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0116_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0116 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi
1 ÜDMda aqrar sferanın xüsusi cәkisi neçә faizi tәşkil edir?

•

3,5 %dәn cox hissәsini
46,5 %dәn coxunu
19,7 %ә qәdәrini
13,3 %dәn coxunu
5,7 %ә qәdәrini

2 Aqrar sferanın öyrәnilmәsindә normativ metoddan istifadәnin mәqsәdi nәdir?

•

istehsala xidmәt
iqtisadi münbitliyi artırmaq
proqnozların işlәnmәsi
tәbii münbitliyi qorumaq
şoranlaşmanın qarşısını almaq

3 Aqrar sferada statistik metod hansı formada tәzahür edir?

•

gәlirlәrin bölgüsündә
müşahidә formasında
qәrarların qәbulunda
mәlumatların işlәnmәsindә
istehsalın tәşkilindә

4 Aqrar sferada statistik mәlumatların işlәnmәsi vә ümumilәşdirilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

problemin öyrәnilmәsi ilә
qrafik üsulunun qurulması ilә
tәhlildәn istifadәyә edilmәsi ilә
nәticәnin tәhlil yolu ilә
iqtisadi müqayisә ilә

5 Aqrar bölmәdә induksiya metodu vasitәsi ilә nә öyrәnilir?

•

iqtiadi mәsәlәlәrin hәll edilmәsini
problemlәrin işlәnmәsini
hadisәlәrin aşkarlanmasını
sosial mәsәlәlәrin hәll edilmәsini
hadisәlәrin bütövlükdә öyrәnilmәsi

6 Aqrar sferada deduksiya metodundan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

hadisәlәrin birbiri ilә bağlılığının öyrәnilmәsindә
әmәk balansının tәrtibindә
mәşğulluğun tәmin edilmәsindә
sәmәrәliliyin yüksәldilmәsindә
hadisәlәrin xüsusi cәhәtlәrinin öyrәnilmәsindә

7 Aqrar sferada istehsal ehtiyatına nәlәr daxildir?

•
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•

bunların hamısı
torpaq fondu
meşә fondu
әmәk ehtiyatları
su fondu

8 Bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar aqrar sferanın qarşısında duran vәzifәlәrә nәlәr aid edilir?

•

suvarma sistemlәrinin yaxşılaşdırılması
çayçılığın inkişafı
irriqasiya işlәrinin aparılması
torpaqların melorasiyası
әkin sahәsinin 2,0 milyon ha çatdırılması

9 Aqrar sfera nә sahәsidir?

•

infrastruktur
istehlak
istehsal
tәdarük
satış

10 Aqrar sferada sahibkarların fәaliyyәtini stimullaşdırmaq mәqsәdilә 23 yanvar 2007ci ildә hansı
sәrәncam qәbul olunmuşdur?

•

Sahibkarlıq haqqında
Kәnd tәsәrrüfatı istehsalçılarının torpaq vergisi istisna olmaqla, qalan vergilәrdәn azad olunması
Aqrar islahatlar haqqında
Torpaq islahatı haqqında
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçılarına dövlәt dәstәyi haqqında

11 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi fәnninin neçә әsas öyrәnilmә metodları var?

•

9
8
6
10
5

12 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi elminin tәdqiqat obyekti nәdir?

•

bunların hamısı
fәrdi sahibkarlar, ailә, kәndli (fermer) tәsәrrüfatları, kәnd tәsәrrüfatı istehsal kooperativlәri, sәhmdar
cәmiyyәtlәri vә s.
istehsalistehlak әlaqәlәri
sosialiqtisadi inkişaf, qanunvericilik aktları vә s.
dövlәt müәssisәlәri, bәlәdiyyәnin nәzdindә olan torpaqlar, onlardan istifadәnin qaydaları vә s.

13 Aqrar iqtisadiyyat qarşısında hansı vәzifәlәr durur?

•

bunların hamısı
ölkә әhalisinin әrzaq vә ekoloji tәminatını hәyata keçirmәk
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı vә emalı üçün zәruri sayılan infrastrukturu yaratmaq
xarici investisiyaların aqrar bölmәnin sahәlәrinә cәlb edilmәsi
yerlәrdә mövcud potensialdan sәmәrәli istifadә etmәk, emal müәssisәlәrini xammal regionlarına
yaxşılaşdırmaq yolu ilә mәşğulluq probleminin yaxşılaşdırılması
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14 Aqrаr sferanın iqtisаdiyyаtı vә idarә edilmәsinin metоdоlоji әsаslаrını nә tәşkil edir?

•

iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin hәrtәrәfli inкişаfını
iqtisаdi һаdisәlәr vә prоsеslәr, bаşqа һаdisәlәr vә prоsеslәrlә birgә, әlаqәli şәкildә mәһsuldаr qüvvәlәrin,
istеһsаl münаsibәtlәrinin inкişаf sәviyyәsi ilә bаğlı, dаim inкişаf vәziyyәtindә, кәmiyyәt
dәyişiкliкlәrindәn кеyfiyyәt dәyişiкliкlәrinә кеçid bахımını
xalq tәsәrrüfatı kompleksinin çox böyük vә vacib bir sahәsinin iqtisadi inkişaf qanunauyğunluqlarını,
aqrar sfera üzrә formalaşan iqtisadi münasibәtlәri vә hәr bir ölkәnin iqtisadisosial inkişafında bu sahәnin
yeri vә rolunu
аqrаr sahәdә mәһsuldаr qüvvәlәrin sürәtlә inкişаfını tәmin еdә bilәn iqtisаdi mехаnizminin аһәngdаr
işinin vә bunа tәminаt vеrә bilәcәк tәşкilаt quruluşunu yаrаtmаq yоlunun nәzәri vә әsаslаndırılmış
mәsәlәlәrini
xalq tәsәrrüfatı kompleksinin çox böyük vә vacib bir sahәsinin iqtisadi inkişaf qanunauyğunluqlarını,
aqrar sfera üzrә formalaşan iqtisadi münasibәtlәri vә hәr bir ölkәnin iqtisadisosial inkişafında bu sahәnin
yeri vә rolu

15 Aqrar sferanın әsas mәqsәdi nәdir?

•

әtraf mühitin mühafizәsi
torpaqdan istifadәnin yaxşılaşdırılması
әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmini
ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsul istehsal
torpağın eroziyadan qorunması

16 İqtisadiyyatın dayanaqlı sahәsi hansıdır?

•

ticarәt
kәnd tәsәrrüfatı
meşә tәsәrrüfatı
sәnaye
tikinti

17 Aqrar sferada tәhlil metodundan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

әtraf mühitin mühafizәsi
suvarma sisteminin yaxşılaşdırılması
optimal variantın seçilmәsi
mәhsul artımının tәmin edilmәsi
istehsala xidmәtin tәşkili

18 Aqrar sferada müşahidәnin aparılması nә ilә nәticәlәnir?

•

mәlumatların sistemlәşdirilmәsi
mәlumatların işlәnmәsi
istehsalın ekstensiv inkişafı
mәlumatların işlәnmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi

19 Aqrar sfera respublika iqtisadiyyatının hansı sahәsini özündә birlәşdirir?

•

meşә tәsәrrüfatını
ictimai münasibәtlәri
tәsәrrüfatçılıq formalarını
yalnız kәnd tәsәrrüfatını
kәnd vә meşә tәsәrrüfatı, emalı, xidmәt

20 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi elminin predmetini nә tәşkil edir?
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•

sahibkarlıq fәaliyyәti
obyektiv iqtisadi qanunlar
iqtisadi islahatlar
istehsalın proqnozlaşdırılması
torpaq islahatı

21 Aqrar sferada taxılçılığın inkişafı üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi önәmlidir?

•

dәmyә әkinçiliyә keçilmәsi
әkin sahәsinin azaldılması
әkinlәrdә taxılın xüsusi çәkisinin 60 %ә çatdırılması
taxılın mәhsuldarlığının azaldılması
meşә massivlәrinin salınması

22 Aqrar sferada özәllәşdirmәyә dair dövlәt proqramının hәyata keçirilmәsindә әsas mәqsәd nәdir?

•

dövlәt tәsәrrüfatlarının inkişafı
çayçılığın inkişafı
istehsalın hәcminin artırılması
sahibkarlığın üstün inkişafı
xidmәt sahәlәrinin inkişafı

23 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi kursu nәyi öyrәnir?

•

aqrar sfera üzrә formalaşan iqtisadi münasibәtlәri
bunların hamısını
istehsalistehlak әlaqәlәrini
ölkәnin iqtisadisosial inkişafında bu sahәnin yeri vә rolunu
iqtisadi inkişaf qanunauyğunluqlarını

24 Aqrar sfera hansı ehtiyacları ödәyir?

•

istehsalda xidmәt sahәlәrinә olan ehtiyacı
әkinçilikdә gübrәlәrә, toxumlara, yanacaqsürtkü materiallarına olan tәlәbatı
әrzaq mәhsullarına vә bir sıra sәnaye sahәlәrinin xammala olan tәlәbatı
heyvandarlığın yemә olan tәlәbatını
qida mәhsullarına tәlәbatı

25 Azәrbaycan Respublikasında әhalinin әrzaq mәhsulları ilә etibarlı tәminatına dair Dövlәt Proqramı
nın qarşısında hansı mәsәlәlәr prioritet istiqamәt kimi qoyulmuşdur?

•

әrzaq tәminatı sisteminin institusional inkişafını hәyata keçirmәk vә sahibkarlıq mühitinin
yaxşılaşdırılması
әrzaq tәminatı sahәsindә risklәrin idarә olunmasının tәmin etmәk
әhalini tәhlükәsiz vә keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәmin etmәk
әrzaq mәhsulları istehsalını artırmaq
bunların hamısı

26 Aşağıdakı tәriflәrin hansı düzdür?

•

Mоnоqrаfiyа mеtоdu vаsitәsi ilә аyrıаyrı mütәrәqqi iş üsullаrı ümumilәşdirilir
Екspеrimеntаl mеtоd – хüsusidәn ümumiyә dоğru, аyrıаyrı hаdisәlәrin tәdqiqindәn ümumi nәticә
çıхаrılmаsınа dоğru gеdir
Stаtistiк mеtоdun кömәyi ilә tәhlil еdilmiş hаdisәlәr ümumilәşdirilir vә bunun әsаsındа öyrәnilәn mәsәlә
hаqqındа tаm biliк hаsil оlur
nduкsiyа üsulu istеhsаlın tәşкili mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsindә tәtbiq оlunur
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Sintеz  iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin inкişаfını hәrtәrәfli хаrакtеrizә еtmәк üçün tәtbiq еdilir

27 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi elminin predmeti nәyi öyrәnir?

•

bunların hamısı
iqtisadi qanunların konkret fәaliyyәtini
bunların heç birini
iqtisadi qanunların tәsir mexanizmini
bu sahәsinin inkişafının spesifik xüsusiyyәtlәrini vә qanunauyğunluqlarını

28 Yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin xammal ehtiyaclarının necә faizi aqrar sfera hesabına ödәnilir?

•

40,0 %ә qәdәri
60,0 %dәn coxu
80,0 %dәn coxu
55,6 %dәn coxu
35,6 %ә qәdәri

29 Aqrar sferanın obyektiv әsasını nә tәşkil edir?

•

mәhsulların maya dәyәri
әmәk mәhsuldarlığı
әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
istehsalın tәşkili
әmәk haqqı

30 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı nә demәkdir?

•

istehsalın ixtisaslaşmasıdır
istehsalın әsasıdır
ictimai münasibәtlәrin mәcmusudur
iqtisadi әlaqәdir
iqtisadi qanunlardır

31 Aqrar sferada balans metodundan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

istehsalı stimullaşdırmaq
melorasiya işinin aparılması
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
istehsala xәrclәri azaltmaq
әmtәәlәrә tәlabatın müәyyәn etmәk

32 Aqrar sferada statistik metod hansı mәqsәdlәrә xidmәt edir?

•

mәlumatların sistemlәşdirilmәsinә
hadisәlәrin inkişafının xarakterizә edilmәsinә
qrafik üsulundan istifadәyә
mәlumatların işlәnmәsinә
müşahidәlәrin aparılmasına

33 Aqrar sferada monoqrafiya metodu hansı mәqsәdlәrә xidmәt edir?

•

iqtisadi artımın tәmin edilmәsinә
hәyata keçirilәn tәdbirlәrә
texnologiyanın mәhsuldarlığa tәsirinә
istehsalın tәşkili prinsiplәrinә
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proses modellәşdirilmәsinә

34 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә aqrar sferanın qarşısında duran әsas vәzifәlәr hansıdır?

•

bunların hamısı
yerlәrdә mövcud potensialdan istifadә
xarici investisiyaların cәlb edilmәsi
emalın xammal әrazilәrinә yaxşılaşdırılması
ölkә әhalisinin әrzaq vә ekoloji tәminatı

35 Aqrar sektorda istehsal olunan ümumi mәhsulun neçә faizi fәrdi sahibkarlıq, ailә, kәndli vә ev
tәsәrrüfatlarının payına düşür?

•

85%
90%ә qәdәri
94%dәn çox
80%
92%ә qәdәri

36 Aqrar sferada eksperimental metodundan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

tәhlil еdilmiş hаdisәlәri ümumilәşdirmәk üçün
tәdqiq оlunаn prоsеs mоdеllәşdirilir
nәzәriyyәnin tәcrübәdә sınаqdаn кеçirilmәsi, оnun dәqiqlәşdirilmәsi üçün
аyrıаyrı mütәrәqqi iş üsullаrı ümumilәşdirilir
iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin inкişаfını hәrtәrәfli хаrакtеrizә еtmәк üçün

37 Meliorasiya vә irriqasiya tәdbirlәri aparmaqla respublikada mövcud olan әkin sahәsi neçә milyon
hektara çatdırılmalıdır?

•

3,0 mln. hektara
1,0 mln. hektara
2,0 mln. hektara
1,5 mln. hektara
2,5 mln. hektara

38 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi kursu:

•

iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin inкişаfını hәrtәrәfli хаrакtеrizә еdir
latın sözü olub, torpaq münasibәtlәri, torpaqla әlaqәdar istehsal sahәlәri vә bu sahәlәr üzrә formalaşan
istehsal münasibәtlәrini әhatә edir
xalq tәsәrrüfatı kompleksinin çox böyük vә vacib bir sahәsinin iqtisadi inkişaf qanunauyğunluqlarını,
aqrar sfera üzrә formalaşan iqtisadi münasibәtlәri vә hәr bir ölkәnin iqtisadisosial inkişafında bu sahәnin
yeri vә rolunu öyrәnir
iqtisаdi һаdisәlәr vә prоsеslәr, bаşqа һаdisәlәr vә prоsеslәrlә birgә, әlаqәli şәкildә mәһsuldаr qüvvәlәrin,
istеһsаl münаsibәtlәrinin inкişаf sәviyyәsi ilә bаğlı, dаim inкişаf vәziyyәtindә, кәmiyyәt
dәyişiкliкlәrindәn кеyfiyyәt dәyişiкliкlәrinә кеçid bахımındаn tәdqiq еdir
аqrаr sahәdә mәһsuldаr qüvvәlәrin sürәtlә inкişаfını tәmin еdә bilәn iqtisаdi mехаnizminin аһәngdаr
işinin vә bunа tәminаt vеrә bilәcәк tәşкilаt quruluşunu yаrаtmаq yоlunun nәzәri vә әsаslаndırılmış
mәsәlәlәrini özündә әкs еtdirir

39 Aqrar sferanın mәhsullarının ilkin emalı nәdir?

•

mәhsulların şirәsinin alınması
keyfiyyәtli mәhsul istehsalıdır
maya dәyәrinin aşağı salınmasıdır
mәhsulların qablaşdırılmasıdır
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mәhsulların tәdarüküdür

40 Aqrar sferada 2008ci ildә iqtisadi artım neçә faiz tәşkil etmişdir?

•

10,0 %ә qәdәr
2025 %ә qәdәr
35 %ә qәdәr
68 %ә qәdәr
0,5 %dәn çox

41 Aqrar sferada özәl qurumların yaranması nәticәsindә neçә ailә fiziki şәxs kimi fәaliyyәtә
başlamışdır?

•

843 min nәfәrdәn çox
250 min nәfәrdәn çox
350 min nәfәrdәn çox
450 min nәfәrә qәdәr
565 min nәfәrdәn az

42 Aqrar sferada әrzaq mәhsullarına hansılar aid edilir?

•

emal edilmiş mәhsullar
pambıq mәhsulu
tütün, barama mәhsulları
qeyriәrzaq mәhsulları
bütün qida mәhsulları

43 Aqrar sferada qeyri әrzaq mәhsullarına hansı mәhsullar daxildir?

•

meyvә vә gilәmeyvә mәhsulları
emal olunmuş meyvәtәrәvәz
konservlәşdirilmiş әt mәhsulları
soyudulmuş qida mәhsulları
qidalanmada istifadә olunmayan mәhsullar

44 Respublikada iqtisadi aktiv әhalinin neçә faizi aqrar sahәdә çalışır?

•

27 %
25 %
33 %
40 %
39 %

45 Kәnd tәsәrrüfatı istehsalçılarının hәr birinin, orta hesabla nә qәdәr torpaq sahәsi var?

•

1.7 ha
1.85 ha
1.92 ha
2.0 ha
2.15 ha

46 GәncәQazax iqtisadi rayonunda kәnd tәsәrrüfatının әsas ixtisaslaşma sahәlәri hansılardır?

•

meyvәtәrәvәzçilik, kartofçuluq, üzümçülük
maldarlıq, pambıqçılıq, üzümçülük
çayçılıq, kartofçuluq, taxılçılıq
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•

kartofçuluq, üzümçülük, taxılçılıq
meyvәçilik, tütünçülük, faraş tәtәvәzçilik

47 Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi istiqamәtindә aşağıdakı hansı islahatlar hәyata
keçirilmişdir: 1. bazar iqtisadiyyatı prinsiplәrinә uyğun olan qanunvericilik bazası yaradılmış 2.
torpaq islahatları hәyata keçirilmiş 3. 1999cu ildәn etibarәn, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçıları
torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün vergilәrdәn azad edilmiş

•

bunların heç biri
2, 3
1, 3
1, 2
bunların hamısı

48 Tarladan süfrәyәdәk prinsipi nә demәkdir?

•

әrzaq istehsalı zәncirinin bütün mәrhәlәlәrindә müvafiq sahәlәr üzrә keyfiyyәtә nәzarәt sisteminin vә
mexanizminin işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi
әrzaq mәhsullarının istehsalı sahәsindә İSO standartlarına uyğun keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemlәrinin
tәtbiqi üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması
әrzaq tәhlükәsizliyi mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, beynәlxalq NASSR (Tәhlükәli amillәrin tәhlili
vә kritik nöqtәlәrә nәzarәt) sisteminә keçid üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması
әrzaq mәhsullarının istehsalı sahәsindә beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınmaqla milli standartların
hazırlanması vә tәtbiqi
әsas әrzaq mәhsulları üzrә dövlәt ehtiyatının yaradılması vә idarә edilmәsi

49 Respublikanın aqrar sferasının hansı sahәlәrindә istehsal tәlәbatı ödәyir?

•

üzümçülük, taxılçılıq
pambıqçılıq, üzümçülük
heyvandarlıq, tәrәvәzçilik
kartofçuluq, pambıqçılıq
tәrәvәzçilik, kartofçuluq

50 Aqrar sferanın sosialiqtisadi mahiyyәti nәdir?

•

ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsul istehsalı
istehsalın sәviyyәsinin yüksәlmәsi
milli iqtisadiyyatın formalaşması
cәmiyyәtdә sabitliyin tәmin edilmәsi
әrzaq probleminin hәlli

51 Aqrar sferada differensial vergi siyasәti nәdir?

•

güzәştli vergi tәtbiqi
material xәrclәrinә qәnaәt
gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi
gömrük rüsumlarının tәtbiqi
vergi tәtbiqinin tәkmillәşdirilmәsi

52 Aqrar sferada potensial vә hәqiqi mümkün olan mәhsuldarlığa tәsir edәn amillәr hansıdır?

•

torpağın meliorasiyası
suvarma şәraiti
torpağın münbitliyi
günәşin radiasiyası, istilik, yağmurlar
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torpaqların rekultivasiyası

53 Aqrar sferada idarә olunan amillәr hansıdır?

•

sort, aqrotexnika, qida mühiti
torpağın şoranlaşması
külәk vә su erroziyası
günәşin radiasiyası
yağmurların miqdarı

54 Aqrar bölmәnin hansı sahәlәrindә istehsalın artımında dinamiklik müşahidә edilir?

•

tәrәvәz istehsalında
bunların hamısında
әt vә süd istehsalında
meyvә vә gilәmeyvә istehsalında
kartof istehsalında

55 Aqrar sferada istehsal olunan 1 kq üzümdә nә qәdәr kallori var?

•

15002000 kallori
250300 kallori
2000dәn çox kallori
390500 kallori
7001200 kallori

56 Respublikada idxal әmәliyyatlarında hansı mәhsullara üstünlük verilir?

•

әkin üçün elit bitki toxumlarına
cins damazlıq heyvanlara
bunların hamısına
konservlәşdirilmiş mәhsullara
süd vә süd mәhsullarına

57 Aqrar sferada mәhsulların ixracı nәdir?

•

mәhsulların emalı
әmәyin tәşkili forması
istehsalın tәşkili
malların ölkә sәrhәddindәn çıxarılması
malların xaricdәn ölkәyә gәtirilmәsi

58 Kәnd tәsәrrüfatı hansı әsas sahәlәrә ayrılır?

•

maldarlıq, quşçuluq
әtçilik, taxılçılıq
bitkiçilik, heyvandarlıq
üzümçülük, qoyunçuluq
әtliksüdlük, taxılçılıq

59 Azәrbaycanın ümumi torpaq fondunun nә qәdәri kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqlardır?

•

5.2 mln hektarı
4.8 mln hektarı
4.3 mln hektarı
3.5 mln hektarı
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2.9 mln hektarı

60 Lәnkәran iqtisadi rayonunda kәnd tәsәrrüfatının strukturunda üstünlük nә tәşkil edir?

•

çayçılıq, arıçılıq, faraş tәrәvәzçilik, maldarlıq
arıçılıq, meyvәçilik, çayçılıq, bostançılıq
faraş tәrәvәzçilik, çayçılıq, üzümçülük, taxılçılıq
qoyunçuluq, üzümçülük, kartofçuluq, çayçılıq
taxılçılıq, meyvәçilik, kartofçuluq, tütünçülük

61 Respublikanın ikinci tütünçülük rayonu hansıdır?

•

Naxçıvan
Abşeron
ŞәkiZaqatala
Aran
Lәnkәran

62 19951996cı illәr çәrçivәsindә aşağıdakı hansı qanunlar qәbul edilmişdir?

•

"Torpaq islahatı haqqında", “Sahibkarlıq haqqında”, "Aqrar islahatların әsasları"
"Aqrar islahatların әsasları", "Sovxoz vә kolxozların islahatı", "Torpaq islahatı haqqında"
“Sahibkarlıq haqqında”, "Sovxoz vә kolxozların islahatı", “Torpaq kadastrı haqqında”
"Aqrar islahatların әsasları", "Torpaq islahatı haqqında", “Torpaq Kadastrı haqqında”
“Torpaq kadastrı haqqında”, "Sovxoz vә kolxozların islahatı", “Sahibkarlıq haqqında”

63 2015ci ilәdәk olan müddәtdә dövlәt siyasәtinin hansı sahәlәrdә keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

bunların hamısı
Dayanıqlı әrzaq tәminatının әldә olunması sahәsindә
әhalinin tәhlükәsiz vә keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәmin edilmәsi sahәsindә
Әrzaq tәminatı ilә bağlı risklәrin idarә olunması sahәsindә
Sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması vә әrzaq tәminatı sisteminin institusional inkişafı sahәsindә

64 Aqrar münasibәtlәr nәyi özündә birlәşdirir?

•

torpaqlardan istifadә sәviyyәsini
istehsala vәsait qoyuluşunu
istehsal münasibәtlәrinin mәcmusunu
torpaqların irriqasiyasını
istehsalın tәmәrküzlәşmәsini

65 Aqrar sferada yüksәk әmәk tutumlu sahә nә demәkdir?

•

әl әmәyinin üstünlük tәşkil etmәsi
avtomatlaşdırma
kompleks mexaniklәşmә
istehsala marağın artırılması
әmәyin stimullaşdırılması

66 Aqrar sferada differensial kredit siyasәti nә demәkdir?

•

lizinq xidmәtinin tәşkili
istehsalın maliyyәlәşmәsi
vergi güzәştlәrinin tәtbiqi
investisiyaların cәlb edilmәsi
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•

fәrqli kredit siyasәti

67 Aqrar sferada struktur dәyişikliklәri nә demәkdir?

•

istehsalın tәlәbtәklif әsasında tәşkili
istehsalın ixtisaslaşması
istehsalın intensivlәşmәsi
istehsalın tәşkili
әmәyin tәşkili

68 Aqrar sferaya investisiya qoyuluşu 20002008ci illәr әrzindә neçә dәfә artmışdır?

•

30,540,5 dәfәdәn çox
2,53,0 dәfәdәn çox
5070 % arasında
50,0 dәfәdәn çox
5,16,5 dәfәdәn çox

69 Ölkә әhalisinin gәlirlәrinin neçә faizi aqrar sferada formalaşır?

•

80,0dәn azı
2025 %ә qәdәri
3035 %ә qәdәri
50,0 %ә qәdәri
70,0dәn çoxu

70 Aqrar sahәdә islahatların gedişinin sürәtlәndirilmәsinә dair Prezident fәrmanında nә kimi güzәştlәr
vermişdir?

•

istehsalın tәşkili
vergi güzәştlәri
güzәştli kredit
maliyyә yardımı
istehsalın stimullaşdırılması

71 Aqrar sahәdә ixtisaslaşma istiqamәtindәn asılı olaraq meyvәtәrәvәz istehsalı vә emalı güclәrinin
çoxu hansı regiondadır?

