vә mühafizәsi
Humanizm
ekoloji tarazlığın bәrpası vә mühafizәsi
tәbii ehtiyatlardan qәnaәtli istifadә

692 Azәrbaycan Respublikasında әtraf mühit ilә bağlı mәsәlәlәr hansı qanunlar ilә tәnzimlәnir?

•

«Bitki mühafizәsi haqqında»
Hamısı
«Azәrbaycan Respublikası Torpaq mәcәllәsinin tәsdiq olunması haqqında»
«Xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәri vә obyektlәri haqqında»
«Dövlәt torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi vә yer quruluşu haqqında»

693 Kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşdirilmәsi hansı ekoloji problemlәri yaradır?Sәhv cavabı tapın

•

Heyvandarlığın inkişafı ilә әlaqәdar quşların sayının sürәtlә azalması
Kimyәvi preparatlara qarşı dözümlü ziyanvericilәrin әmәlәgәlmәsi
Ekoloji dәyişikliklәrlә әlaqәdar keyfiyyәtli qida mәhsullarının sürәtlә artımmı
Otlaq vә biçәnәklәrin korlanması
Heyvandarlığın inkişafı ilә әlaqәdar çöl heyvanlarının sürәtlә azalması

694 Kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşdirilmәsi hansı ekoloji problemlәri yaradır?Sәhv cavabı tapın

•

Ekosistemin çirklәnmәsi
Yamaclarda torpaq erosiyasının güclәnmәsi
Ziyanvericilәrlә birlikdә faydalı canlıların da tәlәf edilmәsi
Xәstәliklәrin azaldılması
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Ekosistemdә maddәlәr mübadilәsinin pozulması

695 Kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşdirilmәsi hansı ekoloji problemlәri yaradır?Sәhv cavabı tapın

•

Suvarılan torpaqlarda tәkrar bataqlıqların yaranması
Faydalı canlıların çoxalması
Heyvanlar üçün zәruri bitkilәrin azalması
Heyvanlar üçün zәrәrli bitkilәrin çoxalması
Suvarılan torpaqlarda tәkrar şoranlıqların yaranması

696 Ekologiyanın tәnzimlәnmәsi problemlәrini tәdqiq etmәk üçün hansı sahәlәrin ekoloji problemlәrini
tәdqiq etmәk vacibdir? 1. Bitkilәrin ekologiyası 2. Heyvanların ekologiyası 3. Çayların, göllәrin, yeraltı
suların ekologiyası 4. Dәnizlәrin ekologiyasını 5. Mikroorqanizmlәrin ekologiyası

•

1;2;3
2;3;5
Hamısı
1;4;5
2;3;4

697 Torpaq siyasәtinin hәyata keçirilmәsi vә torpaq bazarının formalaşmasının neçә şәrti var?

•

5
6
4
2
3

698 2012ci ildә Azәrbaycan iqtisadiyyatında işsizlik neçә faiz olmuşdur?

•

5,2% ә enmişdir
3,4% qalxmış
Dәyişmәmiş
4,2% ә enmişdir
6,3% ә enmişdir

699 2012ci ildә Azәrbaycan iqtisadiyyatında yoxsulluq neçә faiz olmuşdur?

•

7% әdüşmüşdür
6%ә düşmüşdür
dәyişmәmiş
6%ә düşmüşdür
5% artmışdır

700 Тоrpаq bazarının inkişafı vә torpaq siyasәtinin әn mühüm üsullarına aiddir:

•

Sahibolma
Heç bir
Hamısı
istifadә
Sәrәncam vermә

701 Şәhәrlәrin torpaq siyasәti reallaşdırılır:

•

Tәbiәt, mәdәniyyәt vә tarixi irsin saxlanması
Hamısı
Torpaq alverinin neqativ nәtijәlәrinin aradan qaldırılması
Şәhәrsalma planlarının reallaşmasında torpaq sahiblәrinin vә torpaq istifadәçilәrinin iqtisadi ziyandan qorunması
Torpaqdan natamam istifadә vә tamamilә istifadә olunmaması hallarının aradan qaldırılması
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702 Şәhәrlәrin torpaq siyasәti reallaşdırılır:

•

Şәhәrsalma vә ayrıayrı әrazilәrin planlı tikilmәsi
Mәnzil tikintisi sahәsindә yerli, regional, milli proqramların birgә hәyata keçirilmәsi
Hamısı
Şәhәr әrazisinin әsassız genişlәndirilmәsinin qarşısının alınması
«Sәlahiyyәtli tikinti aparanın» torpağa sәrәnjam vermәyә şәrait yaradılması

703 Azәrbayjan Respublikası büdjәsinin gәlir hissәsindә torpağın icarә haqqından vә torpaq vergisindәn
daxil olmaların payı:

•

60%
çox cuzi
89%
95%
75%

704 Torpaq vergisi necә sәviyyәli xarakter daşıyır ?

•

3
4
6
5
2

705 Torpaq bazarı neçә minimum vacib şәrtlәrә әsaslanır?

•

4
6
5
2
3
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