•

Naxçıvan Muxtar Respublikasında
QubaXaçmaz zonasında
Şirvan zonasında
GәncәQazax zonasında
QarabağMil zonasında

72 Aqrar sәnaye mәhsullarının ixracında hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır?

•

bunların hamısı
müәssisәlәrin mövcud inkişaf sәviyyәsi
müәssisәlәrin maliyyә möhkәmliyi
buraxılan mәhsulların çeşidi, keyfiyyәti
mәhsulların rәqabәtqabiliyyәtliliyi

73 Aqrar sferada müxtәlif çeşiddә vә keyfiyyәtdә mәhsul istehsalı vә emalı nәyә xidmәt edir?
mәşğulluğun tәmin edilmәsinә
istehsalın tәşkilinә
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•

struktur dәyişikliklәrinә
istehsala xidmәtin yaxşılaşdırılmasına
ixrac potensialının artırılmasına

74 Kәnd tәsәrrüfatında istehsal olunan әrzaq mәhsulları vә onun emal sәnayesi mәhsulları ölkә
әhalisinin istehlak şeylәrinә olan tәlәbatının tәxminәn neçә faizini ödәyir?

•

65 %
70 %
55 %
75 %
60 %

75 Kәnd tәsәrrüfatında başlıca istehsal vasitәsi nәdir?

•

iş heyvanları
su
torpaq
meşә
texnika

76 Torpağın mütlәq münbitliyini nә tәşkil edir?

•

ümumi sahәdәn yığılan mәhsulun miqdarı
sahә vahidinә düşәn әmәk sәrfi
hәr 100 ha torpaq sahәsinә düşәn güc
hәr hektar әkin sahәsinә verilәn mineral vә üzvi gübrәlәrin miqdarı
sahә vahidindәn götürülәn mәhsulun miqdarı vә yaxud da dәyәr formasında әldә olunan gәlir

77 Kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqların neçә faizi әkinә yararlı sahәlәrdir?

•

40 %
50 %
45 %
39 %
27 %

78 Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı neçә iqtisadi rayon
üzrә tәrtib edilmişdir?

•

10
8
7
11
9

79 Aran iqtisadi rayonunda kәnd tәsәrrüfatının әsas ixtisaslaşma sahәlәri hansılardır?

•

taxılçılıq, maldarlıq, tütünçülük, pambıqçılıq, üzümçülük
faraş tәrәvәzçilik, meyvәçilik, bostançılıq, üzümçülük, pambıqçılıq
üzümçülük, quru subtropik meyvәçilik, pambıqçılıq, taxılçılıq, bostançılıq
maldarlıq, pambıqçılıq, quru subtropik meyvәçilik, faraş tәrәvәzçilik, kartofçuluq
pambıqçılıq, kartofçuluq, quru subtropik meyvәçilik, faraş tәrәvәzçilik, bostançılıq

80 Azәrbaycanın aqrar bölmәsinin davamlı inkişafı istiqamәtlәri aşağıdakı hansı mәsәlәlәrinin hәllini
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tәlәb edir: 1.torpaq vә su ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin tәmini; 2.kәnd tәsәrrüfatında suvarma vә
meliorasiya tәminatının bәrpası; 3.aqrar bölmәnin madditexniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi;
4.aqrar bölmәnin xammal istehsalı vә emalı sahәlәrinin әlaqәli inkişafının dәstәklәnmәsi

•

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

81 FAOnun mәlumatlarına әsasәn әrzaq istehsalının illik artımı: 19501985ci illәrdә  30 milyon
ton; 19851995ci illәrdә  12 milyon ton; 2030cu ilәdәk  ?

•

5 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
20 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
13 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
10 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
9 milyon ton sәviyyәsindә olacaq

82 Azәrbaycanda ilk dәfә hansı nüfuzlu şәxs pambıq parça istehsalı üzrә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә
mәşğul olub?

•

Nobel qardaşları
Musa Nağıyev
Mayılov qardaşları
Privalovlar
Zeynalabdin Tağıyev

83 Azәrbaycanda XX әsrin әvvәllәrindә aqrar sferanın hansı sahәsi inkişaf etmişdir?

•

çayçılıq
taxılçılıq
maldarlıq
tәrәvәzçilik
pambıqçılıq

84 Aqrar sferada sahibkarlıq fәaliyyәt imkanlarına görә hansı istiqamәtlәrә ayrılır?

•

xidmәt sahibkarlığı
mәslәhәt sahibkarlığı
ticarәt sahibkarlığı
istehsal sahibkarlığı
maliyyә sahibkarlığı

85 Aqrar sferada sahibkarlığın inkişafının sosialiqtisadi әhәmiyyәti nәdәdir?

•

әhalinin maddi tәminatının pislәşmәsindә
istehsalın artımında
çoxnövlü tәsәrrüfatların yaradılmasında
maddi nemәtlәr bolluğunun yaradılmasında
intensiv inkişafın tәmin edilmәsindә

86 Aqrar sferada aparılan siyasәt nәyi tәmin etmәlidir?

•

yerli istehsalçılara üstünlük verilmәsi
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istehsalın tempinin aşağı salınması
әrzaq mәhsulları istehalının azalması
әhalinin tәminatının pislәşmәsi
köhnә texnologiyanın tәtbiqi

87 Aqrar sahibkarlıq fәaliyyәti nәyi әhatә edir?

•

yalnız satışı
istehsalı vә satışı
satışı vә xidmәt növlәrini
yalnız istehsalı
istehsal, satış vә bütün xidmәt növlәrini

88 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin obyektinә nә daxildir?

•

sәhmdar cәmiyyәtlәri
bazara tәklif edilәn vә istehlak edilәn bütün mal vә әmtәәlәr
firmalar, şirkәtlәr vә digәr hüquqi şәxslәr
fiziki şәxslәr
kәndli (fermer) tәsәrrüfatları

89 Sahibkarlığa әsaslanan kәndlifermer tәsәrrüfatlarının sayı hansı regionlarda çoxluq tәşkil edir?

•

Lәnkәran, Abşeron, Dağlıq Şirvan
GәncәQazax, Abşeron, Dağlıq Şirvan
Aran, ŞәkiZaqatala, Lәnkәran
Abşeron, Naxçıvan, QubaXaçmaz
ŞәkiZaqatala, Naxçıvan, Dağlıq Şirvan

90 Aqrar islahatlar nәticәsindә respublikada hansı tәsәrrüfatçılıq formaları fәaliyyәt göstәrir?

•

bunların hamısı
dövlәt müәssisәlәri, kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
kiçik müәssisәlәr, kollektiv müәssisәlәr
sәhmdar cәmiyyәtlәri
ailә tәsәrrüfatları, istehsal kooperativlәri

91 Fәrdi sahibkarlığın üstün forması

•

kollektiv müәssisәlәr
dövlәt müәssisәlәri
sәhmdar cәmiyyәtlәri
kiçik müәssisәlәr
kәndli (fermer) tәsәrrüfatları

92 Aqrar sferada sahibkarlıq fәaliyyәtinin növlәri hansılardı? (

•

әmәyin tәşkili formaları
dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
tәsәrrüfatçılıq formaları
istehsalın ixtisaslaşması
kiçik, orta, iri sahibkarlıq

93 Aqrar sferada sahibkarlığın hansı forması daha geniş yayılıb?
sair sahibkarlıq
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•

Dövlәt sahibkarlığı
fәrdi sahibkarlıq
kollektiv sahibkarlıq
iri sahibkarlıq

94 Respublikanın aqrar bölmәlәrindә sahibkarlıqla neçә hüquqi şәxs mәşğuldur?

•

2000020500dәn çox
15002000dәn çox
25003000ә qәdәr
40005500dәn çox
15660dan çox

95 Aqrar sferada sahibkarlıqla mәşğul olan subyektlәrin neçәsi emal sahәsindә fәaliyyәt göstәrir? (

•

7500ә qәdәri
3500ә qәdәri
35004000ә qәdәri
4500dәn çoxu
6100dәn çoxu

96 Aqrar sferada sahibkarlıq fәaliyyәtini canlandırmaq mәqsәdilә hansı tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir

•

bütün regionlar üçün eyni tövsiyyәlәr vermәk
çoxukladlı iqtisadiyyatın zәiflәmәsi
yerli resurslardan zәif istifadә
regional xüsusiyyәtlәrin nәzәrә alınması
inkişaf istiqamәtlәrinә diqqәtin artırılması

97 Sahibkarlıq hansı fәaliyyәt növüdür?

•

bunların heç biri
tәsәrrüfat
iqtisadi
sosial
bunların hamısı

98 Ölkәnin aqrar sektorunda әsas tәsәrrüfatçılıq formalarından biri hansıdır?

•

kollektiv müәssisәlәr
ailә tәsәrrüfatları
istehsal kooperativlәri
kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
sәhmdar cәmiyyәtlәri

99 Respublikada miqyasına görә әn geniş vüsәt tapmış sahibkarlıq fәaliyyәti?

•

korporativ
iri
orta
kiçik
fәrdi

100 Azәrbaycan müstәqillik qazandıqdan sonra sahibkarlığın inkişaf mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә
edir?

•
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•

19901993cü illәri
19401950ci illәri
19501960cı illәri
19601970ci illәri
19701990cı illәri

101 Aqrar sferada sahibkarlığın ikinci inkişaf mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?

•

20082010cu illәri
20022005ci illәri
19901993cü illәri
20052008ci illәri
19932002ci illәri

102 Aqrar sferada kiçik vә orta sahibkarlıq hansı üstünlüklәrә malikdir? (

•

rәqabәt mühitinin yaradılmasına
istehsalın ixtisaslaşmasına
şәxsi marağın artıtılmasına
istehsalın kooperativlәşmәsinә
iqtisadiyyatın lazımi çevikliyinә

103 Aqrar sferada iri sahibkarlığın üstünlüklәri nәdәdir?

•

әtraf mühitin mühafizәsindә
istehsalın tәşkilindә
ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsindә
istehsalın intensivlәşmәsindә
texnoloji tәrәqqi, iqtisadi artımda

104 Aqrar sferada fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlıq subyektinin neçәsi kәnd tәsәrrüfatı ilә mәşğul olur?

•

35004000ә qәdәri
25003000ә qәdәri
20002500ә qәdәri
9500dәn çoxu
45005000ә qәdәri

105 Aqrar sferada çay tikanından tam istifadә ölkәyә nә verә bilәr?

•

yerli yanacaq üçün odun
xәstәliklәrin müalicәsi üçün yağ
torpağın münbitliyi üçün üzvi gübrә
zәhәrli maddәlәr
tullantı mәhsulları

106 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin başlıca mәqsәdi nәdir? (

•

bunların heç biri
әhalini istehlak mәhsulları ilә tәmin etmәk
strateji növ mәhsulların istehsalını tәmin etmәk
maksimum mәnfәәt әldә etmәk
istehsala kömәk edәn sahәlәri inkişaf etdirmәk

107 Respublikada әrazisinә vә istehsal potensialına görә kiçik region hansıdır?

•
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•

KәlbәcәrLaçın iqtisadi rayonu
ŞәkiZaqatala iqtisadi rayonu
Abşeron iqtisadi rayonu
QubaXaçmaz iqtisadi rayonu
GәncәQazax iqtisadi rayonu

108 Aqrar sferada sosialiqtisadi inkişafın sürәtlәndirilmәsi üçün ilk növbәdә nәyә nail olunmalıdır?

•

pul gәlirlәrinin artırılmasına
istehsalın genişlәndirilmәsinә
istehsala mәsrәflәrin azaldılmasına
maddi marağın yüksәldilmәsinә
әmәk sәrfinin artırılmasına

109 Azәrbaycan Respublikasının Regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı na dair
proqram nә vaxt tәsdiq olunmuşdur (20022008ci illәr)?

•

20 mart 2004cü il
15 may 2004cü il
22 fevral 2004cü il
11 fevral 2004cü il
20 yanvar 2004cü il

110 Hazırda regionlarda aqrar sferanın inkişafının müasir sәviyyәsi qәnaәtbәxş hesab etmәk olarmı?

•

tәlәbatdan çox aşağıdır
qeyriqәnaәt bәxşdir
inkişaf sәviyyәsi tәlәbatdan aşağıdır
tәlәbata uyğundur
tәlәbatdan yüksәkdir

111 Hazırda regionlarda aqrar sahibkarlığın inkişaf sәviyyәsi necәdir?

•

aşağı sәviyyәdәdir
inkişaf tempi yüksәkdir
qeyri normaldır
orta sәviyyәlidir
yüksәk sәviyyәdәdir

112 Regionlarda aqrar sahibkarlıqla mәşğul olanların torpaq, işçi qüvvәsi, maliyyә vәsaitlәri ilә
tәminatı necәdir?

•

orta sәviyyәdәdir
normativlәrә uyğun sәviyyәdәdir
normativlәrә uyğun gәlmir
yüksәk sәviyyәdәdir
çox aşağıdır

113 Regionlarda aqrar sferanın sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalı tәmin edәn gәlirlәri sәviyyәsi
necәdir?

•

istehsal әsasәn zәrәrlә başa gәlir
gәlirlәr öz xәrcini ödәmәyә çatır
tәkrar istehsalı tam tәmin edir
tәkrar istehsalı tam tәmin etmir
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normadan aşağı sәviyyәdәdir

114 Respublikanın regionlarında aqrar sferaya hansı sahәlәr daxildir?

•

tikinti tәşkilatları
xammal istehsal edәn müәssisәlәr
xidmәt tәşkilatları
tәmir tәşkilatları
emal müәssisәlәri

115 Sosialiqtisadi inkişafa dair qәbul olunmuş proqramda Azәrbaycanın әrazisi neçә regiona
bölünmüşdür?

•

12 iqtisadi regiona
10 iqtisadi regiona
15 iqtisadi regiona
7 iqtisadi regiona
6 iqtisadi regiona

116 Azәrbaycan Respublikasında resurs potensialına vә әrazisinә görә әn böyük region hansıdır?

•

Lәnkәran iqtisadi rayonu
Aran iqtisadi rayonu
KәlbәcәrLaçın iqtisadi rayonu
DağlıqŞirvan iqtisadi rayonu
Naxçıvan iqtisadi rayonu

117 Aqrar sferaya daxil olan yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә nail olmaq üçün öz fәaliyyәtini nәyә
uyğunlaşdırmalıdır?

•

kәnd tәsәrrüfatının tәlәblәrinә
әmәk sәrfinin artmasına
maya dәyәrinin aşağı salınmasına
qiymәtlәrin artırılmasına
istehsalın artırılmasına

118 Regionlarda hansı tәsәrrüfat formalarının inkişafına üstünlük verilir?

•

kollektiv müәssisәlәrә
fәrdi sahibkarlığa vә kәndli tәsәrrüfatlarına
dövlәt tәsәrrüfatlarına
ailә vә ev tәsәrrüfatlarına
istehsal kooperativlәrinә

119 Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılmasında aqrar sferanın inkişafının әhәmiyyәti nәdәdir?

•

istehsalın sәviyyәsinin aşağı salınmasında
әrzaq mәhsulları istehsalının azaldılmasında
qeyri әrzaq mәhsulları istehsalında
әrzaq vә gündәlik tәlәbat mallarının artımında
әmәk haqqının aşağı salınmasında

120 Aqrar sferada xammaldan әldә edilәn son mәhsulun çoxalması nәyi әks etdirir?
xammalın pis keyfiyyәtdә olması
xammal itkisinin azalmasını
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•

xammal istehsalının azalmasını
keyfiyyәtin yüksәlmәsi vә itkilәrin azalması
istehsala mәsrәflәrin yüksәlmәsi

121 Regionlarda aqrar sferaya daxil olan sahәlәr onun fәaliyyәtinә necә tәsir göstәrir?

•

eyni formada tәsir göstәrir
әlaqәli formada tәsir edir
müxtәlif formada tәsir göstәrir
әlaqәsiz formada tәsir göstәrir
iştirak etmirlәr

122 Regionların aqrar bölmәsindә torpaqlardan istifadәnin sәmәrәliliyi hansı göstәricilәrlә müәyyәn
edilir?

•

әmәk tutumluluğu ilә
natural göstәricilәrlә
dәyәr göstәricisi ilә
natura vә dәyәr göstәricisi ilә
müxtәlif qiymәtlәrlә

123 Aqrar sferada daxili vә xarici bazarlarda rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsalında investisiya nәyi
tәmin edir?

•

istehsalın tәmәrküzlәşmәsini
istehsalın idarә edilmәsini
yeni növ texnika vә texnologiyanın tәtbiqini
lizinq xidmәtindәn istifadәni
köhnә texnologiyadan istifadәni

124 Aqrar sferada ETT inkişafı insanlar arasında nәyin yaxşılaşmasına tәsir edir?

•

iqtisadi artımı
istehsalın ixtisaslaşmasını
әmәyin tәşkili formalarını
qarşılıqlı münasibәtlәrin yaxşılaşmasın
böhranlı vәziyyәtin yaranmasını

125 ASKnın normal fәaliyyәt göstәrmәsindә başlıca amil olan infrastrukturun mәnası nәdir?

•

әsas quruluş
әmәk birlәşmәsi
әmәyin tәşkili
alt, aşağı quruluş
üst, yuxarı quruluş

126 ASKda infrastrukturu nәdәn ibarәtdir?

•

İstehsal vә sosial xarakterli xidmәtdir
İstehsalın stimullaşdırılmasıdır
Әmәyin tәşkilidir
Mәhsulun xәrcinin azaldılmasıdır
İstehsalın inkişaf etdirilmәsidir

127 Aqrar sferada yeni texnologiyanın tәtbiqindә әsas qoyuluşlar hansı istiqamәtә yönәldilir?
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•

әmәyin tәşkilinә
istehsalın ixtisaslaşmasına
innovasiyanın inkişafına
istehsalın intensivlәşmәsin
istehsalın idarә edilmәsinә

128 Aqrar sferada ETT nәdir?

•

istehsala vәsait qoyuluşu
elm vә texnikanın inkişafı
istehsalın intensiv inkişafı
köhnә texnologiyanın tәtbiqi
әmәyin stimullaşdırılmas

129 Aqrar sferada ETTnin inkişafı nәyә şәrait yaradır?

•

enerji gücünün azalmasına
әmәk mәsrәflәrinin çoxalmasına
ehtiyatlardan sәmәrәli istifadәyә
resurslardan sәmәrәsiz istifadәyә
xәrclәrin artmasına

130 Aqrar sferada ETTnin inkişafı nәyә әsaslanır?

•

tәbii iqlim şәraitinә
ETT mәxsus qanunlara
iqtisadi vә bioloji qanunlara
istehsalın inkişafına
regional xüsusiyyәtlәrә

131 İstehsalın inkişafına tәlәb olunan xidmәtin göstәrilmәsi mәqsәdi ilә qrup halında birlәşәrәk
fәaliyyәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır?

•

yardımçı sahә
infrastruktura
istehsal sahәlәr
kömәkçi sahә
sosial sahә

132 Aqrar sferada yeni texnologiyanın tәtbiqindә әsas qoyuluşlar hansı istiqamәtә yönәldilir?

•

innovasiyanın inkişafına
istehsalın ixtisaslaşmasına
istehsalın idarә edilmәsinә
әmәyin tәşkilinә
istehsalın intensivlәşmәsin

133 ETT nәyin dәyişmәsinә vә inkişafına tәsir göstәrir?

•

istehsalın strukturunun dәyişmәsinә
әmәk vasitәlәrinin dәyişmәsinә
tәsәrrüfat formalarının dәyişmәsinә
maşın vә mexanizmlәrin dәyişmәsinә
istehsalın texnologiyasının dәyişmәsinә
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134 ETT nәyin dәyişmәsinә vә inkişafına tәsir göstәrir?

•

istehsalın strukturunun dәyişmәsinә
әmәk vasitәlәrinin dәyişmәsinә
tәsәrrüfat formalarının dәyişmәsinә
maşın vә mexanizmlәrin dәyişmәsinә
istehsalın texnologiyasının dәyişmәsinә

135 ASK müәssisә vә tәşkilatlarının inkişaf sәviyyәsi artdıqca vә istehsalın hәcmi genişlәndikcә
onların nәyә tәlәbatı daha da artır?

•

әmәyin tәşkilinә
istehsalın intensivlәşmәsinә
әmәk haqqına
әmәk ehtiyatına
müxtәlif növ xidmәtlәrә

136 ASKda infrastruktur istehsal sahәlәrini xidmәt işindәn azad etmәklә yanaşı diqqәtin bilavasitә
harada cәmlәşmәsinә şәrait yaradır?

•

әmәk sәrfinә
әmәk haqqına
mәhsul satışına
istehsal prosesinә
әmәyin tәşkilinә

137 Aqrar sferada innovasiya әsasәn nә ilә xarakterizә olunur?

•

iqtisadiyyata qoyulan vәsaitin nәticәsi ilә
cәmiyyәtin inkişafı ilә
elmitexniki tәrәqqinin (ETT) әsas tәrәfi kimi
iqtisadiyyatın inkişafı kimi
yeni istehsal növlәri kimi

138 Aqrar sferada innovasiya fәaliyyәti özünü hansı formada biruzә verir?

•

istehsala xәrclәrin artması kimi
әsas fondlardan istifadә
elmitexniki tәrәqqinin әsas tәrәfi kimi
inkişafın әsas hissәsi kimi
ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi kimi

139 Aqrar sferada innovasiya nә demәkdir?

•

әsaslı vәsait qoyuluşudur
texniki tәrәqqidir
әmәk vasitәsidir
yaradıcılıq fәaliyyәtinin nәticәsidir
köhnә texnologiyanın tәtbiqidir

140 Aqrar sferada daxili vә xarici bazarlarda rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsalında investisiya nәyi
tәmin edir?
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
istehsalın idarә edilmәsi

•
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•

yeni növ texnika vә texnologiyanın tәtbiqi
lizinq xidmәtindәn istifadә
köhnә texnologiyadan istifadә

141 Aqrar sferada ETT nәdir?

•

istehsala vәsait qoyuluşu
elm vә texnikanın inkişafı
istehsalın intensiv inkişafı
köhnә texnologiyanın tәtbiq
әmәyin stimullaşdırılması

142 Aqrar sferada ETTnin inkişafı nәyә şәrait yaradır?

•

resurslardan sәmәrәsiz istifadәyә
enerji gücünün azalmasına
xәrclәrin artmasına
әmәk mәsrәflәrinin çoxalmasına
ehtiyatlardan sәmәrәli istifadәyә

143 Әtraf mühitin mühafizәsi aqrar sferaya nә verә bilәr

•

ümumi mәhsulun artırılması
ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsul istehsalı
ekoloji tarazlığın pozulması
torpağın, suyun çirklәnmәsi
istehsala mәsrәflәrin artması

144 Aqrar sferada әtraf mühitin mühafizәsi istiqamәtindә hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
vacibdir?

•

bunların hamısı
meşәlәrin qırılmaması
heyvanat alәminin dağılmaması
qrunt sularının sәviyyәsinin qalxmaması
әtraf mühitә ziyan dәymәmәsi

145 Aqrar sferada torpağın çirklәnmәsi növlәri hansılardır

•

mexaniki çirklәnmә
fiziki çirklәnmә
kimyәvi, bioloji çirklәnmә
sanitariya çirklәnmәsi
bunların hamısı

146 Aqrar sferada torpağın çirklәnmәsinә sәbәb olan hansı maddә daha çox toksikoloji xassәyә
malikdi

•

civә
torpağın meliorasiyası
torpağın irriqasiyası
fosfor gübrәsi
azot gübrәsi

147 Aqrar sferada havaların әlverişli keçmәsi mәhsuldarlığa neçә faiz tәsir edir?
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•

30,0 %dәn çox
5 – 6 %ә qәdәr
14 – 15 %ә qәdәr
6 – 10 %ә qәdәr
20 – 25 %ә qәdәr

148 Respublikada gedәn eroziya prosesin neçә faizi zәif hesab olunur

•

25 – 30 %ә qәdәri
2,5 – 3,5 %ә qәdәri
4,0 – 4,5 %ә qәdәri
5,0 – 10,0 %ә qәdәri
14,0 %dәn çox hissәsi

149 Torpaqlarda gedәn eroziya prosesinin neçә faizini orta eroziya tәşkil edir?

•

5,5 – 6,1 %ә qәdәrini
30,0 %dәn çox hissәsini
20 – 25 %ә qәdәrini
15,5 – 16,5 %ә qәdәrini
10,5 – 10,7 %ә qәdәrini

150 Azәrbaycanda suvarma әkinçiliyi ölkәdә istehsal olunan bitkiçilik mәhsullarının neçә faizini
verir?

•

50,0 %ә qәdәrini
65 – 70 %ә qәdәrini
80,0 %ә qәdәrini
60 – 65 %ә qәdәrin
55 – 60 %ә qәdәrini

151 Aqrar sahәdә son illәrdә suvarmanın inkişaf tempinin aşağı düşmәsinin sәbәblәri nәdir?

•

bunların hamısı
yeni layihәlәrin qiymәtinin yüksәk olması
su resurslarının qıtlığı
әlverişli torpaqların qıtlığı
şoranlaşma, şorakәtlәşmә

152 Aqrar sferada impulslu damcılarla suvarmanın әsas üstünlüklәri nәdәdir?

•

ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsul istehsalı
bunların hamısı
bitkilәrin tәlәbata uyğun su ilә tәmin edilmәsi
qrunt sularının sәviyyәsinin dәyişmәmәsi
әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin olunması

153 Azәrbaycan Respublikasının aqrar bölmәsindә sәhralaşma dәrәcәlәri hansıdır?

•

bunların hamısı
zәif sәhralaşma
orta dәrәcәdә sәhralaşma
yüksәk dәrәcәdә sәhralaşma
çox yüksәk dәrәcәdә sәhralaşma
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154 Azәrbaycanın aqrar bölmәsindә sәhralaşma prosesini yaradan amillәr hansıdır?

•

tәkrar şoranlaşma
bunların hamısı
şorakәtlәşmә, yamaclarda sәthi vә yarğan eroziyası
bataqlaşma, torpağın çirklәnmәsi
irriqasiya eroziyası

155 Aqrar sferada ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsul istehsalına tәsir edәn amillәr hansıdır?

•

tәsәrrüfatlararası әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması
tәbii, texnoloji amillәr
bazar, iqtisadi vә tәşkilatı amillәr
bunların hamısı
xidmәt sahәlәrinin yaxşılaşdırılması

156 Ölkәnin milli iqtisadiyyatının әn mühüm tәrkib hissәsi nәdir?

•

aqrar sferadır
bunların heç biri
bunların hamısı
sәnayedir
elmitexniki tәrәqqi

157 Kәnd tәsәrrüfatının xarakterik xüsusiyyәtlәri bunlardan hansıdır?

•

istehsal dövrü ilә iş müddәtinin uyğun gәlmәsi
iş müddәti
bunların heç biri
istehsal dövrü
bunların hamısı

158 Torpaqlardan istifadәnin intensivlәşmәsinin artması nәticәsindә torpaq әmәlәgәlmә prosesi
pozulur, digәr tәrәfdәn nә azalır?

•

qorunma
suvarma
münbitlik sәviyyәsi
heç nә azalmır
kimyalaşma

159 Torpaqların iqtisadi münbitliyinin yüksәldilmәsi nәyә şәrait yaradır?

•

gәlirlәrin azalmasına
zәrәrliyin yüksәlmәsinә
istehsalın artmasına
suvarmaya
mexaniklәşmәyә

160 Aqrar sferada külәk, su eroziyasına uğramış torpaqlar ümumi torpaqların neçә faizini tәşkil edir?

•

25 – 30 %ә qәdәrini
40 – 45 %ә qәdәri
80 – 85 %ә qәdәri
90 – 100 %ә qәdәri
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10 – 15 %ә qәdәri

161 Aqrar sferada әtraf mühitә ziyan dәymәmәsi üçün hansı tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir?

•

meliorasiya işinin aparılması
torpaqlara mineral gübrә verilmәsi
meşә massivlәrinin mәhv edilmәsi
torpağın şoranlaşması
ekoloji tarazlığın pozulması

162 Aqrar sferada torpağın çirklәnmәsinin neçә növü mövcuddur?

•

2 – 3 növü
4 növü
9 növü
1 – 2 növü
7 növü

163 Aqrar sferada çirklәnmәnin özözünә tәmizlәnmә hansı sahәdә gedir?

•

meşәdә
torpaqda
atmosferdә
istehsal prosesindә
suda

164 Hesablamalara әsasәn aqrar sferada mәhsuldarlığa tәsir edәn amillәri 100% qәbul etsәk mineral
gübrәlәrdәn istifadә mәhsuldarlığın yüksәlmәsinә neçә faiz tәsir edir?

•

20 – 25 faiz
35 – faizdәn çox
50 %dәn az
25 – 30 faiz
40 – 41 faiz

165 Aqrar sferada başqa amillәrin mәhsuldarlığa tәsiri neçә faiz arasında dәyişә bilәr?

•

40 %dәn az
10 – 15 % arasında
15 – 18 % arasında
30 – 31 % arasında
35 %dәn çox

166 Aqrar sferada torpağın eroziyası neçә tipә bölünür?

•

8 tipә
5 tipә
4 tipә
2 tipә
3 tipә

167 Azәrbaycan Respublikası әrazisinin neçә faizә qәdәri eroziyaya mәruz qalıb?

•

36,0 %dәn çox hissәsi
10,7 – 11,6 %ә qәdәri
14,5 %dәn çox hissәsi
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20,0 %ә qәdәri
20,5 – 30,0 %ә qәdәri

168 Torpaqların neçә faizә qәdәri şiddәtli eroziyaya mәruz qalıb?

•

15,0 %dәn çox hissәsi
5,0 – 7,0 %ә qәdәri
7,5 – 8,0 %ә qәdәri
11,0 – 11,6 %ә qәdәri
13,0 – 14,0 %ә qәdәri

169 Azәrbaycanda әkin sahәlәrinin neçә faizi suvarma şәbәkәlәri ilә tәmin edilib?

•

10,0 %dәn az hissәsi
30 – 35 %ә qәdәri
35 – 40 %ә qәdәri
68,0 %dәn çox hissәsi
50 – 55 %ә qәdәri

170 Aqrar sferada torpaqdan istifadә әmsalının artmasında hansı üsul daha effektli hesab olunur?

•

torpaqların külәk eroziyası
qapalı drenaj sisteminә keçilmәsi
sellәmә suvarmanın tәşkili
şırımlar vasitәsilә suvarma
yağış yağdırma yolu ilә suvarma

171 Aqrar sferada şoranlaşmanın neçә dәrәcәsi fәaliyyәt göstәrir?

•

7dәn çox dәrәcәsi
2 dәrәcәsi
3 dәrәcәsi
4 dәrәcәsi
6 dәrәcәsi

172 Aqrar sferada istehsal olunan әrzaq vә digәr kәnd tәsәrrüfatı mәnşәli ölkәnin istehlaka olan
tәlәbatının necә hissәsini tәşkil edir?

•

heç birini
3/4
1/5
1/7
1/2

173 Yungül sәnaye sahәsi vә taxılçılıq sahәsi üzrә neçә faiz aqrar sfera tәrәfindәn tәmin edilir?

•

bunların heç biri
5060%
4050%
8590%
100%

174 Torpağın bioloji potensialı dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

bunların hamısı
torpağın fiziki vә kimyavi quruluşu
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illik günәşli günlәrin sayı
torpağın suvarma vә melorasiyası
bunların heç biri

175 Torpaq üzәrindә mülkiyyәtlәvәtorpaqdan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdar olan münasibәtlәr necә
adlanır?

•

bunların hamısı
aqrar münasibәtlәr
kәndli (fermer) münasibәti
bәlәdiyyә münasibәti
bunların heç biri

176 Aqrar sfera cәmiyyәtin inkişafı üçün neçә әhәmiyyәtә malikdir?

•

bunların heç biri
әvәzolunmaz
heç bir әhәmiyyәtә malik deyil
kiçik bir әhәmiyyәtә
bunların hamısı

177 İş müddәti dedikdә nә başa düşülür?

•

bunların heç biri
mәhsul istehsalı prosesinin әmәk fәaliyyәtinin tәsiri altında olduğu vaxt
işә gәlmә vaxtı
işdәn getmә vaxtı
bunların hamısı

178 Xüsusi mülkiyyәtdә olan torpaqlar bunlardan hansıdır?

•

bunların hamısı
bunların heç biri
fәrdi, kollektiv vә kooperativ bağların altında olan torpaqlar
fәrdi yaşayış evlәrin hәyatyani sahәlәri
vәtәndaşların qanuni istifadәsindәki torpaqlar

179 Respublikanın aqrar bölmәsindә yaradılan tәsәrrüfatçılıq formasından hansı üstünlük tәşkil edir?

•

bunların heç biri
kәndli (fermer) tәsәrrüfatı
kolxoz tәsәrrüfatı
sovxoz tәsәrrüfatı
bunların hamısı

180 Ekoloji tarazlığın pozulmasına aşağıdakılardan hansı daha ciddi tәsir göstәrir?

•

rabitә
әmәk tәşkili
mexaniklәşmә
suvarma texnologoyası
nәqliyyat

181 Xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizә zamanı işlәdilәn kimyavi maddәlәr nәyin artmasına şәrait
yaradır?
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•

әmәk sәrfinin
istehsal xәrcinin
әmәk haqqının
istehsalın
mexaniklәşmәnin

182 Xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizәdә aparılarkәn istifadә edilәn kimyәvi maddәlәr nәyin
ucuzlaşmasına sәbәb olur?

•

qiymәtin
әmәk sәrfinin
әmәk haqqının
hәyat şәraitinin
mәhsulların

183 Elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi k/tı ilә nәyin arasındakı әlaqәni dәrinlәşdirir?

•

emal müәssisәsi
tәbiәtlә
tәdarüklә
satışla
saxlama ilә

184 Torpaqlardan istifadәnin sәmәrәliliyi yüksәldikcә hansı proses güclәnir?

•

gübrәlәnmә
şoranlaşma
suvarma
erroziya
mexaniklәşmә

185 Aqrar sferada әtraf mühitin mühafizәsi nәdir?

•

tәbii resurslardan istifadә
resurslardan istifadәyә yönәldilmiş tәdbirlәr
torpağın çirklәnmәsi
әtraf mühitin çirklәnmәsi
ekoloji tәhlükә

186 Aqrar sferada torpağın çirklәnmәsi nәdir?

•

torpaqda qazıntı işlәrinin aparılması
zәhәrli maddәlәrdәn istifadә
torpağın sәthinin müxtәlif maddәlәrlә örtülmәsi
torpağa kimyәvi maddәlәrin daxil olması
mineral gübrәlәrin verilmәsi

187 Dünyada hәr il әridilәn 500 milyon ton metalın neçә faizi korroziyaya uğrayaraq torpağa daxil
olur vә onu çirklәndirir?

•

10 – 15%ә qәdәri
45%dәn çox hissәsi
40 – 45%ә qәdәri
15 – 20%ә qәdәri
20 – 25%ә qәdәri
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188 Aqrar sferada torpağın xassәsi nә vaxt dәyişir?

•

mәhsul istehsalı prosesindә
eroziya zamanı
şoranlaşma zamanı
fiziki, kimyәvi paralanma zamanı
torpaqdan istifadә zamanı

189 Aqrar sferada torpağın fiziki, kimyәvi çirklәnmәsi nәyә sәbәb olur?

•

istehsalın tәmәrküzlәşmәsinә
keyfiyyәtin pislәşmәsinә
mәhsuldarlığın aşağı düşmәsinә
torpaqda özünü tәmizlәmәnin getmәsinә
torpağın su keçirmә qabiliyyәtinin azalmasına

190 Aqrar sferada torpağın müxtәlif maddәlәrlә çirklәnmәsi nәyin çirklәnmәsinә bilavasitә tәsir edir?

•

meyvә bağlarının
üzüm plantasiyalarının
meşәlәrin
suyun, atmosferin
çay plantasiyalarının

191 Aqrar sahәdә içmәli suda, әrzaq mәhsullarında nitratların konsentrasiyası normadan artıq olduqda
nә üçün tәhlükәlidir?

•

insanların sağlamlığı üçün
torpağın çirklәnmәsi üçün
әtraf mühit üçün
meşә massivlәri üçün
heyvanat alәmi üçün

192 Aqrar sferada mövcud çatışmamazlıqların aradan qaldırılması üçün hansı tәdbirin hәyata
keçirilmәsi önәmlidir?

•

torpaqların meliorasiyasının
aqrokimya xidmәti mәrkәzinin
torpağın yeni üsulla suvarılmasının
әtraf mühitin mühafizәsinin
istehsalın ixtisaslaşmasının

193 Aqrar sferada eroziya prosesi nә demәkdir?

•

torpağın üst qatının külәyin, suyun tәsiri ilә dağılması
torpağın meliorasiyası zamanı pozulması
torpağın münbitliyinin artması
torpaqların şoranlaşması
torpaqların şorakәtlәşmәsi

194 Dünyada suvarılan torpaqlar әkin sahәsini neçә faizini tәşkil edir?
10 – 15 %ә qәdәrini
25,0 %ә qәdәrini
25,0 – 30,0 % qәdәrini

•
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•

17,0 %dәn çoxunu
13,5 %ә qәdәrini

195 Suvarılan sahәlәr әkinçiliyin bütün mәhsullarının nә qәdәrini verir?

•

1/2 hissәsini
yalnız 20%ә qәdәrini
2/3 hissәsini
1/4 hissәsini
1/3 hissәsini

196 Aqrar sferada torpaqdan istifadә әmsalının azalmasına tәsir edәn amil hansıdır?

•

drenaj işinin aparılmaması
qrunt sularının sәviyyәsinin qalxması
torpaqların duzlardan tәmizlәnmәmәsi
örtülü drenlәr
açıq drenlәr

197 Aqrar sferada suvarma üsullarının hansı mәhsuldarlığın yüksәlmәsinә bilavasitә tәsir edir?

•

sellәmә suvarma
damcılarla impulslu suvarma
dәmiyyә şәraitindә istehsalın aparılması
impulslu suvarma
şırımlar vasitәsilә suvarma

198 Kәnd tәsәrrüfatı mәişәli mәhsullara tәlәbat artdıqca onların nә ilә mәşğul olan sahәlәr şәbәkәsi
artır?

•

emalı
istehsalı
tәdarükü
daşınması
bunların hamısı

199 Aqrar sferanın inkişafı bunlardan hansının yüksәldilmәsinә malikdir?

•

sәnaye sahәlәrinin fәaliyyәtinin yüksәldilmәsi
daxili bazarın yerli mәhsullarla zәnginlәşmәsi
ölkә әhalisinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
әhalinin mәşğulluğunun artırılması
bunların hamısı

200 Kәnd tәsәrrüfatı istehsalının xarakterik cәhәtlәrindәn biri bunlardan hansılardır?

•

irriqasiya
meliorasiya
bunların heç biri
bunların hamısı
mövsümi xarakter daşıması

201 Ümumdünya Әrzaq Tәhlükәsizliyi Sammiti hansı şәhәrdә keçirilib?
Bakıda
Sumqayıtda
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•

heç bir şәhәrdә olmayıb
hәlә keçirilәcәk
Romada

202 Aqrar sfera nәlәri müәyyәnlәşdirir?

•

xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin fәaliyyәtini
inkişaf istiqamәtini
bunların hamısı
bunların heç biri
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsini

203 Bazarın әmәlәgәlmәsi nә ilә bağlıdır?

•

bunların hamısı ilә
ictimai әmәk bölgüsünün әmәlәgәlmәsi
bunların heç biri ilә
k/tı ilә
infrastrukturla

204 İstehsal dövrü dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal olunan mәhsul
iş müddәti nәzәrә almaqla mәhsul istehsalı prosesindә olduğu müddәt
bunların heç biri
bunların hamısı
istehlak olunan mәhsul

205 Dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaqlara bunlardan hansılar aiddir?

•

bunların hamısı
dövlәt hakimiyyәt orqanlarının yerlәşdiyi torpaqlar
yay vә qış otlaqlarının torpaqları
malqara düşәrgәlәrinin torpaqları
su fondu torpaqlar

206 Torpaq islahatı haqqında qәbul olunmuş qanun hansı tәsәrrüfatçılıq formalarının yaradılmasını
mәqsәdәuyğun hesab etmişdir?

•

bunların hamısı
torpaq vә әmlak üzәrindә xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan kәndli (fermer), şәxsi yardımçı tәsәrrüfatlar
torpaq vә әmlak üzәrindә xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan birgә tәsәrrüfatlar, kooperativlәr, şәrikli
tәsәrrüfatlar
sәhmdar cәmiyyәti
dövlәt k/tı müәssisәlәri sәhmdar cәmiyyәtlәri

207 Kәndli (fermer) dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

bunların hamısı
kolxoz vә sovxozlar nәzәrdә tutulur
k/tı mәhsulu istehsal edәn xüsusi k/tı müәssisәsi nәzәrdә tutulur
yardımçı tәsәrrüfatlar nәzәrdә tutulur
bunların heç biri

208 Torpaq vә suvarma zamanı texnoloji rejimә әmәl edilmәmәsi nәyin azalmasına sәbәb olur?

•
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•

istehsalın
maya dәyәrinin
qiymәtin
әmәk haqqının
rentabelliyin

209 Aqrar sahәdә işlәdilәn kimyәvi dәrman vә birlәşmәlәr nәyin yaxşılaşmasına sәbәb olur?

•

hәyat şәraitinin
әmәk tәşkilinin
texnoloji prosesin
suvarma rejiminin
mәhsulun keyfiyyәtinin

210 Xәstәlik vә zәrәrvericilәrә qarşı işlәdilәn kimyәvi maddәlәr nәyin tәrkibinә ciddi tәsir göstәrir?

•

toxumun
keyfiyyәtin
mәhsulların
torpaq vә suyun
yemin

211 ASK sistemindә elmitexniki tәrәqqinin inkişafı k/tnın nәyә tәsirini güclәndirir?

•

әtraf mühitә
әmәk tәşkilinә
emal sahәlәrinә
satış sahәlәrinә
qiymәtlәrә

212 Torpaqların erroziyaya uğramasında hansı erroziyanın xüsusi çәkisi böyükdür?

•

su vә külәk
mexaniklәşmә
әmәyin tәşkili
yalnız suvarma
yalnız külәk

213 Vergiqoymanın prinsiplәri:

•

vergilәrin 1 dәfә qoyulması, vergi obyekti, verginin subyekti
әdalәtlilik, vergiqoymanın universallaşdırılması, vergilәrin 1 dәfә qoyulması, stabillik vә s.
vergi obyekti, verginin subyekti, verginin ödәnilmә müddәti, vergilәrin hesablama üsulu vә nizam
intizam
vergiqoymanın universallaşdırılması, verginin ödәnilmә müddәti, vergi güzәşti vә s.
verginin ödәnilmә müddәti, vergi güzәştlәrinin istifadә edilmәsindә reallıq, vergilәrin hesablama üsulu vә
nizamintizam

214 Aksiz vergisi hansı mәhsullara qoyulur?

•

heyvandarlıq mәhsullarına
tütün mәmulatı vә spirtli içkilәrә
bütün kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına
taxıl vә pambıq mәhsullarına
yalnız sәnaye mәhsullarına
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215 İqtisadi mexanizm aqrar sferanın inkişafı ilә әlaqәdar nәyin nәzәrә alınmasını tәmin etmәlidir?

•

tәchizat üsullarını
istehsalın bütün xüsusiyyәtlәrini
kadr hazırlığını
torpaqların genişlәnmәsini
tәdarük sistemini

216 Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә iqtisadi mexanizmin qiymәt, maliyyә, kredit, vergi
vә s. proseslәri nәdir?

•

ixtisaslaşdırmalardır
tarazlaşdırmalardır
istiqamәtlәrdir
tәmәrküzlәşdirmәlәrdir
intensivlәşdirmәlәrdir

217 Aqrar sferada qiymәtin bölüşdürmә funksiyası vasitәsi ilә әsasәn nә yerinә yetirilir?

•

maya dәyәri bölüşdürülür
material resursları bölüşdürülür
istehsal xәrci bölüşdürülür
әmәk haqqı bölüşdürülür
әmәk sәrfi bölüşdürülür

218 Aqrar sferada islahatların inkişafı maliyyәkredit münasibәtlәrinә necә tәsir etmişdir?

•

әhәmiyyәti aşağı düşmüşdür
münasibәtlәr yenilәşmişdir
tәsiri olmamışdır
sistem lәğv olmuşdur
rolu azalmışdır

219 Aqrar sferada bazar münasibәtlәri hansı formada fәaliyyәt göstәrir?

•

mәhsul qıtlığı yaradır
istehsalla istehlak arasında әlaqә
tәnzimlәyici rol oynayır
istehsalı sürәtlәndirir
ekstensiv inkişafa yol açır

220 Bazar iqtisadiyyatı aqrar sferada nәyin aparılmasını sürәtlәndirmişdir?

•

külәk vә su eroziyasının
iqtisadi islahatların
әtraf mühitin çirklәnmәsinin
torpaqların şoranlaşmasının
әmәyin tәşkilinin

221 Aqrar sferada aparılan islahatlar nәyin dәyişmәsini tәmin etmişdir?

•

tәmәrküzlәşmәsinin
mülkiyyәt münasibәtlәrinin
suvarma üsullarını
istehsalın mexaniklәşmәsini
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ixtisaslaşma sәviyyәsinin

222 Bazarın iqtisadi fәaliyyәtinin tәşkilinin digәr pillәlәrindәn fәrqlәndirәn sәciyyәvi cәhәtlәr
hansıdır?

•

iştirakçılar üçün bәrabәr imkanın tәmin edilmәsi
bunların hamısı
bazara sәrbәst daxil olmaq vә çıxmaq
әmtәә istehsalçılarının çoxluğu
maddi, maliyyә, insan resursları

223 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә aparılan islahatlar nәyin vüsәt almasına sәbәb olur?

•

kompleks mexaniklәşmәnin
kooperasiyanın
mexaniklәşmәnin
avtomatlaşmanın
qismәn mexaniklәşmәnin

224 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә hansı sahәlәr formalaşır?

•

sabit sahәlәr
nisbәtәn eyni sahәlәr
müxtәlif istehsal sahәlәri
kәnd tәsәrrüfatı vә xidmәt
qeyri müәyyәn sahәlәr

225 Aqrar islahatın әsasları haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә qәbul olunub?

•

1995ci ildә
1992ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
1990cı ildә

226 İslahatlar nәticәsindә kәnddә aqrar münasibәtlәrin formalaşmasına şәrait yaradan amillәr
hansıdır?

•

infrastrukturun tәkmillәşdirilmәsi
bunların hamısı
taxıl terminalları
meyvәtәrәvәz anbarları
istehsal vasitәlәri istehsalı

227 Aqrarsәnaye müәssisәlәrindә istehsal xidmәti nәyi әhatә edir?

•

Qarşılıqlı iqtisadi münasibәtlәr
Kompleks әmәlә gәtirәn sahәlәrin mәqsәdyönlü fәaliyyәtini
Yeni torpaq sahalәrinin әkin dövriyyәsinә cәlb edilmәsi
İqtisadiyyatın sabitlәşmәsi
Aqrar bölmәnin böhrandan çıxması

228 Aralıq mәhsul nәdir?

•

İstehsala çәkilәn әmәk mәsrәflәri
İstehlakda istifadә olunan ümumi mәhsulun bir hissәsi
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•

Ümumi daxili mәhsulun bir hissәsi
Ümumi gәlir
Aqrar sahәdә әldә edilәn gәlir

229 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı nәdir?

•

İstehsalın sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi
Xammaldan müxtәlif çeşiddә mәhsul istehsalı vә yüksәk tәminat
Mәhsulların uzun müddәtә saxlanması
İxtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi
Sahәlәrin yerlәşdirilmәsi

230 Aqrar sahәdә intensiv inkişaf nәdir?

•

Müәssisәlәrarası әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
Sahә vahidinә vәsait qoyuluşunun artımı vә istehsalın keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması hesabına mәhsul
artımının tәmin edilmәsi
İstehsalın sәviyyәsinin aşağı düşmәsi
İstehsalın primitiv formada aparılması
İstehsala mәsrәflәrin artımı

231 Aqrarsәnaye kompleksinin sosialiqtisadi әsasları nә tәşkil edir?

•

Yeni bazar strukturlarının yaradılması
Xammal bazası, işçi qüvvәsi, mәhsulların tәlәbatı ödәmә qabiliyyәti olması
İstehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәti
İstehsala yeni texnologiyanın tәtbigi

232 Bazar iqtisadiyyatının tarixi әsasını nә tәşkil edir?

•

әkinçiliyin inkişafı
әmtәә tәsәrrüfatı
iqtisadi artım
diferensial renta
gәlirlәrin bölgüsü

233 Aqrar sferada hәyata keçirilәn islahatlar nәyin sürәtlәnmәsinә şәrait yaratmışdır?

•

mәhsulların satışına
sosialiqtisadi inkişafa
meliorasiyairriqasiya işinә
әmәk ödәnişlәrinә
mәhsulların tәdarükünә

234 Aqrar münasibәt bir mәfhum kimi nәyi özündә әks etdirir?

•

әrazi әlamәtinә görә istehsalın yerlәşdirilmәsi
istehsal münasibәtlәrin mәcmusunu
istehsalın tәşkili formalarını
istehsalın tәmәrküzlәşmәsini
regionların sosialiqtisadi inkişafını

235 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә aşağıdakı amillәrin hansı dәyişir?

•

әmәyin stimullaşdırılması
35/107

3/18/2016

•

әmәyin bölgüsü
әmәk haqqı
әmәk mәhsuldarlığı
әmәyin tәşkili forması

236 İslahatlar nәticәsindә hansı mülkiyyәt forması yarandı?

•

ailә mülkiyyәti
xüsusi mülkiyyәt
kollektiv mülkiyyәt
dövlәt mülkiyyәti
qarışıq mülkiyyәt

237 Aqrar sahәdә ekstensiv inkişaf nәdir?

•

Keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması
İstehsal meydanı genişlәnmәsi hesabına mәhsul artımı
Müәssisәlәrә sәrmayә qoyuluşu
Mәnfәtin artırılması
Mәhsulların maya dәyәrinin aşağa salınması

238 İntensivlik sәviyyәsinin göstәricilәri:

•

Mәhsullara sәrf edilәn әmәk xәrclәri
İstehsalın artım tempi
Torpaqların zәrәrli duzdan tәmizlәnmәsi
Әtraf mühitin mühafizәsi
Sahә vahidinә düşәn әsas fond vә cari istehsal xәrclәri

239 Sahәlәr üzrә aqrarsәnaye komplekslәri nәdir?

•

Sahәlәr üzrә mәhsul artımı
Sahәlәr üzrә xammal istehsalı, emalı, satışı ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan müәssisәlәrin birliyi
İstehsal texnologiyaların tәkmillәşdirilmәsi
Bazar iqtisadiyyatının inkişafı
Sahibkarlıq fәaliyyәti

240 Bazar iqtisadiyyatının tәzahürü hansı amillәr hesabına yaranır vә formalaşır?

•

sәnayenin kәnd tәsәrrüfatının ayrılması hesabına
ictimai әmәk bölgüsü nәticәsindә
әmәyin tәşkili yeni forması hesabına
struktur dәyişikliklәri hesabına
istehsalın ixtisaslaşması hesabına

241 Bazar iqtisadiyyatı aqrar sferada nәyin yenilәşmәsinә şәrait yaradır?

•

istehsala xidmәtin
tәsәrrüfatçılıq formalarının
әmәk ödәnişlәrinin
istehsalın tәşkilinin
mәhsul istehsalının

242 Bazar münasibәtlәrinә keçid aqrar sferada nәyin dәyişmәsinә şәrait yaradır?

•

istehsalat xidmәtin
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•

mülkiyyәt münasibәtlәrinin
istehsal sahәlәrinin
әmәk haqqının
mәhsulların emalının

243 Bazar iqtisadiyyatına keçid aqrar sferada nәyin sәrbәstlәşmәsinin tәmin etmişdir?

•

xidmәtdәn istifadәni
istehsal iqtisadi әlaqәlәri
istehsala münasibәti
gәlirlәrin formalaşmasını
mәnfәәtdәn istifadәni

244 Bazar münasibәtlәri şәraitindә aqrar sahәnin inkişafında hansı xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

struktur dәyişikliklәri
istehsal dövrü ilә iş dövrünün uyğun gәlmәmәsi
işçi qüvvәsindәn istifadә
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
istehsalın tәşkili formaları

245 Aqrar sferada istehsal dövrü nәdir?

•

iqtisadi artıma nail olunması
mәhsul istehsalı prosesi
emalın tәşkili prinsiplәri
yeni texnologiyanın tәtbiqi
istehsalın intensivlәşmәsi

246 Aparılan islahatlar nәticәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansı özünü daha qabarıq şәkildә biruzә verir?

•

yeni әmәk ödәnişindә
yeni istehsal sahәsinin yaranmasında
yeni torpaqları mәnimsәnilmәsindә
yeni işçi qüvvәsinin formalaşmasında
yeni suvarma üsullarında

247 Bazar münasibәtlәri şәraitindә aqrar sferanın aşağıdakı hansı sahәsi yenidәn formalaşır?

•

әkinçilik sahәsi
istehsaliqtisadi әlaqәlәr
üzüm plantasiyaları
meyvә bağları
heyvandarlıq sahәsi

248 Avtomatlaşdırma mәhvumunun mәnası nәdir?

•

Ekoloji tarazlığın pozulması
Fiziki әmәk tәtbiq etmәdәn istehsalın aparılması
Әl әmәyinә üstünlük verilmәsi
İrriqasiya işlәrinin sәmәrәsinin yüksәldilmәsi
Ekstensiv inkişafa üstünlük verilmәsi

249 Aqrarsәnaye kompleksindә son mәhsul nәdir?

•

İstehsala yeni texnologiyanın tәtbiqi
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•

İstehsal olunan әrzaq vә istehlak mallarının dәyәrinin cәmi
İstehsala çәkilәn material xәrclәri
İstehsal sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi
Әmәyin mühafizәsi

250 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükü nәdir?

•

İstehsalın iqtisadi mexanizmi
Mәhsulların itkisiz istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması
İstehlakçıların marağını tәmin edәn mәhsul istehsalı
Yeni texnologiyaların tәtbigi
Qiymәtlәrin tәkmillәşdirilmәsi

251 İntensivlәşmәnin iqtisadi sәmәrәlilik göstәricisi

•

Aqrar sahәdә istifadә olunan gübrә xәrclәri
Meliorasiya işlәrinin mәcmu
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı
Sahә vahidinә düşәn xalis gәlirin artımı vә rentabellik
Sahә vahidinә düşәn material xәrclәri

252 Aqrarsәnaye kompleksindә istehsaliqtisadi әlaqә nәdir?

•

İstehsal prosesinin avtomatlaşdırılması
İstehsal vә emal müәssisәlәrinin mәnafei gözlәnilmәklә son nәticәnin yaxşılaşdırılması
Son mәhsul istehsalı
İstehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsi
Aqrar bölmәnin sәnaye әsaslarına keçirilmәsi

253 Aqrarsәnaye kompleksi nәdir?

•

istehsalın maliyyәlәşmәsi
istehsal vә xidmәt sahәlәrinin birlәşmәsi
istehsalın hәcminin artması
әmtәәlik mәhsulun çoxalması
istehsalın tәşkili

254 Aqrarsәnaye kompleksinin obyektinә hansı sahәlәr daxildir?

•

mәdәnimәişәt obyektlәri
istehsalxidmәt müәssisәlәri
tikinti tәşkilatları
tәmir tәşkilatları
sosial obyektlәr

255 Respublikanın әmtәә dövriyyәsinin neçә faizi aqrarsәnaye kompleksinin payına düşür?

•

2530%ә qәdәri
7075%ә qәdәri
90100%ә qәdәri
8590%dәn çoxu
3540%ә qәdәri

256 Yeyinti, yüngül sәnaye sahәlәrinin neçә faizini aqrarsәnaye kompleksi ödәyir?

•

90100%ә qәdәrini
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•

7080%ә qәdәrini
5060%ә qәdәrini
6070%ә qәdәrini
4045%ә qәdәrini

257 Aqrarsәnaye kompleksinin sosialiqtisadi әsasını nә tәşkil edir?

•

mәhsulların rәqabәtqabiliyәtli olması
bunların hamısı
xammal bazası
işçi qüvvәsi
bazara nisbәtәn yaxınlığı

258 Aqrar sfera aqrarsәnaye kompleksini nә ilә tәmin edir?

•

mineral gübrәlәrlә
xammalla
hazır mәhsulla
istehsala xidmәtlә
istehsal vasitәlәri ilә

259 Hazırda respublikada neçә kollektiv müәssisә fәaliyyәt göstәrir?

•

1916dәn çox
1119dan çox
856dәn az
516dәn çox
400dәn çox

260 Aqrarsәnaye kompleksinin formalaşması vә inkişafında üçüncü mәrhәlәnin rolu nәdәdir?

•

istehsala xidmәtin yaxşılaşdırılması
әkinçiliyin sәnaye istehsal tipinә çevrilmәsi
heyvandarlığın intensiv inkişafı
aqrar sferaya investisiyaların cәlb edilmәmәsi
maliyyә münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

261 ASK formalaşarkәn әrazisahә strukturu düzgün qurulmadıqda nәyi hәll etmәk mümkün deyil?

•

әmәyin tәşkilini
sahәlәrarası inkişaf problemlәrini
torpaqların mühafizәsini
әmәk mübahisәlәrini
müәssisәlәrarası ziddiyyәtlәri

262 ASK formalaşarkәn әrazisahә quruluşunun düzgün qurulmaması nәticәsindә nәyin yüksәlmәsi
mümkün deyil?

•

iqtisadi әlaqәlәrin
iqtisadi sәmәrәliliyin
torpağın mәhsuldarlığının
texnikadan istifadәnin
әmәk haqqının

263 ASKnin regionlarda sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün aşağıdakılardan hamısının әhәmiyyәti
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böyükdür?

•

әmәk haqqının artmasının
infrastrukturun
әhalinin yerlәşdirilmәsinin
rentabelliyin yüksәldilmәsinin
әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsinin

264 Aqrarsәnaye kompleksindә hansı sahәlәr birlәşәrәk istehsala xidmәt edir?

•

tikinti
nәqliyyat
istehsalxidmәt
bitkiçilik
heyvandarlıq

265 ASKnin formalaşması vә inkişafı nәyә xidmәt edir?

•

xidmәtlәrin mәhdudlaşmasına
әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә
әhalinin artmasına
resursların artmasına
әkinlәrin genişlәnmәsinә

266 Aqrarsәnaye kompleksinin formalaşması nәyin tәnzimlәnmәsinә şәrait yaradır?

•

pul gәlirlәrinin, mәnfәәtin
istehsaliqtisadi әlaqәlәrin
әmәk haqqının
әmәk ehtiyatlarının
istehsal sahәlәrinin

267 ASKda istehsal olunan әrzaq vә qeyri әrzaq mәhsulları istehlak şeylәrinә tәlәbatın neçә faizini
ödәyir?

•

8590%ә qәdәrini
7071%ә qәdәrini
4550%ә qәdәrini
7475%ә qәdәrini
4045%ә qәdәrini

268 ASK formalaşarkәn nәyin düzgün nәzәrә alınması vacibdir?

•

torpaq sahәlәrinin
әrazisahә quruluşunun
әmtәәlik mәhsulun
әmәk sәrfinin
әmәk ehtiyatlarının

269 Aqrarsәnaye kompleksi sistemindә inteqrasiya nәdir?

•

sahәlәrin ayrılması
sahәlәrin birlәşmәsi, qovuşması
istehsalın ixtisaslaşması
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
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gәlirlәrin bölgüsü

270 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ASKnin vә aqrar iqtisadiyyatın inkişafının әsas istiqamәtini nә
tәşkil etmәlidir?

•

itkilәrin artması
xammal istehsalı vә emalı
xammal istehsalın azalması
ilkin emalın artırılması
rәqabәtә davamsız mәhsul istehsalı

271 ASKni iri istehsal sahәsi kimi neçә qrupa bölmәk olar?

•

1617 qrupa
5 qrupa
23 qrupa
34 qrupa
1015 qrupa

272 Dördüncü qrupa daxil olan tәdavül sferası sahәlәri ASKdә hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

mәhsulların emalını hәyata keçirir
son mәhsulu istehlakçılara çatdırır
xammalın emalını tәşkil edir
pәrakәndә satışı yerinә yetirir
istehlakçılarla әlaqә yaradır

273 ASKnin formalaşması vә inkişafında sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr neçә tarixi mәrhәlә
keçmişlәr?

•

12 tarixi mәrhәlә
3 tarixi mәrhәlә
57 tarixi mәrhәlә
2 tarixi mәrhәlә
1011 tarixi mәrhәlә

274 Aqrolizinq ASC nә vaxt yaradılmışdır?

•

2006cı ildә
2004cü ildә
2005ci ildә
2007ci ildә
2009cu ildә

275 Dünya tәcrübәsindә ölkәnin hansı hәcmdә taxıl ehtiyatı tәhlükәsiz hesab edilir?

•

ölkә әhalisinin illik istehlakının 2122% hәcmindә taxıl ehtiyatının mövcudluğu
ölkә әhalisinin illik istehlakının 1720% hәcmindә taxıl ehtiyatının mövcudluğu
ölkә әhalisinin illik istehlakının 1516% hәcmindә taxıl ehtiyatının mövcudluğu
ölkә әhalisinin illik istehlakının 1819% hәcmindә taxıl ehtiyatının mövcudluğu
ölkә әhalisinin illik istehlakının 2022% hәcmindә taxıl ehtiyatının mövcudluğu

276 Ümumdünya әrzaq tәhlükәsizliyi haqqında Roma deklarasiyası nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2002ci ildә
1996cı ildә
41/107

3/18/2016

•

1995ci ildә
2000ci ildә
2001ci ildә

277 Bir mәfhum kimi әrzaq tәhlükәsizliyi nәdir?

•

aqrar sferanın inkişafı
cәmiyyәtin fiziki mövcudluğunun qorunması
mәhsul istehsalının artımı
sәmәrәliliyin aşağı düşmәsi
yeni texnologiyanın tәtbiqi

278 Әhalinin әrzaq tәhlükәsizliyi anlayışına daxil olan ünsürlәr hansılardır?

•

işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalı
keyfiyyәtli әrzaq mәhsulunun mövcudluğu
keyfiyyәtsiz mәhsul istehsalı
istehsalın sәviyyәsinin aşağı salınması
әrzaq mәhsulları çatışmamazlığı

279 Ailә sәviyyәsindә әrzaq tәhlükәsizliyi nәdir?

•

istehsalın sәviyyәsi
gәlirlәrin kifayәt qәdәr olmaması
gәlirlәrin çox olması
ailәnin tәrkibinin çoxluğu
ailәdә baş verәn dәyişikliklәr

280 Dünyanın әrzaq tәhlükәsizliyinә dair Roma Klubunda Artım hәddi araşdırmalarda hansı amil әsas
götürülüb?

•

torpaqlardan tәyinatına görә istifadә
130 ilә cәmiyyәtin inkişafının proqnozlaşdırılması
әrzaq mәhsulları istehsalı artımı
әhali artımının tәnzimlәnmәsi
cәmiyyәtin inkişafında meyllәr

281 Dünyanın әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi istiqamәtindә 5 qlobal problem nәzәrdә
tutulmuşdur. Birinci problem hansı amillәri özündә birlәşdirir?

•

әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
sürәtli sәnayelәşmә
intensiv inkişaf
ekstensiv inkişaf
emal sәnaye sahәlәrinin inkişafı

282 Roma Klubu nun qәbul olunmuş proqnozlarında üçüncü amilin mәğzi nәdәn ibarәtdir?

•

yeni texnologiyanın tәtbiqi
aclıq vә әrzaq çatışmamazlığı
әrzaq bolluğunun yaradılması
okean mәhsullarından istifadә
tәbii fәlakәtlәrin qarşısının alınması

283 Roma Klubu nda qәbul olunmuş dördüncü amil nәdәn ibarәtdir?
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•

әhali artımının tәnzimlәnmәsi
tәbii ehtiyatların tükәnmәsi
әtraf mühitin mühafizәsi
әrzaq bolluğunun yaradılması
әkin sahәlәrindәn sәmәrәli istifadә

284 Roma klubunda nәzәrdә tutulmuş 5 qlobal problemin tәdqiq edilmәsi üçün müәlliflәr dörd
ümumilәşdirilmiş göstәriciyә әsaslanmışdır. Onlardan birinci göstәrici nәyә әsaslanır?

•

meşә massivlәrindәn istifadәyә
dünyanın potensial әkin sahәsinә
okeanların ehtiyatlarına
istehsal sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
sәnayenin üstün inkişafına

285 Әrzaq tәhlükәsizliyi ilә bağlı tәdqiq edilmәsi nәzәrdә tutulan üçüncü göstәrici nәdir?

•

qıtlığa vә aclığa qarşı birgә mübarizә
әldә edilәn ehtiyatların 200 dәfә artırılması
tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadә
әhali artımının tәnzimlәnmәsi
әtraf mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması

286 Azәrbaycan Respublikasının әrzaq tәhlükәsizliyi Proqramı nә vaxt tәsdiq olunmuşdur?

•

2009cu ildә
2001ci ildә
2000ci ildә
2004cü ildә
2008ci ildә

287 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının intensivlәşdirmә sәviyyәsinә görә hansı ölkә Avropada
birinci yeri tutur?

•

Almaniya
Belçika
İtaliya
Fransa
İngiltәrә

288 Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn әsas daxili amillәrә nә aid edilir?

•

bunların hamısı
әkin sahәlәrinin strukturu vә heyvandarlığın yemlә tәmin edilmә sәviyyәsinin aşağı olması; aqrar sektorun
istehsal potensialından istifadәnin aşağı olması; istehsal vә bazar infrastrukturunun zәif olması vә s.
ölkәnin әrzaq idxalından vә istehsal amillәrindәn asılılıq sәviyyәsi; ölkәnin idxal etdiyi qida
mәhsullarına dünya bazar qiymәt konyukturunun tәsiri vә s.
coğrafi mövqedәn asılı olaraq qonşu ölkәlәrdәn daxil olan su ehtiyatlarından asılılıq; xarici ölkәlәrlә
әrzaq ticarәtinin әlverişsiz şәrtlәri vә s.
qida mәhsulları istehsal edәn strateji әhәmiyyәtli obyektlәrin әcnәbi investorların mülkiyyәtinә keçmәsi;
әsas istehsal fondlarının köhnәlmә sәviyyәsinin yüksәkliyi

289 Әrzaq tәhlükәsizliyi vә tam qidalanmanı xarakterizә edәn mәsәlәlәr neçә aspektdә qruplaşdırılır?

•

3
4
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2
5
6

290 İqtisadi qanunlara görә ölkәdә istehlak olunan әrzaq mәhsullarının neçә faizindәn çoxu xarici
ölkәlәrdәn gәtirilәrsә, hәmin ölkәnin әrzaq tәminatı tәhlükәli sayılar?

•

.35
.25
.3
.45
.5

291 Әrzaq tәhlükәsizliyi vә tam qidalanmanı xarakterizә edәn istifadә (istehlak) aspekti nәdir?

•

әrzaq mәhsullarının istehlak sәviyyәsindәki dәyişikliklәrin, sәhiyyә xidmәtlәri ilә ölçülәn әhalinin
qidalanma vәziyyәtinin öyrәnilmәsi
әrzaq mәhsulları kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә mövcud olduqda vә әldә etmәk imkanına malik olduğu hallarda
ailә (ev tәsәrrüfatı) hansı mәhsullardan istifadә edilmәsinin mәqsәdәuyğunluğu seçimini edir
keyfiyyәt vә kәmiyyәt baxımından yemәyә yararlı vә sağlamlıq üçün tәhlükәsiz olan әrzaq mәhsullarının
fiziki mövcudluğunu nәzәrdә tutur
ev tәsәrrüfatlarının gәlir vә xәrclәrinin, inflyasiyanın vә gәlirlәrlә bağlı olaraq әrzaq vә digәr zәruri
mәhsulların qiymәtlәrinin monitorinqi
ailәnin (ev tәsәrrüfatının) vә onların hәr üzvünün tam qidalanması mәqsәdilә tәlәb edilәn әrzaq mәhsulları
әldә etmәk üçün kifayәt qәdәr resurslara malik olmasını nәzәrdә tutur

292 Aqrar sferada iqtisadi mexanizmi nәdir?

•

nәzarәtin әsasıdır
iqtisadi vasitәlәrin mәcmusudur
istehsal üsuludur
tәdarük sistemidir
satışın formalaşmasıdır

293 Aqrar sferada istehsal xәrclәrinin ödәnilmәsi vә gәlirlәrin sәviyyәsi nәdәn asılıdır?

•

vergi ödәmәlәrindәn
qiymәtdәn
mәhsul istehsalı artımından
istehsalın azalmasından
gәlirlәrin artmasından

294 Aqrar sferada qiymәtin neçә funksiyası fәaliyyәt göstәrir?

•

3 funksiyası
4 funksiyası
8 funksiyası
6 funksiyası
5 funksiyası

295 Aqrar sferada satış vә alış arasında münasibәt aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansında öz әksini tapır?

•

müqavilә, hesablaşma
bunların hamısı
sәrbәst vә topdan satış
tәnzimlәnәn, pәrakәndә satış
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tәdarük, müqayisәli

296 Azad pul vәsaiti tәkrar istehsalın fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün müәssisә vә tәşkilatlara hansı
formada verilә bilәr?

•

yardım kimi
kredit kimi
istehsalın maliyyәlәşmәsinә
vergiyә cәlb edilmәsinә
sığorta işinә

297 Aqrar sferada maliyyәnin әsas funksiyası nәdir?

•

iqtisadi artımı tәmin etmәmәk
gәlir vә yığımı formalaşdırmaq
tәsәrrüfatlara pulun verilmәsi
vergi ödәmәlәrinin aparılması
infrastrukturu maliyyәlәşdirmәk

298 Aqrar sferada qısa müddәtli kredit hansı müddәtlәrә ayrılır?

•

1 ildәn çox müddәtә
1 il vә daha az müddәtә
3 il müddәtinә
5 il müddәtinә
35 il müddәtinә

299 Aqrar sferada funksional quruluş vasitәsilә nә öyrәnilir?

•

emalın tәşkili prinsiplәri
mәhsulların istifadә istiqamәtlәri
istehsalın sәviyyәsi
istehsalın ixtisaslaşması
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi

300 Aqrar sferanın tәrkibinә hansı sahәlәr daxildir?

•

tәdarük vә xidmәt tәşkilatları
emal müәssisәlәri
bunların hamısı
kәnd tәsәrrüfatı
meşә tәsәrrüfatı

301 Aqrar sferada sosial quruluş vasitәsilә nә öyrәnilir?

•

әhalinin hәyat tәrzi
әhaliyә mәişәt xidmәti
sosial problemlәr
doğum vә ölümün nisbәti
әhalinin tәkrar istehsalı

302 Tәnzimlәnәn qiymәt hansı qiymәtdir?

•

bu qiymәtlәrә dövlәt öz еhtiyаclаrını (dövlәt еhtiyаtlаrını vә s.) ödәmәкdәn üçün кәnd tәsәrrüfаtı
müәssisәlәrindәn mәhsullarını аlır
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn
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•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә idхаl vә iхrаc әmaliyyatlarında istifаdә olunur
кеçәn dövr әrzindә vә yа hәmin mәhsulun bаşqа tәdаrüкçülәri üzrә fакtiкi bаğlаnmış sövdәlәrә görә
qiymәtlәrin sәviyyәsini әкs еtdirir
ilкin sövdәlәrdә başlanğıc qiymәt кimi tәtbiq еdilir

303 Tәdarük qiymәtlәri hansı qiymәtlәrә deyilir?

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun аlıcıyа sаtılаn sоn qiymәtidir
dövlәt öz еhtiyаclаrını (dövlәt еhtiyаtlаrını vә s.) ödәmәк üçün кәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәrindәn
mәhsulları aldığı qiymәtlәr
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә idхаl vә iхrаc әmaliyyatlarında istifаdә edilәn qiymәtlәr
кеçәn dövr әrzindә vә yа hәmin mәhsulun bаşqа tәdаrüкçülәri üzrә fакtiкi bаğlаnmış sövdәlәrә görә
qiymәtlәrin sәviyyәsini әкs еtdirir
bilаvаsitә bаzаrdа rеаllаşаn qiymәtlәr

304 Bazar iqtisadiyyatında planlaşdırma nәdir?

•

tәdqiq оlunаn prоsеsin mоdеllәşdirilmәsi
mәqsәdlәrin formalaşdırılması, prioritetlәrin, onların әldә edilmәsi vasitәlәrinin vә metodlarının müәyyәn
edilmәsi prosesidir
iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin inкişаfını hәrtәrәfli хаrакtеrizә еtmәк üçün tәtbiq еdilir
аyrıаyrı mütәrәqqi iş üsullаrının ümumilәşdirilmәsi
istеhsаlın tәşкili mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi

305 Strateji planlaşdırmanın başlıca vәzifәsi nәdir?

•

müәssisәnin strateji mәqsәdlәrinin әldә edilmәsi planlarının hazırlanmasını
mәqsәdlәrin formalaşdırılması, prioritetlәrin, onların әldә edilmәsi vasitәlәrinin vә metodlarının müәyyәn
edilmәsi
müәssisәnin son maliyyә vә bazar mәqsәdlәrindәn asılı olaraq kapital qoyuluşları strategiyasını,
strukturunu, hәcmini vә istiqamәtlәrinin hazırlanması
müәssisә fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinin inkişafı meyllәrini müәyyәn etmәk, onun fәaliyyәti üçün әn
әlverişli şәraitin hazırlanması vә seçilmәsi
istеhsаlın tәşкili mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi

306 Kreditin tәmin olunması nә demәkdir?

•

banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların tәqdim edilmәsini әks
etdirir
оrtаmüddәtli кrеditin növlәrindәn biridir
kreditin müqavilәdә müәyyәn edilmiş vaxtda qaytarılmasını әks etdirir
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim еdilmәsi
krеditlәşmә üçün rеsurslаrın real olmasından ibarәtdir

307 Kreditin differensial xarakteri nә demәkdir?

•

кrеditlәşmә üçün rеsurslаrın real olması
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların tәqdim edilmәsi
kredit tәşkilatın potensial borc alanlara qarşı fәrqli yanaşması
kreditin müqavilәdә müәyyәn edilmiş vaxtda qaytarılması
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim еdilmәsi

308 Qısamüddәtli kreditlәr hansı müddәtә qәdәr verilir?

•

9 – 10 ilә qәdәr
10 ildәn çox
1 ilә qәdәr
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5 – 6 ilә qәdәr
7 – 8 ilә qәdәr

309 İpoteka krediti nәdir?

•

dаşınmаz әmlакın girоv qoyulması vә bоrc ödәnilәnә kimi, girov qoyulmuş әmlакın icаrәdаrın mülкiyyәti
hеsаb еdilmәsi
kredit tәşkilatın potensial borc alanlara qarşı fәrqli yanaşması
оrtаmüddәtli кrеditin növlәrindәn biridir
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim еdilәn кrеdit
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların tәqdim edilmәsi

310 Malgöndәrmә müqavilәsi nәyә deyilir?

•

sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim еdilmәsidir
bunların heç biri
malgöndәrәn (hazırlayan) müәssisәnin alıcı müәssisәyә,yaxud tәşkilata müәyyәn müddәtә razılaşdırılmış
çeşiddә, kәmiyyәt vә keyfiyyәtdә malgöndәrmәyi öhdәsinә götürmәsi haqqında onların arasında bağlanan
sazişdir
dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdi ilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә кöçürülәn
mәcburi, fәrdi, әvәzsiz ödәnişdir
inаnılmış şәхs (vәкil) girоv qоyulmuş әmlака mülкiyyәt hüququ әldә еdir vә bоrcgötürәn şәхs bоrcu
ödәyә bilmәdiyi halda o, hәmin әmlакı bоrcu ödәmәкdәn ötrü sаtmаq hüququnа mаliк оlur

311 Aqrar sferada mәhsul istehsalının artımına, keyfiyyәtin yaxşılaşmasına, istehsalın son nәticәsinin
yüksәlmәsinә kompleksә daxil olan bütün müәssisәlәrin marağının artmasına nә ilә nail olunur?

•

qiymәtin sәviyyәsi vә strukturu ilә
mexaniklәşmәnin yüksәlmәsi ilә
әldә edilәn pul gәliri ilә
istehsal xәrcinin artımı ilә
istehsalın strukturunun dәyişmәsi ilә

312 Aqrar sferada maliyyә münasibәtlәri iqtisadi marağın tәmin edilmәsinә yönәldilәn hansı
münasibәt kimi çıxış edir?

•

bölgü
tәchizat
tәdavül
satış
tәdarük

313 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizmin tәrkib hissәsinә daxil deyil?

•

vergi, stimullaşdırma
istehsalın strukturu
qiymәt mexanizmi
maliyyәkredit
müqavilә münasibәtlәri

314 İqtisadi münasibәtlәrin prinsip vә metodları nәyin tәsiri ilә formalaşır?

•

bazar iqtisadiyyatının qanunları
bazar münasibәtlәrinin zәiflәmәsi
istehsalın artımı
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qanunların sıxlığı
satışın tәşkili

315 Bazar münasibәtlәri şәraitindә iqtisadi mexanizmin qiymәt, maliyyәkredit, vergi sistemi
vasitәsilә nә tәmin edilir?

•

istehsalın intensivlәşmәsi
gәlirlәrin tarazlaşdırılması
istehsalın istiqamәti
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi
istehsalın ixtisaslaşması

316 Aqrar sferada qiymәtin stimullaşdırılması funksiyası ilә nә müәyyәn edilir?

•

material xәrclәrinin sәviyyәsi
istehsalın stimullaşdırılması
tәchizatın artırılması
tәdarükün stimullaşdırılması
maya dәyәrinin artımı

317 Aqrar sferada qiymәtin tәnzimlәyici funksiyası nә ilә müәyyәn olunur?

•

rentabellik sәviyyәsi
tәlәb vә tәklifin tarazlığı
istehsalın hәcmi
әmtәәlik mәhsulun miqdarı
keyfiyyәtin sәviyyәsi

318 Aqrar sferada kreditin әsas әlamәti nәdir?

•

vәtәndaşlara ölçüsüz verilmәsi
qaytarılmaq şәrti vә pullu olması
geri qaytarılmamaq şәrti
pul vәsaiti fondlarının yaradılması
pulsuz olması

319 Aqrar sferada kreditin әsas növü hansıdır?

•

mәhdud müddәtli
qısa, orta vә uzun müddәtli
müddәtsiz
güzәştli
müddәtli

320 Aqrar sferanın müәssisә vә tәşkilatlarının kreditә ehtiyacları nә vaxt yaranır?

•

әmәk haqqının verilmәsi zamanı
ona ehtiyac yarandığı zaman
satışın tәşkili zamanı
texnikanın tәmiri zamanı
maddi marağın ödәnilmәsi zamanı

321 Aqrar sferanın müәssisә vә tәşkilatlarında maliyyәkredit fәaliyyәtinin әsasını nә tәşkil edir?

•

әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi
әmtәәpul münasibәtlәri
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•

mәhsul istehsalının artması
pul gәlirlәrinin azalması
rentabellik sәviyyәsi

322 Aqrar sferanın müәssisә vә tәşkilatlarına orta müddәtli kreditlәr hansı müddәtә verilir?

•

güzәştli
15 ilә qәdәr müddәtә
3 il müddәtinә
36 il müddәtinә
müddәtsiz

323 Aqrar sferada müәssisә vә tәşkilatlara uzun müddәtli kreditlәr neçә ilә verilir?

•

müddәtsiz
qeyri müәyyәn vaxta
5 ildәn çox müddәtә
35 il müddәtinә
34 ildәn çox müddәtә

324 Aqrar sferada regional quruluş hansı mәqsәdlәrә xidmәt edir?

•

infrastrukturun yaradılmasına
әrazi әlamәtinә görә istehsalın yerlәşdirilmәsinә
әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsinә
mәhsulların maya dәyәrinin artırılmasına
xidmәt işinin tәşkilinә

325 Aqrar sferada regional quruluş nәyә imkan verir?

•

torpaqların yaxşılaşdırılmasına
sahәnin intensiv inkişafına
sahәlәrin ixtisaslaşmasına
әmәyin mәhsuldarlığına
sahәlәrin ekstensiv inkişafına

326 Marketinq fәaliyyәtinin әsаs istiqаmәtlәndiricisi nәdir?

•

müqаvilә münаsibәtlәri
qiymәt
vergi sistemi
kredit
istеhsаlın stimullаşdırılmаsı

327 Mәqsәdli qiymәtlәr hansı qiymәtlәrә deyilir?

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә idхаl vә iхrаc әmaliyyatlarında istifаdә edilәn qiymәtlәr
sәnаyе vә кәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrınа qiymәtlәrin pаritеt nisbәtini tәmin еtmәк üçün, еlәcә dә vеrgilәrin
qоyulmаsı ilә bаğlı оlаn хәrclәrin ödәnilmәsi, кrеditlәr üzrә fаizlәrin vеrilmәsi vә digәr ödәnişlәr üçün
tәtbiq еdilәn qiymәtlәr
mәhsulun hәcminin, әmtәә dövriyyәsinin vә digәr müqаyisә еdilәn göstәricilәrin dinаmiкаsını ölçmәк
üçün istifаdә еdilәn qiymәtlәr
ilкin sövdәlәrdә başlanğıc qiymәt кimi tәtbiq еdilir vә оnlаrı güzәştlәr vә әlаvәlәr vаsitәsilә nizаmlаmаq
оlаr
кеçәn dövr әrzindә vә yа hәmin mәhsulun bаşqа tәdаrüкçülәri üzrә fакtiкi bаğlаnmış sövdәlәrә görә
qiymәtlәrin sәviyyәsini әкs еtdirir
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328 Sorğu qiymәtlәri hansı qiymәtlәrә deyilir?

•

bеynәlхаlq birliкlәr, firmаlаr vә trаnsmilli коrpоrаsiyаlаr çәrçivәsindә mәhsulların vә хidmәtlәrin tәdаrüкü
müqаbilindә hеsаblаmа аpаrаrкәn tәtbiq еdilәn qiymәt növüdür
kеçәn dövr әrzindә vә yа hәmin mәhsulun bаşqа tәdаrüкçülәri üzrә fакtiкi bаğlаnmış sövdәlәrә görә
qiymәtlәrin sәviyyәsini әкs еtdirir
ilкin sövdәlәrdә başlanğıc qiymәt кimi tәtbiq еdilir vә оnlаrı güzәştlәr vә әlаvәlәr vаsitәsilә nizаmlаmаq
оlаr
sәnаyе vә кәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrınа qiymәtlәrin pаritеt nisbәtini tәmin еtmәк üçün, еlәcә dә vеrgilәrin
qоyulmаsı ilә bаğlı оlаn хәrclәrin ödәnilmәsi, кrеditlәr üzrә fаizlәrin vеrilmәsi vә digәr ödәnişlәr üçün
tәtbiq edilәn qiymәtlәr
dövlәt öz еhtiyаclаrını (dövlәt еhtiyаtlаrını vә s.) ödәmәк üçün кәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәrindәn
mәhsulları aldığı qiymәtlәr

329 Bazar iqtisadiyyatında proqnozlaşdırma nәdir?

•

istеhsаlın tәşкili mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi
müәssisәnin strateji mәqsәdlәrinin әldә edilmәsi planlarının hazırlanmasıdır
mәqsәdlәrin formalaşdırılması, prioritetlәrin, onların әldә edilmәsi vasitәlәrinin vә metodlarının müәyyәn
edilmәsi prosesidir
tәdqiq оlunаn prоsеsin mоdеllәşdirilmәsi
аyrıаyrı mütәrәqqi iş üsullаrının ümumilәşdirilmәsi

330 Biznes plan nәdir?

•

müәssisә fәaliyyәtinin strategiyasını müәyyәn edәn sәnәddir
bunların hamısı
müәssisәnin gәlәcәk kompleks inkişafı planı nәzәrdә tutulur
mәhsul istehsal edәn vә xidmәt göstәrәn yeni müәssisәlәrin, yaxud da fәaliyyәtdә olan köhnәsinin
modernlәşdirilmәsinә yönәldilmiş әsaslı tikintinin hәyata keçirilmәsini, texnologiyanın
mәnimsәnilmәsıni, avadanlıqların alınması, kadrların hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması tәdbirlәrini
özündә birlәşdirәn kompleks plan
müәssisәnin keçmiş, indiki vә gәlәcәk fәaliyyәtinin qısa yazılmış şәrhidir

331 Müәssisәnin strategiyası istehsal hәcminin yüksәk templә artımıdırsa, biznesplanın mәqsәdi nә
olmalıdır?

•

Mәhsul istehsalını müәyyәn hәddә çatdırmaq, yaxud mәlum dәfә artırmaq
Xalis mәnfәәti artırmaq, mәhsulun keyfıyyәtini yüksәltmәk, servis xidmәtlәrinin vә tәsadüfi xidmәtlәrin
xüsusi çәkisinin artırılması
Yeni mәhsul istehsalnın artım tempinin surәtlәndirilmәsi
Müәssisәnin bazara çıxardığı mәhsulun bazardakı xüsusi çәkisini mәlum hәddә çatdırmaq, yaxud mәlum
dәfә artırmaq
Yeni bazar seqmentinә çıxmaq vә әvvәller istehsal edilәn mәhsulları tәdricәn istehsaldan çıxarmaq

332 Biznesplanın firmaxarici funksiyalarına nә aid edilir?

•

firma fәaliyyәtindә risk sәviyyәsinin aşağı salınması tәdbirlәrinin işlәnilmәsi; firmanın әlverişli imicinin
(nüfuzunun) formalaşdırılması; firmanın bankrotluq vә böhran vәziyyәtinin xәbәrdarlığı vә s.
layihәnin hәyata keçirilmәsinә investisiyanın cәlb edilmәsi; dövlәt bölmәsi müәssisәlәrinin (elәcә dә
qismәn özәl müәssisәlәrin) layihәlәrinin dövlәt planlarına salınmasını tәmin etmәk vә mәrkәzlәşdirilmiş
mәnbәdәn vәsait almaq üçün onun әsaslandırılması; bankdan kredit almaq vә s.
firmanın inkişaf strategiyasının vә onun fәaliyyәtinin ayrıayrı istiqamәtlәrinin işlәnib hazırlanması; yeni
mәhsulların (xidmәtlәrin) yaradılması layihәlәrinin işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi vә s.
firmadaxili elmitexniki, istehsalkommersiya potensiallarının qiymәtlәndirilmәsi vә firmadaxili
ehtiyatların aşkar edilmәsi; yeni avadanlıqların vә yeni texnologiyaların alınması üzrә tәdbirlәrin işlәnib
hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi vә s.
yeni kadrların firmaya cәlb edilmәsi üçün seçilmәsi vә firma işçilәrinin ixtisaslarının artlırılması; firmanın
maliyyә vәziyyәtinin gedişinә nәzarәt vә s.
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333 Kommersiya krediti nәdir?

•

bunların heç biri
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim еdilәn кrеdit
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların tәqdim edilmәsi
uzunmüddәtli кrеditin növlәrindәn biridir
gәlirlәrin bir hissәsinin müәyyәn olunmuş mәqsәdlәr üçün büdcәyә verilmәsi

334 Ortamüddәtli kreditlәr hansı müddәtә qәdәr verilir?

•

10 ildәn çox
1  5 ilә qәdәr
1 ilә qәdәr
7 – 8 ilә qәdәr
9 – 10 ilә qәdәr

335 Maliyyә lizinqi nәdir?

•

bеynәlхаlq iqtisаdi münаsibәtlәr sahәsindә ssudа каpitаlının hәrәкәtini tәmsil еdir
оrtаmüddәtli кrеditin növlәrindәn biridir, әmlакın аmоrtizаsiyа müddәtinә bаğlаnır
dаşınmаz әmlакın girоv qoyulması vә bоrc ödәnilәnә kimi, girov qoyulmuş әmlакın icаrәdаrın mülкiyyәti
hеsаb еdilmәsi
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim еdilәn кrеdit
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların tәqdim edilmәsi

336 Aqrar sferada maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, vergi, qiymәt vә s. nәyin fәallaşmasına tәsir göstәrәn
başlıca amillәrdir?

•

istehsalın tәmәrküzlәşmәsinә
istehsalçıların maraqlarına
istehsalın ixtisaslaşmasına
istehsalın intensivlәşmәsinә
istehsalın tәşkilinә

337 Müәssisәlәrin, tәşkilatların, vәtәndaşların müvәqqәti azad pul vәsaitlәrinin tәlәb olunan ölçü vә
müәyyәn edilmiş qaydada müәssisә vә tәşkilatlarına verilmәsi nәdir?

•

sığorta
kredit
pul yardımı
maliyyә kömәyi
vergi

338 Aqrar sferada tәnzimlәyici mexanizmdәn biri vә marketinq fәaliyyәtinin istiqamәtlәndiricisi
nәdir?

•

әmәk sәrfi
qiymәt mexanizmi
әmtәәlik mәhsul
vergi münasibәtlәri
istehsal xәrclәri

339 Aqrar sferada tәrtib olunan biznes planları nәdir?

•

iqtisadi artımdır
sahibkarın әsas iş planıdır
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•

istehsalın tәşkilidir
çoxnövlü tәsәrrüfatların yaradılmasıdır
istehsalın tәmәrküzlәşmәsidir

340 Aqrar sferada qiymәtin uçot vә ölçü funksiyası ilә nә müәyyәn olunur?

•

maya dәyәrinin sәviyyәsi
dәyәr göstәricilәri
rentabellik sәviyyәsi
satış qiymәtlәrinin sәviyyәsi
istehsala mәsrәflәrin sәviyyәsi

341 Aqrar sferada istehsalın inkişafına iqtisadi mexanizmin hansı amili bilavasitә tәsir göstәrir?

•

sığorta işinin tәkmillәşdirilmәsi
maliyyәkredit mexanizmi
mәnәvi hәvәslәndirmә
istehsalın tәşkili formaları
tәsәrrüfatçılıq formaları

342 Aqrar sferada maliyyә münasibәtlәri istehsalın hansı mәrhәlәsindә daha fәal çıxış edir?

•

tәchizat sistemindә
gәlirlәrin bölgüsündә
mәhsulların satışında
mәhsulların tәdarükündә
tәdavül sferasında

343 Aqrar sferada müәssisәlәrin maliyyәlәşmәsinin başlıca mәnbәyi nәdir?

•

xarici vә daxili investisiyalar
әldә edilәn mәnfәәt
dövlәt vәsaiti
әldә edilәn pul gәliri
ümumi mәhsulun dәyәri

344 Aqrar sferanın müәssisә vә tәşkilatlarına kredit hansı mәnbәlәrdәn ayrıla bilәr?

•

xüsusi kredit tәşkilatlarından
bunların hamısından
dövlәt bankından
kommersiya banklarından
xarici banklardan

345 Aqrar sferanın müәssisәlәrindә qısa müddәtli kredit hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

xarici әlaqәlәrin genişlәndirilmәsinә
cari işlәrin yerinә yetirilmәsinә
kadr hazırlığına
infrastrukturun yaradılmasına
istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsinә

346 Aqrar sferada uzun müddәtli kredit hansı mәqsәdlәr üçün alınır?

•

yolların çәkilmәsinә
strateji mәqsәdlәrә
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•

istehsala mәsrәflәrin aşağı salınmasına
satışın tәşkilinә
texniki tәmirin aparılmasına

347 İqtisadi mexanizmin tәrkibinә nә aid edilir?

•

bunların heç biri
qiymәtin әmәlәgәlmәsi, mаliyyәlәşdirmә, кrеditlәşdirmә, vеrgiqоymа, istеhsаlın stimullаşdırılmаsı,
müqаvilә münаsibәtlәri vә s.
gömrük sistemi, maliyyәkredit münasibәtlәri, infrastruktur vә s.
istеhsаlın stimullаşdırılmаsı, әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, balansların tәrtibi, lizinq vә s.
mаliyyәlәşdirmә, кrеditlәşdirmә, infrastruktur vә s.

348 Sәrbәst qiymәt hansı qiymәtdir?

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә idхаl vә iхrаc әmaliyyatlarında istifаdә olunur
bilаvаsitә bаzаrdа rеаllаşаn
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun аlıcıyа sаtılаn sоn qiymәtidir
mәhsulun hәcminin, әmtәә dövriyyәsinin vә digәr müqаyisә еdilәn göstәricilәrin dinаmiкаsını ölçmәк
üçün istifаdә еdilәn qiymәtdir

349 Müqayisәli qiymәtlәr hansı qiymәtlәrә deyilir?

•

кеçәn dövr әrzindә vә yа hәmin mәhsulun bаşqа tәdаrüкçülәri üzrә fакtiкi bаğlаnmış sövdәlәrә görә
qiymәtlәrin sәviyyәsini әкs еtdirir
dövlәt öz еhtiyаclаrını (dövlәt еhtiyаtlаrını vә s.) ödәmәк üçün кәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәrindәn
mәhsulları aldığı qiymәtlәr
mәhsulun hәcminin, әmtәә dövriyyәsinin vә digәr müqаyisә еdilәn göstәricilәrin dinаmiкаsını ölçmәк
üçün istifаdә еdilәn qiymәtlәr
sәnаyе vә кәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrınа qiymәtlәrin pаritеt nisbәtini tәmin еtmәк üçün, еlәcә dә vеrgilәrin
qоyulmаsı ilә bаğlı оlаn хәrclәrin ödәnilmәsi, кrеditlәr üzrә fаizlәrin vеrilmәsi vә digәr ödәnişlәr üçün
tәtbiq edilәn qiymәtlәr
bilаvаsitә bаzаrdа rеаllаşаn qiymәtlәr

350 Dünya qiymәtlәri hansı qiymәtlәrә deyilir?

•

mәhsulun hәcminin, әmtәә dövriyyәsinin vә digәr müqаyisә еdilәn göstәricilәrin dinаmiкаsını ölçmәк
üçün istifаdә еdilәn qiymәtlәr
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә idхаl vә iхrаc әmaliyyatlarında istifаdә edilәn qiymәtlәr
кеçәn dövr әrzindә vә yа hәmin mәhsulun bаşqа tәdаrüкçülәri üzrә fакtiкi bаğlаnmış sövdәlәrә görә
qiymәtlәrin sәviyyәsini әкs еtdirir
bеynәlхаlq birliкlәr, firmаlаr vә trаnsmilli коrpоrаsiyаlаr çәrçivәsindә mәhsulların vә хidmәtlәrin tәdаrüкü
müqаbilindә hеsаblаmа аpаrаrкәn tәtbiq еdilәn qiymәt növüdür
bilаvаsitә bаzаrdа rеаllаşаn qiymәtlәr

351 Transfert qiymәtlәr hansı qiymәtlәrә deyilir?

•

ilкin sövdәlәrdә başlanğıc qiymәt кimi tәtbiq еdilir vә оnlаrı güzәştlәr vә әlаvәlәr vаsitәsilә nizаmlаmаq
оlаr
bеynәlхаlq birliкlәr, firmаlаr vә trаnsmilli коrpоrаsiyаlаr çәrçivәsindә mәhsulların vә хidmәtlәrin tәdаrüкü
müqаbilindә hеsаblаmа аpаrаrкәn tәtbiq еdilәn qiymәt növüdür
sәnаyе vә кәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrınа qiymәtlәrin pаritеt nisbәtini tәmin еtmәк üçün, еlәcә dә vеrgilәrin
qоyulmаsı ilә bаğlı оlаn хәrclәrin ödәnilmәsi, кrеditlәr üzrә fаizlәrin vеrilmәsi vә digәr ödәnişlәr üçün
tәtbiq edilәn qiymәtlәr
dövlәt öz еhtiyаclаrını (dövlәt еhtiyаtlаrını vә s.) ödәmәк üçün кәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәrindәn
mәhsulları aldığı qiymәtlәr
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә idхаl vә iхrаc әmaliyyatlarında istifаdә edilәn qiymәtlәr
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352 Strateji planlaşdırma hansı mәqsәdi özündә әks etdirir?

•

müәssisәnin strateji mәqsәdlәrinin әldә edilmәsi planlarının hazırlanmasını
mәqsәdlәrin formalaşdırılması, prioritetlәrin, onların әldә edilmәsi vasitәlәrinin vә metodlarının müәyyәn
edilmәsi prosesini
müәssisә fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinin inkişafı meyllәrini müәyyәn etmәk, onun fәaliyyәti üçün әn
әlverişli şәraitin hazırlanması vә seçilmәsini
iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin inкişаfını hәrtәrәfli хаrакtеrizә еdilmәsini
tәdqiq оlunаn prоsеsin mоdеllәşdirilmәsini

353 Aqrar sferada fәaliyyәt göstәrәn müәssisәnin biznesplanının, onun konkret fәaliyyәtinin geniş
tәhlili әsasında işlәnib hazırlanması üçün o nәyi әhatә etmәlidir?

•

yaxud xidmәtlәrin göstәrilmәsi
bunların hamısını
mәlum әmtәә istehsalının konkret layihәsinin hazırlanması
yeni növ mәhsul istehsalının mәnimsәnilmәsi
iqtisadi mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün konkret maliyyә, texnikiiqtisadi vә tәşkilati mexanizmin
öyrәnilmәsi

354 Müәssisәnin strategiyası mәhsulun çeşidlәrinin dәyişdirilmәsidirsә, biznesplanın mәqsәdi nә
olmalıdır?

•

mәhsul istehsalını müәyyәn hәddә çatdırmaq, yaxud mәlum dәfә artırmaq
yeni növ mәhsul istehsalnın mәnimsәnilmәsi müddәtinin aşağı salınması, artım tempinin sürәtlәndirilmәsi
vә yeni bazar seqmentinә çıxmaq
müәssisәnin bazara çıxardığı mәhsulun bazardakı xüsusi çәkisini mәlum hәddә çatdırmaq, yaxud mәlum
dәfә artırmaq
xalis mәnfәәti artırmaq vә mәhsulun keyfıyyәtini yüksәltmәk
servis xidmәtlәrinin vә tәsadüfi xidmәtlәrin xüsusi çәkisinin artırılması

355 Biznesplanın әsas vәzifәlәrinә nә aid edilir?

•

layihәnin hәyata keçirilmәsinә investisiyanın cәlb edilmәsi; dövlәt bölmәsi müәssisәlәrinin (elәcә dә
qismәn özәl müәssisәlәrin) layihәlәrinin dövlәt planlarına salınmasını tәmin etmәk vә mәrkәzlәşdirilmiş
mәnbәdәn vәsait almaq üçün onun әsaslandırılması; bankdan kredit almaq vә s.
firmanın inkişaf strategiyasının vә onun fәaliyyәtinin ayrıayrı istiqamәtlәrinin işlәnib hazırlanması; yeni
mәhsulların (xidmәtlәrin) yaradılması layihәlәrinin işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi vә s.
arzu edilәn nәticәlәrә nail olmağın reallıq sәviyyәsinin әsaslandırılması; mövcud fәaliyyәtin
yenilәşdirilmәsi vә ya yeni fәaliyyәt yaradılmasının mәqsәdәuyğunluluğunu әlaqәdar subyektlәrә
inandırmaq; xarici bazara çıxış vә investisiyaların firmaya cәlb edilmәsi vә s.
firma fәaliyyәtindә risk sәviyyәsinin aşağı salınması tәdbirlәrinin işlәnilmәsi; firmanın әlverişli imicinin
(nüfuzunun) formalaşdırılması; firmanın bankrotluq vә böhran vәziyyәtinin xәbәrdarlığı vә s.
fond bazarında firmanın sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә reallaşmasını tәmin etmәk; layihәnin yaradılmasının
zәruriliyinin tәşkilatimaliyyә cәhәtdәn әsaslandırılması; birgә istehsal fәaliyyәti hәyata keçirmәk üçün
tәrәfmüqabillәrin, о cümlәdәn xarici subyektlәrin kapitalının müәssisәyә cәlb edilmәsi vә s.

356 Kreditin ödәnilmәsi nәyi әks etdirir?

•

кrеditlәşmә üçün rеsurslаrın real olmasını
ssudа fаizi bir tәrәfdәn bоrc alаnın кrеditdәn istifаdәyә görә ödәnişini, әldә еdilәn mәnfәәtdәn çıхılmаnı,
digәr tәrәfdәn bаnккrеditоrun gәlirini
kredit tәşkilatın potensial borc alanlara qarşı differensial yanaşmasını
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim еdilmәsini
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların tәqdim edilmәsini

357 Bank krediti nәdir?
54/107

3/18/2016

•

sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim еdilәn кrеdit
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların tәqdim edilmәsi
ortamüddәtli кrеditin növlәrindәn biridir
kredit tәşkilatın potensial borc alanlara qarşı fәrqli yanaşması
kredit tәşkilatın potensial borc alanlara qarşı fәrqli yanaşması

358 Uzunmüddәtli kreditlәr hansı müddәtә qәdәr verilir?

•

2 – 3 ilә qәdәr
1 ilә qәdәr
1 ildәn 3 ilә qәdәr
4 – 5 ilә qәdәr
5 ildәn çох

359 Verginin fiskal funksiyası nәdir?

•

vergi güzәştlәrinin vasitәsilә sosial infrastruktur obyektlәrinin saxlanması; bәzi hüquqi vә fiziki şәxslәrin
vergilәrdәn azad olunması
gәlirlәrin bir hissәsinin müәyyәn olunmuş mәqsәdlәr üçün büdcәyә verilmәsi
vergi güzәştlәrinin vә sanksiyalarının kömәyilә texniki proseslәrin, kapital qoyuluşları vә istehsalın
maliyyәlәşdirilmәsinә dair sualların hәll olunması
büdcә ilә büdcәdaxili sistemin arasındakı әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
verginin kömәyilә milli gәlirin yenidәn bölüşdürülmәsi

360 ASKnin formalaşması vә inkişafında ikinci mәrhәlә hansı dövrü әhatә edir?

•

xidmәt sahәlәrinin inkişafı
sәnayenin intensiv inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının geri qalması
meşә tәsәrrüfatının inkişafı
emal sahәsinin inkişaf dövrü

361 Azәrbaycan müstәqillik qazandıqdan sonra sahibkarlığın inkişaf mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә
edir?

•

19701990cı illәri
19901993cü illәri
19401950ci illәri
19501960cı illәri
19601970ci illәri

362 Aqrar sferada sahibkarlığın ikinci inkişaf mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?

•

20082010cu illәri
19932002ci illәri
19901993cü illәri
20022005ci illәri
20052008ci illәri

363 Aqrar sferada sahibkarlığın üçüncü inkişaf mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә edir?

•

20002002ci illәri
20022010cu ilә olan dövrü
1993cü ilә qәdәr olan dövrü
19931996cı illәri
19962000ci illәri
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364 Aqrar sferada kiçik vә orta sahibkarlıq hansı üstünlüklәrә malikdir?

•

rәqabәt mühitinin yaradılmasına
iqtisadiyyatın lazımi çevikliyinә
istehsalın ixtisaslaşmasına
istehsalın kooperativlәşmәsinә
şәxsi marağın artıtılmasına

365 Aqrar sferada fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlıq subyektinin neçәsi kәnd tәsәrrüfatı ilә mәşğul olur?

•

45005000ә qәdәri
9500dәn çoxu
20002500ә qәdәri
25003000ә qәdәri
35004000ә qәdәri

366 Aqrar sferada çay tikanından tam istifadә ölkәyә nә verә bilәr?

•

torpağın münbitliyi üçün üzvi gübrә
xәstәliklәrin müalicәsi üçün yağ
yerli yanacaq üçün odun
tullantı mәhsulları
zәhәrli maddәlәr

367 Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında Qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

2001
1992
1995
1997
2000

368 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin başlıca mәqsәdi nәdir?

•

bunların heç biri
maksimum mәnfәәt әldә etmәk
әhalini istehlak mәhsulları ilә tәmin etmәk
strateji növ mәhsulların istehsalını tәmin etmәk
istehsala kömәk edәn sahәlәri inkişaf etdirmәk

369 İqtisadiyyatda sahibkarlıq fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә nә şamil edilir?

•

elmitexniki tәrәqqinin әn yeni nailiyyәtlәrinin davamlı olaraq istehsala tәtbiqi, sahibkarlıq fәaliyyәtinin
hәyata keçirilmәsinin hüquqi, iqtisadi vә tәşkilati baxımdan dövlәt tәrәfindәn müdafiә olunması
iqtisadi müstәqillik vә sәrbәst istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәti hәyata keçirmәk imkanları, fәaliyyәtin
nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt, innovasiyaların reallaşdırılması imkanları, maksimum mәnfәәt әldә etmәk
mәqsәdi
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә azad rәqabәt mühitinin
formalaşdırılması
әrzaq mәhsullarının istehsalı sahәsindә İSO standartlarına uyğun keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemlәrinin
tәtbiqi üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması; әrzaq tәhlükәsizliyi mexanizmlәrinin
tәkmillәşdirilmәsi, beynәlxalq NASSR (Tәhlükәli amillәrin tәhlili vә kritik nöqtәlәrә nәzarәt) sisteminә
keçid üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması; әrzaq mәhsullarının istehsalı sahәsindә beynәlxalq
tәcrübә nәzәrә alınmaqla milli standartların hazırlanması vә tәtbiqi
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә azad rәqabәt mühitinin
formalaşdırılması, istehsal potensialından vә onun tәrkib elementlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi
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370 Dövlәtin aqrar siyasәtinin müvәffәqiyyәti:

•

ölkә әhalisinin әrzaq mәhsullarına olan tәlәbatının 4050%ni daxili istehsal hesabına tәmin etmәk, yerli
әmtәә istehsalçıların 60%nın rentabelli fәaliyyәt göstәrmәsinә nail olmaq
ölkә әhalisinin әrzaq mәhsullarına olan tәlәbatının 7080%ni daxili istehsal hesabına tәmin etmәk, yerli
әmtәә istehsalçıların 90%nın rentabelli fәaliyyәt göstәrmәsinә nail olmaq
ölkә әhalisinin әrzaq mәhsullarına olan tәlәbatının 6070%ni daxili istehsal hesabına tәmin etmәk, yerli
әmtәә istehsalçıların 80%nın rentabelli fәaliyyәt göstәrmәsinә nail olmaq
ölkә әhalisinin әrzaq mәhsullarına olan tәlәbatının 8090%ni daxili istehsal hesabına tәmin etmәk, yerli
әmtәә istehsalçıların 100%nın rentabelli fәaliyyәt göstәrmәsinә nail olmaq
ölkә әhalisinin әrzaq mәhsullarına olan tәlәbatının 5060%ni daxili istehsal hesabına tәmin etmәk, yerli
әmtәә istehsalçıların 70%nın rentabelli fәaliyyәt göstәrmәsinә nail olmaq

371 Sahibkarlığın әsas formaları:

•

kiçik müәssisәlәr, kollektiv müәssisәlәr, sәhmdar cәmiyyәtlәri
fәrdi, kollektiv, korporativ
dövlәt müәssisәlәri, kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
sәhmdar cәmiyyәtlәri
ailә tәsәrrüfatları, istehsal kooperativlәri

372 Aqrar iqtisadiyyat mәfhumu nәyi özündә birlәşdirir?

•

istehsalın tәşkilini
torpaqla bağlı münasibәtlәri
tәbiәtdәn istifadәni
torpağın rekultivasiyasını
torpağın çirklәnmәsini

373 Aqrar sferada istehsal xüsusiyyәtinin mahiyyәti nәdәdir?

•

suvarma şәraitindәn asılılığı
külәk eroziyasından asılılığı
әtraf mühitlә bağlılığı
istehsalın tәşkili
mövsümü xarakterli olması

374 Aqrar sferanın 5ci xüsusiyyәti nәyi özündә әks etdirir?

•

mәşğulluq sәviyyәsini
işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalını
sahibkarlığın formalaşmasını
işçi qüvvәsi axınını
әmәyin tәşkili formalarını

375 Aqrar sferada geniş tәkrar istehsalın iki metodu hansılardı?

•

istehsalın stimullaşdırılması
ekstensiv vә intensiv inkişaf
torpağın özәllәşdirilmәsi
әmlakın özәllәşdirilmәsi
әtraf mühitin mühafizәsi

376 Milli sәviyyәdә qeyri әrzaq tәhlükәsizliyi nәdir?

•

iqtisadiyyatda inhisarçılıq
etibarlı bazarın olmaması
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•

etibarlı bazarın olması
әmtәә istehsalçılarının qorunmaması
әrzaq çatışmamazlığı

377 Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi nә ilә bağlıdır?

•

torpaqların eroziyası ilә
әrzaq çatışmaması tәhlükәsi ilә
әrzaq bolluğu ilә
istehsalın tәşkili prinsipi ilә
aqrar sferanın inkişaf sәviyyәsi ilә

378 Әrzaq tәhlükәsizliyi ilә bağlı Romada BMTnin Ümumdünya әrzaq konfransı neçәnci ildә
keçirilib?

•

2002ci ildә
1974cü ildә
1972ci ildә
1968ci ildә
1996cı ildә

379 Әrzaq tәhlükәsizliyi ilә bağlı Dünyanın gәlәcәyini öyrәnәn cәmiyyәt neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

2005ci ildә
1996cı ildә
1971ci ildә
1968ci ildә
1998ci ildә

380 Ümumdünya әrzaq şurası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1980ci ildә
1974cü ildә
1965ci ildә
1970ci ildә
1972ci ildә

381 Ümumdünya әrzaq şurası hazırladığı sәnәddә beş problem nәdәn ibarәtdir?

•

infrastrukturun azlığı
mәhsuldarlığın aşağı düşmәsi
xәrclәrin artım tempi
әmәk haqqının sәviyyәsi
mәhsuldarlığın artması

382 Meyvә vә gilәmeyvә mәhsulları ilә özünü tәminetmә sәviyyәsi neçә faiz tәşkil edir?

•

130,0 % sәviyyәsindәn aşağı
161,4 % sәviyyәsindә
8090 % arasında
90,0 %dәn çox
120130 % sәviyyәsindә

383 Әrzaq yönümlü әt vә süd mәhsullarına tәlәbatın neçә faizi idxaldan asılı olmuşdur?

•

31,9 %dәn yüksәk
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•

7,8  11.7 % sәviyyәsindә
39,1  44,3 % sәviyyәsindә
0,2 – 2,3 % sәviyyәsindә
4,7 – 22,5 % sәviyyәsindә

384 Ölkәdә әrzaq vә yeyinti mәhsullarının istehsalının sәviyyәsi; qida mәhsullarının istehsalının
iqtisadi cәhәtdәn sәrfәliliyi; qida mәhsullarının qiymәtlәrinin sәviyyәsi; ölkә әhalisinin alıcılıq
qabiliyyәti; әhalinin gәlirlәri vә әmәk haqqının orta aylıq sәviyyәsi; dövlәtin әrzaq resursları. Bu
faktorlar nәyi şәrtlәndirir?

•

milli marağın tәmin edilmәsini
ölkәnin milli әrzaq müstәqilliyinin tәmin edilmәsini
әrzaq tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn kompleks daxili vә xarici amillәri
әrzaq tәhlükәsizliyinin әsas tәminat mәsәlәlәrini
dövlәt siyasәtinin istiqamәtlәrini

385 İnkişaf etmiş Avropa ölkәlәrindә kooperativlәr әsasәn hansı istiqamәtdә tәşkil olunur vә fәaliyyәt
göstәrir?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının alınması, emal edilmәsi vә satılması
İstehsalçıların madditexniki tәchizatı
İstehsalçılara tәsәrrüfat xidmәti

386 Әrzaq tәhlükәsizliyi hansı formada baş verir?

•

daimi, müvәqqәti, dövlәt
regional, dövlәt
regional, dövlәt, potensial
daimi, müvәqqәti, potensial
potensial, dövlәt

387 Potensial әrzaq qıtlığının yaranma sәbәblәri:

•

Xarici ticarәt әlaqәlәri zamanı satmağa, dәyişmәyә milli kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu olmadıqda vә s.
Ölkәnin әrzaq tәminatı xarici bazardan asılı olduqda beynәlxalq sәviyyәdә hәr hansı qaynar vәziyyәt,
böhran, ticarәt müharibәsi, embarqo, sanksiya qoyulması vә s.
Müxtәlif sәbәblәrdәn әrzaq qıtlıq yarandıqda (o cümlәdәn kәnd tәsәrrüfatında mәhsuldarlıq aşağı
düşdükdә, yanacaqenerji resurslarının qiymәtinin qalxması vә s.)
Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üçün әlverişli olmayan hava şәraiti (quraqlıq, dolu, sel, tufan vә s.) baş
verdikdә
İnflyasiya baş verdikdә, işsizliklә әlaqәdar әhalinin gәlirlәri aşağı düşdükdә

388 Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyini çәtinlәşdirәn xarici amillәr hansılardır?

•

istehsalçılardan istehlakçılara qәdәrki mәrhәlәdә әrzaq mәhsulları itkilәrinә yol verilmәsi; әhalinin
minimal gәlir sәviyyәsinin aşağı olması vә s.
ölkәnin әrzaq idxalından vә istehsal amillәrindәn asılılıq sәviyyәsi; ölkәnin idxal etdiyi qida
mәhsullarına dünya bazar qiymәt konyukturunun tәsiri vә s.
әkin sahәlәrinin strukturu vә heyvandarlığın yemlә tәmin edilmә sәviyyәsinin aşağı olması; aqrar sektorun
istehsal potensialından istifadәnin aşağı olması; istehsal vә bazar infrastrukturunun zәif olması vә s.
әrzaq mәhsulları istehsal edәn sahәlәrdә disproporsiyaların mövcudluğu; kәnd tәsәrrüfatı xammalı
әsasında işlәyәn emal sәnaye müәssisәlәrinin inhisarçılığı vә s.
iqtisadiyyatın idarә edilmәsinin tәşkilati strukturunun bazar prinsiplәrinә adaptasiya edilmәmәsi; әrzaq
mәhsulları istehsal edәn sahәlәrin maliyyә vәziyyәtinin ağırlığı vә s.
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389 Әrzaq tәhlükәsizliyi vә tam qidalanmanı xarakterizә edәn aspektlәr:

•

bunların heç biri
mövcudluq, әldә etmәk imkanları, istifadә (istehlak) – sosialiqtisadi vә bioloji
istehsal, istehlak, әrzaq mәhsulları ilә tәmin etmә sәviyyәsi
ekoloji tәhlükәsizlik, istehsal vә bazar infrastrukturunun inkişafı
әhalinin minimal gәlir sәviyyәsinin aşağı olması, әrzaq idxalından asılılıq sәviyyәsi

390 Әrzaq tәhlükәsizliyi vә tam qidalanmanı xarakterizә edәn mövcudluq aspekti nәdir?

•

ev tәsәrrüfatlarının gәlir vә xәrclәrinin, inflyasiyanın vә gәlirlәrlә bağlı olaraq әrzaq vә digәr zәruri
mәhsulların qiymәtlәrinin monitorinqi
keyfiyyәt vә kәmiyyәt baxımından yemәyә yararlı vә sağlamlıq üçün tәhlükәsiz olan әrzaq mәhsullarının
fiziki mövcudluğunu nәzәrdә tutur
ailәnin (ev tәsәrrüfatının) vә onların hәr üzvünün tam qidalanması mәqsәdilә tәlәb edilәn әrzaq mәhsulları
әldә etmәk üçün kifayәt qәdәr resurslara malik olmasını nәzәrdә tutur
әrzaq mәhsulları kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә mövcud olduqda vә әldә etmәk imkanına malik olduğu hallarda
ailә (ev tәsәrrüfatı) hansı mәhsullardan istifadә edilmәsinin mәqsәdәuyğunluğu seçimini edir
әrzaq mәhsullarının istehlak sәviyyәsindәki dәyişikliklәrin, sәhiyyә xidmәtlәri ilә ölçülәn әhalinin
qidalanma vәziyyәtinin öyrәnilmәsi

391 Aqrar istehsal mәfhumu nәyi özündә әks etdirir?

•

istehsalın tәnzimlәnmәsini
növlәr üzrә mәhsul istehsalını
torpağın meliorasiyasını
istehsalın sәviyyәsini
istehsalın tәmәrküzlәşmәsini

392 Әhalinin әrzaq tәhlükәsizliyinә daxil olan ikinci ünsür hansıdır?

•

taxıla tәlәbatın azalması
ailәlәrin әrzağı әldә edә bilmәsi
cәmiyyәtdә әrzaq çatışmamazlığı
әrzaq bolluğunun yaradılması
istehsalın hәcminin artırılması

393 Әhalinin әrzaq tәhlükәsizliyinә daxil olan üçüncü ünsür hansıdır?

•

istehsalın zәif tәnzimlәnmәsi
әrzağın analoji qidalandırıcı tәrkibi
әrzağın qidalıq sәviyyәsi norması
әrzağın qidalıq sәviyyәsinin aşağı düşmәsi
keyfiyyәtsiz mәhsul istehsalı

394 Azәrbaycanda әrzaq proqramı neçәnci ildәn hәyata keçirilir?

•

2000ci ildәn
1996cı ildәn
1993cü ildәn
1994cü ildәn
1995ci ildәn

395 Tomas Robert Maltus nәzәriyyәsinә görә әrzaq tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün hansı amillәr
әsas götürülür?

•

aqrar sahәnin ekstensiv inkişafı
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•

xәstәliklәr, müharibәlәr
әhalinin kәskin artımı
urbanizasiya
әtraf mühitin mühafizәsi

396 Әrzaq tәhlükәsizliyinә dair qәbul edilmiş problemin ikinci amili hansıdır?

•

istehsalın tәnzimlәnmәsi
әhalinin sürәtli artımı
әhali artımının mәhdudlaşdırılması
istehsalın sәviyyәsinin artırılması
xәstәlik vә müharibәlәr

397 Dünya әrzaq tәhlükәsizliyinә dair qәbul olunmuş beşinci amil nәdir?

•

mәskunlaşmanın yaxşılaşması
mәskunlaşma mühitinin pislәşmәsi
qloballaşma problemi
әhalinin miqrasiyası
içmәli suyun tükәnmәsi

398 Әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı ikinci göstәrici hansıdır?

•

investisiyaların cәlb edilmәsi
mәhsuldarlığın 3 dәfә artırılması
mәhsullara xәrclәrin artırılması
әkin sahәlәrinin 2 dәfә artırılması
suvarma әkinçiliyinin genişlәndirilmәsi

399 Әrzaq tәhlükәsizliyi ilә bağlı dünya alimlәrinin dördüncü göstәricisi nәdәn ibarәtdir?

•

torpaqların eroziyası ilә mübarizә
çirklәnmәnin qarşısının alınması
yer sәthinin çirklәndirilmәsi
ekoloji tarazlığın pozulması
ehtiyatlarda sәmәrәli istifadә

400 Ümumdünya әrzaq şurası hazırladığı sәnәddә hansı problemә diqqәtin artırılmasını ön plana
çәkmişdir?

•

su tәchizatının yaxşılaşdırılması
taxılın әkin sahәsinin azalması
taxılın әkin sahәsinin artırılması
tәrәvәzin әkin sahәsinin genişlәndirilmәsi
torpaqların münbitliyinin artırılmasını

401 Ümumdünya әrzaq şurası hazırladığı sәnәddә dörd problem nәdir?

•

kimyәvi maddәlәrdәn istifadә
әtraf mühitin çirklәnmәsi
iqlim dәyişikliklәri
qlobal istilәşmә
okeanların çirklәnmәsi

402 Ölkәnin dәnli bitkilәrin mәhsulları ilә tәminetmә sәviyyәsi neçә faiz tәşkil etmişdir?
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•

80,0 %ә qәdәr
63.3 % sәviyyәsindә
56,7 %dәn çox
59,6 % sәviyyәsindә
76,577,9 % arasında

403 Avropada aqrar mәhsulların ikinci әn böyük istehsalçısı hansı ölkәdir?

•

İtaliya
Almaniya
Fransa
İngiltәrә
Belçika

404 Dünyada әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә hansı tәşkilat aparıcı rola malikdir?

•

MDB
FAO
NATO
BMT
Avropa İttifaqı

405 Daimi әrzaq tәhlükәsizliyi aşağıdakı hansı sәbәblәrdәn baş verә bilәr?

•

Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üçün әlverişli olmayan hava şәraiti (quraqlıq, dolu, sel, tufan vә s.) baş
verdikdә
Kәnd tәsәrrüfatı vә emal sәnayesi zәif inkişaf etdikdә, xarici ticarәt әlaqәlәri zamanı satmağa, dәyişmәyә
milli kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu olmadıqda
Müxtәlif sәbәblәrdәn әrzaq qıtlığı yarandıqda
Qiymәtlәr qalxdıqda, әhalinin alıcılıq qabiliyyәti aşağı olduqda
Ölkәnin әrzaq tәminatı xarici bazardan asılı olduqda beynәlxalq sәviyyәdә hәr hansı qaynar vәziyyәt,
böhran, ticarәt müharibәsi, embarqo, sanksiya qoyulması vә s.

406 Aqrar sfera respublika iqtisadiyyatının hansı sahәsini özündә birlәşdirir?

•

meşә tәsәrrüfatını
kәnd vә meşә tәsәrrüfatı, emalı, xidmәt
ictimai münasibәtlәri
tәsәrrüfatçılıq formalarını
yalnız kәnd tәsәrrüfatını

407 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi elminin predmetini nә tәşkil edir?

•

istehsalın proqnozlaşdırılması
obyektiv iqtisadi qanunlar
iqtisadi islahatlar
torpaq islahatı
sahibkarlıq fәaliyyәti

408 Aqrar sferada taxılçılığın inkişafı üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi önәmlidir?

•

taxılın mәhsuldarlığının azaldılması
әkinlәrdә taxılın xüsusi çәkisinin 60 %ә çatdırılması
әkin sahәsinin azaldılması
dәmyә әkinçiliyә keçilmәsi
meşә massivlәrinin salınması
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409 Aqrar sferada özәllәşdirmәyә dair dövlәt proqramının hәyata keçirilmәsindә әsas mәqsәd nәdir?

•

xidmәt sahәlәrinin inkişafı
sahibkarlığın üstün inkişafı
istehsalın hәcminin artırılması
çayçılığın inkişafı
dövlәt tәsәrrüfatlarının inkişafı

410 Aqrar sferada qeyri әrzaq mәhsullarına hansı mәhsullar daxildir?

•

meyvә vә gilәmeyvә mәhsulları
qidalanmada istifadә olunmayan mәhsullar
emal olunmuş meyvәtәrәvәz
konservlәşdirilmiş әt mәhsulları
soyudulmuş qida mәhsulları

411 Respublikanın aqrar sferasının hansı sahәlәrindә istehsal tәlәbatı ödәyir?

•

üzümçülük, taxılçılıq
tәrәvәzçilik, kartofçuluq
pambıqçılıq, üzümçülük
heyvandarlıq, tәrәvәzçilik
kartofçuluq, pambıqçılıq

412 Aqrar bölmәnin hansı sahәlәrindә istehsalın artımında dinamiklik müşahidә edilir?

•

әt vә süd istehsalında
bunların hamısında
kartof istehsalında
tәrәvәz istehsalında
meyvә vә gilәmeyvә istehsalında

413 Aqrar sferada istehsal olunan 1 kq üzümdә nә qәdәr kallori var?

•

2000dәn çox kallori
7001200 kallori
250300 kallori
390500 kallori
15002000 kallori

414 Respublikanın ikinci tütünçülük rayonu hansıdır?

•

Lәnkәran
Naxçıvan
Abşeron
ŞәkiZaqatala
Aran

415 2015ci ilәdәk dayanıqlı әrzaq tәminatının әldә olunması sahәsindә dövlәt siyasәtinin
istiqamәtlәri aşağıda qeyd edilәn addımların hansılarından ibarәt olacaqdır? 1.iqtisadiyyatın sahәvi vә
regional baxımdan tarazlı inkişafının tәmin edilmәsi; 2.әrzaq tәminatı sahәsindә risklәrin idarә
olunmasını tәmin etmәk; 3.әrzaq istehsalının artırılmasının hәvәslәndirilmәsinә yönәldilmiş vergi
siyasәtinin hәyata keçirilmәsi; 4.torpaq vә sudan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılması ilә bağlı
tәdbirlәrin davam etdirilmәsi; 5.Dövlәt Taxıl Fondunun yaradılması vә sәmәrәli idarә olunması
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•

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

416 Kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqların neçә faizi әkinә yararlı sahәlәrdir?

•

.4
.39
.5
.45
.27

417 Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı neçә iqtisadi
rayon üzrә tәrtib edilmişdir?

•

9
10
8
7
11

418 Aran iqtisadi rayonunda kәnd tәsәrrüfatının әsas ixtisaslaşma sahәlәri hansılardır?

•

maldarlıq, pambıqçılıq, quru subtropik meyvәçilik, faraş tәrәvәzçilik, kartofçuluq
üzümçülük, quru subtropik meyvәçilik, pambıqçılıq, taxılçılıq, bostançılıq
pambıqçılıq, kartofçuluq, quru subtropik meyvәçilik, faraş tәrәvәzçilik, bostançılıq
taxılçılıq, maldarlıq, tütünçülük, pambıqçılıq, üzümçülük
faraş tәrәvәzçilik, meyvәçilik, bostançılıq, üzümçülük, pambıqçılıq

419 Azәrbaycanın aqrar bölmәsinin davamlı inkişafı istiqamәtlәri aşağıdakı hansı mәsәlәlәrinin
hәllini tәlәb edir: 1.torpaq vә su ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin tәmini; 2.kәnd tәsәrrüfatında
suvarma vә meliorasiya tәminatının bәrpası; 3.aqrar bölmәnin madditexniki bazasının
möhkәmlәndirilmәsi; 4.aqrar bölmәnin xammal istehsalı vә emalı sahәlәrinin әlaqәli inkişafının
dәstәklәnmәsi

•

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

420 FAOnun mәlumatlarına әsasәn әrzaq istehsalının illik artımı: 19501985ci illәrdә  30 milyon
ton; 19851995ci illәrdә  12 milyon ton; 2030cu ilәdәk  ?

•

5 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
9 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
20 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
13 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
10 milyon ton sәviyyәsindә olacaq

421 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, daxili әrzaq bazarının haqsız
rәqabәtdәn qorunması ilә bağlı müvafiq tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi; inflyasiyanın idarә olunan
sәviyyәdә saxlanılması ilә bağlı qabaqlayıcı tәdbirlәrin görülmәsi; ekoloji tarazlığın vә
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biomüxtәlifliyin qorunması istiqamәtindә siyasәtin davam etdirilmәsi; torpaq vә sudan istifadәnin
sәmәrәliliyinin artırılması ilә bağlı tәdbirlәrin davam etdirilmәsi vә s. dövlәt siyasәti istiqamәtlәrinin
hansı sahәsinә aid edilir?

•

bunların heç birinә
dayanıqlı әrzaq tәminatının әldә olunması
әhalinin tәhlükәsiz vә keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәmin edilmәsi
әrzaq tәminatı ilә bağlı risklәrin idarә olunması
sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması vә әrzaq tәminatı sisteminin institusional inkişafı

422 Әrzaq tәminatı ilә bağlı risklәrin idarә olunması sahәsindә hansı tәdbirlәrin görülmәsi lazımdır?

•

iqtisadiyyatın sahәvi vә regional baxımdan tarazlı inkişafının tәmin edilmәsi; real sektorun inkişafına
stimullaşdırıcı tәsir göstәrәn pul vә fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi; әrzaq istehsalının artırılmasının
hәvәslәndirilmәsinә yönәldilmiş vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
fövqәladә vәziyyәtә hazırlıqla bağlı әrzaq ehtiyatlarının yaradılmasına dair qanunvericilik bazasının
hazırlanması; әsas әrzaq mәhsulları üzrә dövlәt ehtiyatının yaradılması vә idarә edilmәsi; fövqәladә
halların qarşısının alınması mәqsәdilә çevik mexanizmin yaradılması
әrzaq mәhsullarının istehsalı sahәsindә İSO standartlarına uyğun keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemlәrinin
tәtbiqi üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması; әrzaq tәhlükәsizliyi mexanizmlәrinin
tәkmillәşdirilmәsi, beynәlxalq NASSR (Tәhlükәli amillәrin tәhlili vә kritik nöqtәlәrә nәzarәt) sisteminә
keçid üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması; әrzaq mәhsullarının istehsalı sahәsindә beynәlxalq
tәcrübә nәzәrә alınmaqla milli standartların hazırlanması vә tәtbiqi
fermerlәrә subsidiyaların verilmәsi, onların texnika, gübrә vә kimyәvi vasitәlәrlә tәminatının
yaxşılaşdırılması tәdbirlәrinin davam etdirilmәsi; kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı vә emalı
müәssisәlәrinә ayrılan güzәştli kreditlәrin hәcminin artırılması;
kәnd tәsәrrüfatı vә әrzaq mәhsulları istehsalı sahәsindә birliklәrin, assosiasiyaların, kooperativlәrin
yaradılmasının dәstәklәnmәsi; biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, bazara çıxış imkanlarının
genişlәndirilmәsi; haqlı rәqabәt mühitinin inkişaf etdirilmәsi, inhisarçı tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn
suiistifadә hallarının qarşısının alınması

423 Azәrbaycanda XX әsrin әvvәllәrindә aqrar sferanın hansı sahәsi inkişaf etmişdir?

•

çayçılıq
pambıqçılıq
taxılçılıq
maldarlıq
tәrәvәzçilik

424 Aqrar sferada sahibkarlıq fәaliyyәt imkanlarına görә hansı istiqamәtlәrә ayrılır?

•

xidmәt sahibkarlığı
istehsal sahibkarlığı
mәslәhәt sahibkarlığı
ticarәt sahibkarlığı
maliyyә sahibkarlığı

425 Aqrar sferada sahibkarlığın inkişafının sosialiqtisadi әhәmiyyәti nәdәdir?

•

әhalinin maddi tәminatının pislәşmәsindә
maddi nemәtlәr bolluğunun yaradılmasında
istehsalın artımında
çoxnövlü tәsәrrüfatların yaradılmasında
intensiv inkişafın tәmin edilmәsindә

426 Aqrar sferada aparılan siyasәt nәyi tәmin etmәlidir?
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•

köhnә texnologiyanın tәtbiqi
yerli istehsalçılara üstünlük verilmәsi
istehsalın tempinin aşağı salınması
әrzaq mәhsulları istehalının azalması
әhalinin tәminatının pislәşmәsi

427 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin obyektinә nә daxildir?

•

sәhmdar cәmiyyәtlәri
bazara tәklif edilәn vә istehlak edilәn bütün mal vә әmtәәlәr
firmalar, şirkәtlәr vә digәr hüquqi şәxslәr
fiziki şәxslәr
kәndli (fermer) tәsәrrüfatları

428 Dövlәtin aqrar siyasәti nәdәn asılı olaraq hәyata keçirilir?

•

sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması vә әrzaq tәminatı sisteminin institusional inkişafından
iqtisadi sistemlәrin tipindәn vә formasından, ölkәnin iqtisadiyyatının vә xüsusilә aqrar sferanın
inkişafının mövcud vәziyyәtindәn
elmitexniki tәrәqqinin әn yeni nailiyyәtlәrinin davamlı olaraq istehsala tәtbiqindәn
istehsal potensialından vә onun tәrkib elementlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsindәn
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә azad rәqabәt mühitinin
formalaşdırılması

429 Sahibkarlığa әsaslanan kәndlifermer tәsәrrüfatlarının sayı hansı regionlarda çoxluq tәşkil edir?

•

Lәnkәran, Abşeron, Dağlıq Şirvan
Aran, ŞәkiZaqatala, Lәnkәran
GәncәQazax, Abşeron, Dağlıq Şirvan
Abşeron, Naxçıvan, QubaXaçmaz
ŞәkiZaqatala, Naxçıvan, Dağlıq Şirvan

430 Aqrar islahatlar nәticәsindә respublikada hansı tәsәrrüfatçılıq formaları fәaliyyәt göstәrir?

•

ailә tәsәrrüfatları, istehsal kooperativlәri
bunların hamısı
dövlәt müәssisәlәri, kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
kiçik müәssisәlәr, kollektiv müәssisәlәr
sәhmdar cәmiyyәtlәri

431 Aqrar sferada sahibkarlıq fәaliyyәtinin növlәri hansılardı?

•

әmәyin tәşkili formaları
kiçik, orta, iri sahibkarlıq
dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
tәsәrrüfatçılıq formaları
istehsalın ixtisaslaşması

432 20022008ci illәrdә Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu tәrәfindәn verilәn 271,4 milyon manat
güzәştli kreditin nә qәdәri kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı vә emala yönәldilmişdir?

•

200 milyon manatdan çoxu
147 milyon manatı
8595 milyon manatı
115120 milyon manatı
130 milyon manatı
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433 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin spesifik xüsusiyyәtlәrinә nәlәr daxildir?

•

elmitexniki tәrәqqinin әn yeni nailiyyәtlәrinin davamlı olaraq istehsala tәtbiqi
bunların hamısı
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә azad rәqabәt mühitinin
formalaşdırılması
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinin hüquqi, iqtisadi vә tәşkilati baxımdan dövlәt tәrәfindәn
müdafiә olunması
istehsal potensialından vә onun tәrkib elementlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi

434 Dövlәtin müasir aqrar siyasәti nәyә xidmәt edir?

•

iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә azad rәqabәt mühitinin
formalaşdırılmasına
aqrar bazarın düzgün formalaşmasına vә sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsinә yönәldilmәklә yanaşı, hәmdә
aqrar sferanın istehsaliqtisadi fәaliyyәtinin, tәsәrrüfatmaliyyә nәticәlәrinin yaxşılaşdırılmasına, bu
sahәdә mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılmasına, daha mütәrәqqi fәaliyyәt formalarından istifadә
olunmasına
fövqәladә vәziyyәtә hazırlıqla bağlı әrzaq ehtiyatlarının yaradılmasına dair qanunvericilik bazasının
hazırlanması; әsas әrzaq mәhsulları üzrә dövlәt ehtiyatının yaradılması vә idarә edilmәsi; fövqәladә
halların qarşısının alınması mәqsәdilә çevik mexanizmin yaradılmasına
әrzaq mәhsullarının istehsalı sahәsindә İSO standartlarına uyğun keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemlәrinin
tәtbiqi üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması; әrzaq tәhlükәsizliyi mexanizmlәrinin
tәkmillәşdirilmәsi, beynәlxalq NASSR (Tәhlükәli amillәrin tәhlili vә kritik nöqtәlәrә nәzarәt) sisteminә
keçid üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması; әrzaq mәhsullarının istehsalı sahәsindә beynәlxalq
tәcrübә nәzәrә alınmaqla milli standartların hazırlanması vә tәtbiqinә
әrzaq istehsalı zәncirinin bütün mәrhәlәlәrindә müvafiq sahәlәr üzrә keyfiyyәtә nәzarәt sisteminin vә
mexanizminin işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsinә

435 Aqrar sahәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafında dövlәt hansı әsas funksiyaları yerinә yetirir?

•

dövlәtin prioritet strateji maraqlarının tәmin edilmәsi, mәhsul istehsalının artım dinamikasının
gözlәnilmәsi, mәhsulların tәdarükü, daşınması, emal, satışı, saxlanılması proseslәrinin düzgün
әlaqәlәndirilmәsi
tәşkilatihüquqi, nәzarәt, koordinasiya, makroiqitisadi tәnzimlәnmә, sahibkarlıq fәaliyyәtinin
stimullaşdırılması
sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi, xüsusi mülkiyyәtә vә sahibkarlığa әsaslanan
müxtәlif tәsәrrüfatçılıq formalarının inkişafı, mәhsul istehsalçıları ilә mәhsul istehlakçıları arasındakı
iqtisadi әlaqә vә münasibәtlәrin sәmәrәli qurulması
hәr bir regionda mövcud sәrvәtlәrdәn, istehsal ehtiyatlarından, maliyyә vәsaitindәn sәmәrәli istifadәyә
nail olunması, әhalinin mәşğulluğunun artırılması, işsizliyin azaldılması
iqtisadi mexanizmin tәkmillәşdirilmәsi, maliyyәkredit, vergi, sosial sığortanın sәmәrәli qurulması,
istehsala xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, istehsalın stimullaşdırılması amillәrindәn sәmәrәli
istifadә olunması, aqrar bazarın fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi

436 Respublikada miqyasına görә әn geniş vüsәt tapmış sahibkarlıq fәaliyyәti?

•

korporativ
kiçik
iri
orta
fәrdi

437 ASK formalaşarkәn әrazisahә quruluşu düzgün qurulmadan nә ilә bağlı mәsәlәlәri hәll etmәk
mümkün deyil?

•

mәnfәәtin azalması
son mәhsulun istehlakı
mәhsulun satışı
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mәhsulun emalı
mәhsulun saxlanması

438 ASK formalaşarkәn hansı xüsusiyyәtin nәzәrә alınması tәlәb olunur?

•

işçilәrin ixtisasını artırılması
torpağın әsas istehsal vasitәsi olması
mövcud texnikadan istifadә
әmәkdәn istifadә
texnikanın sahәlәr üzrә bölgüsü

439 İstehsal xidmәt sahәlәri formalaşarkәn hansı sahәlәr sәrbәstliyini saxlayır?

•

pul gәlirlәrinin aşağı salınmasını
istehsaliqtisadi sәrbәstliyini
mәhsulların daşınmasını
әkin sahәlәrinin genişlәnmәsini
infrastrukturun azalmasını

440 ASK inkişafı hansı sahәlәrin yüksәlmәsinә xidmәt edir?

•

hәyat sәviyyәsinin yüksәlmәsinә
torpaq sahәlәrinin artmasına
әkin sahәlәrinin genişlәnmәsinә
suvarılan sahәlәrin artırılmasına
әmәk haqqının artmasına

441 ASKnin inkişafının sürәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakı amillәrin hansından istifadә edilmәlidir?

•

şoranlaşmanın çoxalmasından
mövcud istehsal çoxalmasından
әmәk haqqı fondundan
әhalinin yerlәşdirilmәsindәn
torpaqların eroziyasından

442 Aqrarsәnaye kompleksinin başlıca istehsal sahәsi nәdir?

•

tәmir
kәnd tәsәrrüfatı vә emal
tәdarük
satış
tikinti

443 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı artdıqda tәdarük, emal, daşınma sahәsindә nә baş verir?

•

onların fәaliyyәti dәyişmir
onların fәaliyyәti genişlәnir
daha çox gәlir әldә edilir
onların fәaliyyәti mәhdudlaşır
onların fәaliyyәti lәğv olunur

444 ASKnin sәmәrәli fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün nәyin nәzәrә alınması vacibdir?

•

satış qiymәtlәrinin sәviyyәsi
tәbiiiqlim şәraiti, iqtisadi artım
әmәk haqqının artırılması
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әhalinin yaşayış sәviyyәsi
torpağın münbitliyinin azalması

445 Regionlarda ASKnin sәmәrәli fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәr hansıdır?

•

mәnfәәtin әldә edilmәsi
әmәk ehtiyatları vә işçi qüvvәsi
mәhsul istehsalının azalması
әmtәәlik mәhsulun azalması
әmәk sәrfinin azalması

446 Aqrarsәnaye kompleksi sistemindә inteqrasiya prosesi hansı yolla hәyata keçirilir?

•

tәdarük sisteminin lәğv edilmәsi
sәnaye ilә kәnd tәsәrrüfatının qarşılıqlı әlaqәsi
istehsalın genişlәndirilmәsi
emal sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
başqa kanalların çoxalması

447 Aqrarsәnaye kompleksinin tәdqiqat obyektini nә tәşkil edir?

•

meşә tәsәrrüfatı
xüsusi mülkiyyәtli özәl qurumlar
dövlәt kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
istehsal kooperativlәri
balıqçılıq tәsәrrüfatı

448 Aqrarsәnaye kompleksindә birinci qrupa hansı sahәlәr daxildir?

•

meliorasiyairriqasiya xidmәti
kәnd tәsәrrüfatı istehsalı vә emalı
yalnız kәnd tәsәrrüfatı
tikinti sahәsi
nәqliyyat vә rabitә sahәsi

449 Aqrarsәnaye kompleksi sistemindә birinci qrup nәyi özündә birlәşdirir?

•

xammal ehtiyatlarını
kompleks әmәlә gәtirәn özәyi
balıqçılıq tәsәrrüfatını
meşә tәsәrrüfatını
suvarma sistemlәrini

450 Aqrarsәnaye kompleksi sistemindә dördüncü qrupa hansı sahәlәr daxildir?

•

aqrokimya xidmәti
tәdavül sferası sahәlәri
madditexniki tәchizat
nәqliyyat vә rabitә
su tәsәrrüfatı sistemlәri

451 ASK sistemindә beşinci qrupa hansı sahәlәr daxildir?

•

xidmәt sahәlәri
maliyyә, kredit, bank
kәnd tәsәrrüfatı
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meşә tәsәrrüfatı
balıqçılıq tәsәrrüfatı

452 Çoxsahәli istehsal sistemi kimi ASKnin mәzmununu nә tәşkil edir?

•

istehsalın sәmәrәliliyi
inteqrasiya әlaqәlәri
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi
müqavilә münasibәtlәri
ictimai әmәk növü

453 Birinci tarixi mәrhәlә özünü hansı sahәdә biruzә verir?

•

aqrar sahәnin tәnәzzül dövrü
әkinçiliyin üstünlük tәşkil etdiyi dövr
sәnayenin üstün inkişaf dövrü
xidmәtin inkişaf dövrü
tikintinin üstün inkişaf dövrü

454 Әmәk bazarında yaranmış gәrginliyin azaldılmasında nә mühüm yer tutur?

•

bunların hamısı
işçilәrin yeni peşә vә ixtisaslara yiyәlәnmәlәri
işsizliyin aradan qaldırılması
işsizliyin yumşaldılması
bunların heç biri

455 Әmәk bazarının әsas tәrkib hissәsi nәdir?

•

bunların hamısıdır
infrastrukturdur
bazardır
kәndli (fermer) tәsәrrüfatlardır
kooperativlәrdir

456 Әmәk bazarının inkişafı üçün nә ilә yaxından mәşğul olunmalıdır?

•

peşә dәyişmә prosesinin tәnzimlәnmәsi
bunların hamısı
mәşğulluq sahәsinin inkişaf mexanizminin formalaşması
mәşğulluğun peşәixtisas strukturunun proqnozlaşdırılması
әmәk ehtiyatlarının hazırlığı

457 Vakansiya nәdir?

•

bunların heç biri
işә götürәnlәrin boş olan vә iş qüvvәsi tәlәb edәn iş yeri
әmәk qabiliyyәtli şәxslәrin müstәqil surәtdә özünü işlә tәmin edilmәsi
sosial müdafiәyә xüsusi ehtiyac
bunların hamısı

458 Әrazi mәşğulluq proqramı iqtisadiyyatın hansı sahәlәri üzrә işlәnib hazırlanır?

•

şәhәrlәr
bunların hamısı
müәssisәlәr
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tәşkilatlar
inzibati rayonlar

459 Әrazi mәşğulluq proqramının I bölmәsinә bunlardan hansı aid edilir?

•

bunların hamısı
iqtisadi vә sosial demoqrafik inkişafın әsas istiqamәti
mәşğulluq vә işsizliyin tәnzimlәnmәsindә әmәk bazarının rolu
әmәk bazarının hesablanması
bunların heç biri

460 Aqrar sferada intensiv inkişaf nә demәkdir?

•

istehsalın kooperasiyalaşması
istehsalın keyfiyyәtcә tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın yenidәn qurulması
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
istehsalın yerlәşdirilmәsi

461 Aqrar sferada istehsalın intensivlik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindә hansı göstәricilәrdәn
istifadә olunur?

•

ümumi mәhsulun dәyәri
әsas fondlar, cari istehsal xәrclәri
әmәk haqqının sәviyyәsi
xәrclәrin aşağı salınması
gәlirlәrin sәviyyәsi

462 Aqrar sferada intensivlәşmәnin әsas istiqamәtini nә tәşkil edir?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
aqrar sahәnin sәnayelәşmәsi
torpaqların meliorasiyası
elmi әsaslarla idarә etmә

463 ASKda istehsalın intensiv inkişafı nәyә әsaslanır?

•

әmәk haqqının artırılmasına
әmәk vә vәsaitin vahid mәqsәdә cәmlәşmәsi
istehsal xәrcinin azalmasına
әmәk sәrfinin aşağı salınmasına
kadr hazırlığına

464 ASKda intensiv inkişaf şәraitindә istehsal üsullarının dәyişdirilmәsini, texnika vә texnologiyanın
yaxşılaşmasını nә tәlәb edir?

•

tәchizat formaları
әmәk vә vәsait qoyuluşu
әmәyin tәşkili
istehsalın strukturu
satış üsulları

465 Heyvandarlığın intensiv inkişafı üçün nәyә nail olunmalıdır?

•

İstehsalın vә әmәyin tәşkili yaxşılaşmalıdır
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•

Bunların hamısına nail olunmalıdır
Yalnız cins tәrkib yaxşılaşmalıdır
Yalnız madditexniki baza möhkәmlәnmәlidir
Yalnız yemçilik inkişaf etdirilmәlidir

466 Bu k/tı mәhsullarının hansı emal mәrhәlәsindәn keçir?

•

taxıl
bunların hamısı
pambıq
tütün
çay

467 Әmәk bazarının әsas tәrkib hissәsi olan infrastruktur nәlәri tәnzimlәyir?

•

işçi qüvvәsinin tәlәb vә tәklif arasında tarazlığı
bunların hamısını
işә düzәlmәni
peşә yönümlü
peşә hazırlığını

468 ASK sistemindә müxtәlif tәsәrrüfatçılıq formalarının inkişafı nәlәri tәlәb edir?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
peşәkar kadr hazırlığını
onların peşә tәrkibinin kökündәn dәyişmәsini
yeni tipli işçilәrin tәkrar istehsalını

469 Әmәk bazarı nәdir?

•

bunların hamısı
iş qüvvәsinә olan tәlәb vә tәklifin mәcmusu
әmәk fәaliyyәtinә ilk dәfә başlamaq
işә götürәnlәrin boş olan iş yeri
әmәk qabiliyyәtli şәxslәrin müstәqil sürәtdә işlә tәmini

470 Әrazi işçi qruplarının vәzifәlәrinә bunlardan hansı daxil edilir?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
vacib mәlumatlar vә informasiyalarla tәmin edilmә
hazırlıq mәrhәlәsindә formaların doldurulması
ӘMPnin iqtisadiyyatın inkişaf göstәricilәri ilә uyğunlaşdırılması

471 Әrazi mәşğulluq proqramının II hissәsinә bunlardan hansı aid edilir?

•

әmәk bazarının hesablanması
kadrların peşә hazırlığı
sәrbәst işlәrin vә qeyrimәşğul әhalinin yeni işә hazırlanması
bunların hamısı
mәşğulluq vә işsizliyin tәnzimlәnmәsindә әmәk bazarının rolu

472 Aqrar sferada alınan yem vә dәn nәyin son mәhsulu hesab olunur?

•

yemçiliyin
72/107

3/18/2016

•

bitkiçiliyin
heyvandarlığın
xidmәt sahәlәrinin
üzümçülüyün

473 Aqrar sferada kәrә yağın alınmasında aralıq mәhsul kimi istifadә olunan süd hansı sahәnin son
mәhsuludur?

•

arıçılığın
heyvandarlığın
bitkiçiliyin
qoyunçuluğun
donuzçuluğun

474 Aqrar sferada son mәhsulun dәyәrinә nәlәr daxildir?

•

xidmәtin vә әsas fondların dәyәri
bunların hamısı
kәnd tәsәrrüfatında yaradılan xalis mәhsul
emaldan alınan xalis mәhsul
mübadilә sahәlәrinin xalis mәhsulu

475 Aqrar sferada xalis mәhsulun yaradılmasının yeganә mәnbәyi hansı sahәdir?

•

donuzçuluq tәsәrrüfatı
kәnd tәsәrrüfatı
balıqçılıq tәsәrrüfatı
meşә tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı

476 Aqrar sferada xalis mәhsulun azalmasına hansı amil tәsir edir?

•

mәhsulların emalı zamanı
bunların hamısı
mәhsulların toplanması zamanı
mәhsulların daşınması zamanı
mәhsulların saxlanması zamanı

477 Aqrar sferada itkilәrin qarşısını necә almaq olar?

•

material xәrclәrini azaltmaq
bunların hamısı
vәsait sәrfinin aşağı salınması
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
әmәk sәrfinә nәzarәt

478 Aqrar sferada sәmәrәliliyә hansı baxımdan qiymәt verilir?

•

şәxsi mәnafe baxımından
bunların hamısı
iqtisadiyyat baxımından
müәssisә marağı baxımından
kollektivin mәnafeli baxımından

479 Aqrar sferada istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricilәr hansıdır?
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•

müәssisәnin maliyyә möhkәmliyi
bunların hamısı
istehsalın rentabelliyi
yararlı sahәyә görә ümumi gәlir, mәnfәәt
100 manat istehsal xәrcinә düşәn ümumi gәlir

480 Aqrar sahәdә sosial sәmәrәliliyi xarakterizә edәn göstәricilәr hansıdır?

•

1 nәfәrә düşәn pullu xidmәt
bunların hamısı
ümumi real gәlirin sәviyyәsi
әmәk haqqının sәviyyәsi
әhalinin tәkrar istehsal göstәricisi

481 Aqrar sferada istehsaltexnoloji sәmәrәliyin müәyyәn edilmәsindә hansı göstәrici götürülür?

•

1 nәfәr işçiyә düşәn hissәsi
bunların hamısı
heyvandarlığın mәhsuldarlığı
istehsalın enerji tutumu
ümumi mәhsulun 1 ha sahәyә düşәn hissәsi

482 Aqrar sferada istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyi hansı göstәrici ilә ölçülür?

•

mәnfәәt
bunların hamısı
maya dәyәri
ümumi mәhsul
ümumi gәlir

483 Aqrar sferada әmtәәlik mәhsul nәyә deyilir?

•

saxlanılan mәhsula
satılan mәhsula
istehsal olunan mәhsula
tәdarük olunan mәhsula
emal olunan mәhsula

484 Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә aqrar sferada mәhsul istehsalının artımı ilә yanaşı
nәyin yüksәldilmәsi başlıca vәzifә kimi qarşıda durur?

•

keyfiyyәtin
maya dәyәrinin
әmәk sәrfinin
iqtisadi sәmәrәliliyin
mәhsuldarlığın

485 Aqrar sferada sәmәrәliliyin hansı forması müәyyәn edilir?

•

yalnız tәşkilati
sosial, istehsaliqtisadi, texnikitexnoloji
yalnız sosial
yalnız istehsaliqtisadi
yalnız texnikitexnoloji
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486 Regionlarda ASKnin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsinә tәsir edәn amil nәdir?

•

mәnfәәtin әldә edilmәmәsi
әmәkdәn vә işçi qüvvәsindәn istifadә
mәhsul istehsalının azalması
әmtәәlik mәhsulun aşağı düşmәsi
әmәk sәrfinin azalması

487 ASK sistemindә inteqrasiya nә demәkdir?

•

satış kanallarının artması
xammal vә emalın birlәşmәsi
xammal istehsalı
son mәhsul istehsalı
emal sferasının genişlәnmәsi

488 Azәrbaycan Respublikasının Regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı na dair
proqram nә vaxt tәsdiq olunmuşdur (20022008ci illәr)?

•

15 may 2004cü il
11 fevral 2004cü il
20 yanvar 2004cü il
20 mart 2004cü il
22 fevral 2004cü il

489 Hazırda regionlarda aqrar sferanın inkişafının müasir sәviyyәsi qәnaәtbәxş hesab etmәk olarmı?

•

tәlәbatdan çox aşağıdır
tәlәbata uyğundur
qeyriqәnaәt bәxşdir
inkişaf sәviyyәsi tәlәbatdan aşağıdır
tәlәbatdan yüksәkdir

490 Regionlarda aqrar sahibkarlıqla mәşğul olanların torpaq, işçi qüvvәsi, maliyyә vәsaitlәri ilә
tәminatı necәdir?

•

normativlәrә uyğun gәlmir
orta sәviyyәdәdir
çox aşağıdır
yüksәk sәviyyәdәdir
normativlәrә uyğun sәviyyәdәdir

491 Regionlarda aqrar sferanın sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalı tәmin edәn gәlirlәri sәviyyәsi
necәdir?

•

gәlirlәr öz xәrcini ödәmәyә çatır
tәkrar istehsalı tam tәmin etmir
tәkrar istehsalı tam tәmin edir
normadan aşağı sәviyyәdәdir
istehsal әsasәn zәrәrlә başa gәlir

492 Azәrbaycan Respublikası Regionlarının sosialiqtisadi inkişaf Dövlәt Proqramı na dair qanunun
birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?
20152020ci illәri

•
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•

20042008ci illәri
20002003cü illәri
19952000ci illәri
19931994cü illәri

493 Azәrbaycan Respublikası Regionlarının sosialiqtisadi inkişaf Dövlәt Proqramı nın ikinci
mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?

•

20122015ci illәr
20092013cü illәr
20052007ci illәr
20062009cu illәr
20102011ci illәr

494 Regionlarda mәşğulluğun yaxşılaşdırılmasında aqrar sferanın hansı sahәsinin inkişafı daha
önәmlidir?

•

emal sahәsinin
yüksәk әmәk tutumlu sahәlәrin
әmәk tutumu az olan sahәlәrin
taxılçılıq sahәsinin
yemçilik sahәsinin

495 Respublikanın regionlarında aqrar sferanın quruluşunda baş verәn dәyişiklik başqasına necә tәsir
göstәrir?

•

fәaliyyәti yüksәlir
fәaliyyәti pozulur
tәsir etmir
fәaliyyәti genişlәnir
fәaliyyәti sәmәrәli әlaqәlәnir

496 Aqrar sferada vә onun regionlarında istehsal olunan mәhsulların neçә faizi tәkrar istehsala
yönәldilir?

•

7580 %ә qәdәri
5560 %ә qәdәri
2530 %ә qәdәri
3040 %ә qәdәri
4045 %ә qәdәri

497 Regionlarda aqrar sferanın ümumi fәaliyyәtinә ona daxil olan sahәlәrin iştirakı necә tәsir
göstәrir?

•

istehsala mәsrәflәrlә
istehsalın mexaniklәşmә sәviyyәsi ilә
әmtәәlik mәhsulun xüsusi çәkisi ilә
mәhsulların maya dәyәri ilә
mәhsullara sәrf olunan әmәklә

498 Aqrar sferaya daxil olan yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә nail olmaq üçün öz fәaliyyәtini nәyә
uyğunlaşdırmalıdır?

•

istehsalın artırılmasına
kәnd tәsәrrüfatının tәlәblәrinә
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әmәk sәrfinin artmasına
maya dәyәrinin aşağı salınmasına
qiymәtlәrin artırılmasına

499 İstehsalın inkişafına tәlәb olunan xidmәtin göstәrilmәsi mәqsәdi ilә qrup halında birlәşәrәk
fәaliyyәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır?

•

sosial sahә
infrastruktura
istehsal sahәlәri
yardımçı sahә
kömәkçi sahә

500 ASK müәssisә vә tәşkilatlarının inkişaf sәviyyәsi artdıqca vә istehsalın hәcmi genişlәndikcә
onların nәyә tәlәbatı daha da artır?

•

әmәyin tәşkilinә
müxtәlif növ xidmәtlәrә
әmәk haqqına
әmәk ehtiyatına
istehsalın intensivlәşmәsinә

501 ASKda infrastruktur istehsal sahәlәrini xidmәt işindәn azad etmәklә yanaşı diqqәtin bilavasitә
harada cәmlәşmәsinә şәrait yaradır?

•

mәhsul satışına
istehsal prosesinә
әmәk sәrfinә
әmәk haqqına
әmәyin tәşkilinә

502 Aqrar sferada torpağın çirklәnmәsinә sәbәb olan hansı maddә daha çox toksikoloji xassәyә
malikdir?

•

torpağın meliorasiyası
azot gübrәsi
civә
fosfor gübrәsi
torpağın irriqasiyası

503 Azәrbaycanda suvarma әkinçiliyi ölkәdә istehsal olunan bitkiçilik mәhsullarının neçә faizini
verir?

•

65 – 70 %ә qәdәrini
80,0 %ә qәdәrini
55 – 60 %ә qәdәrini
50,0 %ә qәdәrini
60 – 65 %ә qәdәrini

504 Torpaqlardan istifadәnin intensivlәşmәsinin artması nәticәsindә torpaq әmәlәgәlmә prosesi
pozulur, digәr tәrәfdәn nә azalır?

•

heç nә azalmır
münbitlik sәviyyәsi
kimyalaşma
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suvarma
qorunma

505 Aqrar sferada külәk, su eroziyasına uğramış torpaqlar ümumi torpaqların neçә faizini tәşkil edir?

•

10 – 15 %ә qәdәri
40 – 45 %ә qәdәri
25 – 30 %ә qәdәrini
80 – 85 %ә qәdәri
90 – 100 %ә qәdәri

506 Aqrar sferada torpaqdan istifadә әmsalının artmasında hansı üsul daha effektli hesab olunur?

•

torpaqların külәk eroziyası
qapalı drenaj sisteminә keçilmәsi
sellәmә suvarmanın tәşkili
şırımlar vasitәsilә suvarma
yağış yağdırma yolu ilә suvarma

507 Aqrar sferada istehsal olunan әrzaq vә digәr kәnd tәsәrrüfatı mәnşәli ölkәnin istehlaka olan
tәlәbatının necә hissәsini tәşkil edir?

•

heç birini
42097
42125
42186
42036

508 Yungül sәnaye sahәsi vә taxılçılıq sahәsi üzrә neçә faiz aqrar sfera tәrәfindәn tәmin edilir?

•

bunlaın heç biri
8590%
5060%
4050%
1

509 Torpaq üzәrindә mülkiyyәtlәvәtorpaqdan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdar olan münasibәtlәr necә
adlanır?

•

bunların hamısı
aqrar münasibәtlәr
kәndli (fermer) münasibәti
bәlәdiyyә münasibәti
bunların heç biri

510 Xüsui mülkiyyәtdә olan torpaqlar bunlardan hansıdır?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
fәrdi, kollektiv vә kooperativ bağların altında olan torpaqlar
fәrdi yaşayış evlәrin hәyatyani sahәlәri
vәtәndaşların qanuni istifadәsindәki torpaqlar

511 Respublikanın aqrar bölmәsindә yaradılan tәsәrrüfatçılıq formasından hansı üstünlük tәşkil edir?

•

bunların heç biri
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•

kәndli (fermer) tәsәrrüfatı
kolxoz tәsәrrüfatı
sovxoz tәsәrrüfatı
bunların hamısı

512 Xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizәdә aparılarkәn istifadә edilәn kimyәvi maddәlәr nәyin
ucuzlaşmasına sәbәb olur?

•

qiymәtin
mәhsulların
әmәk sәrfinin
әmәk haqqının
hәyat şәraitinin

513 Dünyada hәr il әridilәn 500 milyon ton metalın neçә faizi korroziyaya uğrayaraq torpağa daxil
olur vә onu çirklәndirir?

•

45%dәn çox hissәsi
20 – 25%ә qәdәri
10 – 15%ә qәdәri
15 – 20%ә qәdәri
40 – 45%ә qәdәri

514 Aqrar sferada mövcud çatışmamazlıqların aradan qaldırılması üçün hansı tәdbirin hәyata
keçirilmәsi önәmlidir?

•

istehsalın ixtisaslaşmasının
aqrokimya xidmәti mәrkәzinin
torpaqların meliorasiyasının
torpağın yeni üsulla suvarılmasının
әtraf mühitin mühafizәsinin

515 Aqrar sferada suvarma üsullarının hansı mәhsuldarlığın yüksәlmәsinә bilavasitә tәsir edir?

•

dәmiyyә şәraitindә istehsalın aparılması
damcılarla impulslu suvarma
sellәmә suvarma
şırımlar vasitәsilә suvarma
impulslu suvarma

516 Torpaq islahatı haqqında qәbul olunmuş qanun hansı tәsәrrüfatçılıq formalarının yaradılmasını
mәqsәdәuyğun hesab etmişdir?

•

dövlәt k/tı müәssisәlәri sәhmdar cәmiyyәtlәri
bunların hamısı
torpaq vә әmlak üzәrindә xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan kәndli (fermer), şәxsi yardımçı tәsәrrüfatlar
torpaq vә әmlak üzәrindә xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan birgә tәsәrrüfatlar, kooperativlәr, şәrikli
tәsәrrüfatlar
sәhmdar cәmiyyәti

517 Aqrar sferada investisiyanın әsas istiqamәtlәrinә rәğmәn necә hissәyә ayrılır?

•

810dan çox hissәyә
6 hissәyә
3 hissәyә
3 – 4dәn çox hissәyә
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5 hissәyә

518 Aqrar sferada investisiyaların әsas üstünlüklәri nәdәdir?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
pul vәsaiti, kreditlәr, sәhmlәr, qiymәtli kağızlar
daşınan vә daşınmaz әmlak
intellektual sәrvәtlәr vә başqa sәrvәtlәr

519 Aqrar sferada investisiya siyasәti hansı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
investisiya prosesinin mәrkәzlәşdirilmәsi
dövlәt investisiyalarının mәqsәdi yerlәşdirilmәsi
xarici investisiyaların stimullaşdırılması

520 Әsas kapitala yönәldilmiş xarici investisiyaların aqrar sahә üzrә istifadә edilmiş investisiyalarda
xüsusi çәkisi neçә faiz tәşkil edir?

•

38,5 – 39,0 %
18,5 % sәviyyәsindә
67,9 – 66,7 %
38,5 – 45,6 %
78,5 – 24,8 %

521 Bazarın hansı әlamәtlәri vә meyarları var?

•

istehsalın differensiallaşdırılması hesabına istehsal quruluşunun tәkmillәşdirilmәsi
bunların hamısı
tәsәrrüfat subyektlәri, istehsalçılar ilә istehlakçılar arasında iqtisadi әlaqәlәrin olması
istehsalçılar arasında rәqabәtin mövcud olması
iqtisadi subyektlәr arasında ekvivalent mübadilә әsasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaranması

522 Bazar münasibәtlәri şәraitindә bazar hansı funksiyaları yerinә yetirir?

•

istehsalçılarla istehlakçıların iqtisadi mәnafelәrinin әlaqәlәndirilmәsi funksiyası
bunların hamısı
istehsalla istehlakın әlaqәlәndirilmәsi funksiyası
tәnzimetmә funksiyası
istehsalın yüksәk sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi funksiyası

523 Ölkәdә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә yeyinti mәhsullarının istehsalı daxili
mәnbәlәr hesabına hәyata keçirilmәsi; әsas növ әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları istehsal edilәn
sahәlәrin intensiv inkişafı tәmin edilmәsi; әmtәә istehsalçılarının gәlirlәrini geniş tәkrar istehsalın
tәmin olunması sәviyyәsinә çatdırılması üçün dövlәt tәrәfindәn kömәklik göstәrilmәsi nәyә aid edilir?

•

aqrar bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsinin başlıca vәzifәlәrinә
aqrar bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsinin aspektlәrinә
meşәdәn, onun sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadәsinә
tоrpаqlаrın münbitliyinin yüksәldilmәsi vә onlardan istifadәnin yaxşılaşdırılmasına
aqrar bazarın funksiyalarına

524 Aqrar sferada investisiya qoyuluşu hansı amillәrә müvafiq olaraq tәkmillәşdirilir?
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•

bunların heç biri
bunların hamısı
sahә strukturuna
tәkrar istehsal strukturuna
texnoloji struktura

525 Aqrar sfera üzrә әsas kapitala yönәldilmiş investisiyaların bütövlükdә ölkә iqtisadiyyatı
investisiyasında xüsusi çәkisi neçә faiz tәşkil etmişdir?

•

7,8 – 10,0 %ә qәdәr
3,2 % çox
0,5 – 0,7 % qәdәr
1,5 – 1,7 %ә qәdәr
0,9 – 2,5 %ә qәdәr

526 Bazar münasibәtlәrinin inkişaf etdirilmәsindә birinci qrup amillәrә nә aid edilir?

•

kreditpul sisteminin sağlamlaşdırılması vә inflyasiyanın artımının qarşısının alınması; istehsalın sahә
quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların qıtlığının aradan qaldırılması vә s.
istehsalın iqtisadi metodlarla idarә edilmәsinә keçirilmәsi; sahibkarlıq fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi;
sәrbәst şәkildә istehsal әlaqәlәrinin yaradılması vә s.
mülkiyyәtin çoxnövlülüyünә vә müxtәlif tәsәrrüfat formalarına keçmәsi; kreditpul sisteminin
sağlamlaşdırılması vә inflyasiyanın artımının qarşısının alınması
istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların qıtlığının aradan
qaldırılması
sәrbәst iqtisadi zonaların yaradılması

527 Dövlәtin aqrar siyasәtinin aqrar bazarın formalaşmasına tәsiri hansı amillәrlә şәrtlәnir?

•

istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların qıtlığının aradan
qaldırılması
aqrar bazar iştirakçılarının tәbii fәlakәt vә digәr әvvәlcәdәn proqnozlaşdırıla bilmәyәn tәsirlәrdәn etibarlı
sığortalanması; daxili әmtәә istehsalçılarının iqtisadi maraqlarının sәmәrәli vә etibarlı şәkildә müdafiә
olunması; istehlakçıların vәziyyәtinin stabil saxlanılması
mülkiyyәtin çoxnövlülüyünә vә müxtәlif tәsәrrüfat formalarına keçmәsi; istehsalın sahә quruluşunun
dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların qıtlığının aradan qaldırılması; sәrbәst iqtisadi
zonaların yaradılması vә s.
kreditpul sisteminin sağlamlaşdırılması vә inflyasiyanın artımının qarşısının alınması; istehsalın sahә
quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların qıtlığının aradan qaldırılması vә s.
bazar institutlarının yaradılması; әhalinin geniş tәbәqәlәrinin psixoloji cәhәtdәn hazırlanması

528 Aqrar bazarın dövlәt tәrәfindәn dolayı vә ya qeyrimüstәqil tәnzimlәnmәsi hansl vasitәlәrlә
hәyata keçirilir?

•

mәhsul istehsal xәrclәrinin aşağı salınması tәdbirlәri; aqrar sferada struktur siyasәt
bunların hamısı
әmtәәlik mәhsulun satışından daxil olan vәsaitin artırılması
aqrar sferanın mәhsullarının dövlәt tәdarükü; aqrar sferada istehsalın rentabelliyinin yüksәldilmәsinә
yönәldilәn tәdbirlәr
әmtәә istehsalçılarının qiymәt subsidiyaları; ölkәdә xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar tәdbirlәr

529 Aqrar sferada investisiya qoyuluşunun mәnası nәdir?

•

maliyyәlәşdirmә
sәrmayә qoyuluşu
istehsala çәkilәn xәrc
әmәk haqqı xәrclәri
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kapital yönümlü vәsait

530 Ölkә iqtisadiyyatı üzrә әsas kapitala yönәldilmiş investisiya neçә milyon manat tәşkil etmişdir?

•

15,5 milyard manatdan çox
7,1 – 7,5 milyard manatdan çox
5,7 – 6,0 milyon manat
0,9 – 3,0 milyon manat
10,5 – 15,1 milyard manat

531 Aqrar sfera üzrә әsas kapitala yönәldilmiş investisiyaların nә qәdәr tәşkil rtmişdir?

•

150 – 200 milyon manat
243,3 milyon manat
6,5 – 10,5 milyon manat
40,7 – 58,3 milyon manat
60,5 – 90,0 milyon manat

532 Аzәrbаycаn tоrpаqlаrının münbitliyinin yüksәldilmәsi vә onlardan istifadәnin yaxşılaşdırılması
proqramına müvafiq olaraq:

•

әmtәәnin istehsalçıların tәlәbinin ödәnilmәsi üçün müasir texnika vә avadanlıqlar bazarı
formalaşdırmalıdır
bunların hamısı
yеrli tоrpаqiqlim şәrаitinә uyğunlaşan elmi әaslarla, ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsiz әkinçilik sisteminin
hazırlanması vә tәtbiqi tәmin edilmәlidir
torpağın münbitliyinin qorunmasını vә yüksәldilmәsini tәmin edәn hәcdә erroziyaya qarşı, aqrokimya,
meşәqoruyucu hidromeliorativ tәdbirlәr yerinә yetirilmәlidir
mineral gübrәlәrin, әhәng materiallarının, bitkilәrin mühafizә vasitәlәrinin bәrpa olunması vә hәmcinin
artması tәmin edilmәlidir

533 Aqrar bazarın qorunmasını özündә әks etdirәn dövlәtin aqrar siyasәti neçә әsas mәrhәlәni
birlәşdirir?

•

5
3
1
2
4

534 Aqrar sferada sahәlәr üzrә intensivlәşmә sәviyyәsi müәyyәn edilәrkәn hansı göstәricilәrdәn
istifadә olunur?

•

bitkilәrin növ tәrkibi, torpağın meliorasiyası
bunların hamısı
enerji ilә tәmin olunma
mineral vә üzvü gübrәlәrdәn istifadә
mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiqi

535 Aqrar sferada heyvandarlıq sahәlәrinin intensivlik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindә hansı
göstәricilәr әsas götürülür?

•

cins yaxşılaşdırılması
bunların hamısı
naxırın quruluşunun yaxşılaşdırılması
heyvanların yem, binalarla tәmin edilmәsi
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mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiqi

536 Müasir dövrdә ASKnın inkişafının başlıca istiqamәti nәdәn ibarәtdir?

•

torpaqların artırılması
işçilәrin çoxaldılması
texniki tәmirin güclәndirilmәsi
ekstensiv inkişaf
intensiv inkişaf

537 ASKda geniş tәkrar istehsala hansı yollarla nail olunur?

•

әmәyin tәşkili
intensiv vә ekstensiv inkişaf
torpaqların genişlәnmәsi
maddi maraq
әhali artımı

538 ASK sistemindә torpaqdan, istehsal resurslarından, texnologiyadan, әsaslı vәsait qoyuluşundan
intensivlәşmәnin nәyi asılıdır?

•

dәyişilmәsi
sәviyyәsi
dinamikası
tәşkili qaydası
hәrәkәt forması

539 Tәsәrrüfatlarda intensivlik sәviyyәsi müәyyәn edilәrkәn hansı tәyinatlı müqayisәdәn istifadә
olunur?

•

sabit
ümumi
mütlәq
nisbi
dәyişәn

540 Ayrıayrı konkret sahәlәrdә intensivlik sәviyyәsi müәyyәn edilәrkәn hansı tәyinatlı müqayisәdәn
istifadә olunur?

•

nisbi
xüsusi
ümumi
dәyişәn
sabit

541 Kәnd tәsәrrüfatı cәmiyyәtin hәyatında sosialiqtisadi sәciyyә daşımaqla daha hansı әhәmiyyәtә
malikdir?

•

bunların hamısına
siyasi vә strateji әhәmiyyәtә malikdir
heç bir әhәmiyyәtә malik deyil
sosial әhәmiyyәtә
iqtisadi әhәmiyyәtә

542 Aqrar istehsalda iqtisadi subyektlәrin tәdiyyә qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi nәlәri çәtinlәşdirir?
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•

bunların heç biri
yeni texnologiyaların vә elmitexniki naliyyәtlәrin öyrәnilmәsini
k/tı istehsalının öyrәnilmәsi
әkinçiliyin öyrәnilmәsi
heyvandarlığın öyrәnilmәsi

543 Emal sәnayesi aqrar sahәnin inkişafında mühüm rol oynayır vә daha nәlәrә xidmәt edir?

•

bunların heç birinә
madditexniki tәchizatın formalaşmasına
maddiyyata
mәnәviyyata
bunların hamısına

544 Әmәk bazarını nәzәri cәhәtdәn neçә yerә bölmәk olar?

•

100 yerә
5 yerә
3 yerә
10 yerә
2 yerә

545 Tәbii әmәk bazarı nәdir?

•

bunların hamısı
xalis rәqabәtin olmadığı bir bazar
kolxoz bazarı
alqısatqı mәntәqәsi
bunların heç biri

546 İqtisadi böhran nә ilә nәticәlәnir?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
işsizliyin yaranması ilә
әmәk bazarında vәziyyәt gәrginlәşir
mal qıtlığı yaranır

547 Әmәk bazarının formalaşması hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

әmәk miqrasiyasının sәrbәstlәşmәsi
bunların hamısı
işçi qüvvәsinin tәklif azadlığı
işçi qüvvәsinin tәlәbat azadlığı
әmәk ödәnişlәrinin sәrbәstlәşmәsi

548 Müvәqqәti mәşğulluq nәdir?

•

bunların hamısı
vәtәndaşların müәyyәn müddәt әrzindә ictimai sәmәrәli fәaliyyәti
işәgötürәnlәrin boş olan iş yeri
iş qüvvәsi tәlәb edәn iş yeri
bunların heç biri

549 Dövlәt siyasәtinin әsas istiqamәtlәri bunlardan hansılardır?
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•

әmәk fәaliyyәtinin vә mәşğulluq növünün seçilmәsindә vәtәndaşların öz iradәsini sәrbәst idarә etmәsinә
şәrait yaradılması
işsizlәrin sosial müdafiәsinin tәmin edilmәsi
bunların heç biri
bunların hamısı
vәtәndaşların qanun çәrçivәsindә hәyata keçirilәn әmәk vә sahibkarlıq tәşәbbüsünün müdafiә edilmәsi

550 Әrazi mәşğulluq proqramında neçә bölmә müәyyәn edilib?

•

7
5
3
4
6

551 Әrazi mәşğulluq proqramının III hissәsinә bunlardan hansı aiddir?

•

bunların hamısı
әmәk bazarinin hesablanması
kadrların peşә hazırlığı
yeni işә hazırlanması
iqtisadi inkişafın istiqamәti

552 Aqrar sferada geniş tәkrar istehsalın hansı formasına üstünlük verilir?

•

kompleks mexaniklәşdirmәyә
intensiv inkişafa
istehsalın ixtisaslaşmasına
ekstensiv inkişafa
istehsalın tәmәrküzlәşmәsinә

553 Aqrar sferada istehsalın intensivlik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindә hansı göstәricinin vahid
torpaq sahәsinә düşәn mәblәği әsas götürülür?

•

inteqrasiya göstәricisi
cari istehsal xәrclәri
әmәk sәrfi göstәricisi
ümumi mәhsulun dәyәri
xalis gәlirin dәyәri

554 Aqrar sferada әmәk sәrfi göstәricisi istehsalın intensivlәşdirilmәsini hansı cәhәtdәn xarakterizә
edir?

•

istehsalın tәmәrküzlәşmәsini
istehsalın mexaniklәşmә vә avtomatlaşdırma sәviyyәsini
istehsalın texnologiyasını
istehsalın ixtisaslaşmasını
istehsalın yerlәşdirilmәsini

555 Aqrar sferada istehsalın intensivlәşdirilmәsinin sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsindә hansı
göstәricidәn istifadә olunur?

•

istehsalın rentabellik sәviyyәsi
bunların hamısı
ümumi gәlirin yararlı sahәyә nisbәti
ümumi mәhsulun yararlı sahәyә nisbәti
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xalis gәlirin yararlı sahәyә nisbәti

556 ASKda elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi vә onun nailiyyәtlәrinin tәtbiqi nәyin inkişafına
sәbәb olur?

•

ixtisaslaşmanın
intensivlәşmәnin
әmәk haqqının
ekstensiv inkişafın
iqtisadi münasibәtlәrin

557 Mәhsul istehsalının artırılmasına torpaqların genişlәndirilmәsi vә obyektlәrin artırılması hesabına
nail olunması inkişafın hansı istiqamәtidir?

•

mәqsәdәuyğun
ekstensiv
istehsalın ixtisaslaşması
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
intensiv

558 ASKda intensivlәşmә әmәk vә vәsaitin hansı torpaq sahәsindә cәmlәşmәsini vә onlardan
sәmәrәli istifadәni nәzәrdә tutur?

•

kәnd tәsәrrüfatına yararlı sahәdә
mәqsәdәuyğun hesab olunan sahәdә
cәmi torpaqlarda
әkin yerindә
çoxillik әkmәlәrdә

559 ASKda intensivlәşmә müqayisә nәticәsindә müәyyәnlәşdirilәn hansı göstәricidir?

•

dinamik
nisbi
dәyişәn
mütlәq
keyfiyyәt

560 Әsas fondlarla istehsal xәrci arasında nisbәt müxtәlif olan tәsәrrüfatlarda fonda görә intensivlik
sәviyyәsi necә hesablanır?

•

Әkin yerinin çoxalması ilә
Әsas fondların torpaq vahidinә nisbәti ilә
Tәsәrrüfatın fondlarının dәyәri ilә
Әkin yerinin quruluşu ilә
Әsas fondların quruluşu ilә

561 ASKda intensivlәşmәnin iqtisadi sәmәrәliliyi öz әksini nәdә tapır?

•

Satılan mәhsulun çoxalmasında
Mәhsul istehsalının çoxalmasında
Әmәk şәrtinin artmasında
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindә
İstehsal xәrcinin artmasında

562 ASKda intensivlәşmәnin iqtisadi mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
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•

Kapitalın torpaqlar arasında bölüşdürülmәsindәn
Kapitalın strukturunun tәkmillәşdirilmәsindәn
Kapitalın eyni torpaq sahәsindә cәmlәnmәsindәn
Mәhsul istehsalının artırılmasından
İstehsalın strukturunun dәyişilmәsindәn

563 İslahatların aparılması nәticәsindә nәlәr baş vermişdir?

•

bunların heç biri
iqtisadiyyatın aqrar bölmәsi tamamilә özәllәşdirilmiş
k/tı gerilәmiş
k/tnın inkişafı dondurulmuş
bunların hamısı

564 İdeal әmәk bazarı nә ilә formalaşır?

•

bunların heç biri ilә
ölkәdә mövcud olan xalis rәqabәtin olması ilә
rәqabәtin olmaması ilә
әmәyin tәklifi ilә
bunların hamısı ilә

565 Yeni iqtisadi münasibәtlәr şәraitindә respublikamızda meydana çıxan әn mühüm problem nәdir?

•

bunların hamısı
әhalinin mәşğulluğunun sәmәrәli şәkildә tәşkili
tәlәb
tәklif
bunların heç biri

566 Aqrar sferada aralıq mәhsul nәyi әks etdirir?

•

ümumi mәhsulun zay olan hissәsini
ümumi mәhsulun istehlaka sәrf olunan hissәsini
ümumi mәhsulun satılan hissәsini
ümumi mәhsulun emal olunan hissәsini
ümumi mәhsulun tәdarük olunan hissәsini

567 Aqrar sferada istehsaltexnoloji sәmәrәlilik nәdәn istifadәnin sәmәrәliliyini әks etdirir?

•

әmәk sәrfindәn
istehsal resursundan
torpaq fondundan
әmәk ehtiyatından
әmәk haqqından

568 Aqrar sferada iqtisadi sәmәrәliliyi әks etdirәn ümumilәşdirilmiş göstәrici nәdir?

•

mexaniklәşmә
mәhsuldarlıq
әmәk mәhsuldarlığı
әmәk haqqı
istehsal xәrci

569 Aqrar sferada dövriyyә vәsaitindәn istifadәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas göstәricisi nәdir?
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•

vәsaitin normalaşdırılmasıdır
vәsaitin dövriyyә müddәtidir
vәsaitin hәcmidir
vәsaitin strukturudur
vәsaitin artım dinamikasıdır

570 Aqrar sferada yağ istehsalında aralıq mәhsul hansıdır?

•

çay tikanın tullantısı
kәnd tәsәrrüfatından alınan yem vә dәn
inәklәrә verilәn şirәli yem
tәrәvәzdәn alınan tullantı
heyvanlara verilәn qaba yem

571 Aralıq mәhsul kimi istifadә olunan qüvvәli yem nәyin son mәhsuludur?

•

balıqçılıq tәsәrrüfatının
qarışıq yem zavodunun
emal müәssisәlәrinin
kәnd tәsәrrüfatının
meşә tәsәrrüfatının

572 Aqrar sferada son mәhsula nәlәr daxildir?

•

әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi
emaldan alınan әrzaq mәhsulları
әkinçilikdәn alınan mәhsullar
heyvandarlıqdan alınan mәhsullar
mәsrәflәrin artma ehtimalı

573 Aqrar sahәdә hansı mәhsul bu mәrhәlәnin dördündә (istehsal, tәdarük, emal, istehlak) dә itkiyә
mәruz qalır?

•

meyvә
çörәk
kartof
tәrәvәz
üzüm

574 Aqrar sferada istehsaltexnoloji sәmәrәlilik nәyi özündә әks etdirir?

•

әmәk haqqından istifadәni
resurslardan istifadәni
әmәk ehtiyatlarından istifadәni
mәsrәflәrdәn istifadәni
xidmәtlәrdәn istifadәni

575 Aqrar sferada istehsaliqtisadi sәmәrәlilik nәyin әsasında müәyyәnlәşir?

•

әldә edilәn ümumi gәlirlә
әldә edilәn nәticә ilә
әmәk sәrfi müqabilindә
vәsait sәrfi müqabilindә
әldә edilәn ümumi mәhsulla
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576 Aqrar sferada sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi üçün kim maraqlıdır?

•

özәl qurumlar
bütövlükdә cәmiyyәt
kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
sәhmdar cәmiyyәtlәri
dövlәt tәsәrrüfatları

577 Aqrar sferada sәmәrәliliyin hansı formaları fәaliyyәt göstәrir?

•

yalnız tәşkilati
texnoloji, istehsaliqtisadi, sosial
yalnız sosial
yalnız istehsaliqtisadi
yalnız texnoloji

578 Aqrar sferada sosial sәmәrәliliyin kriteriyası hansı formada özünü göstәrir?

•

1 nәfәrә düşәn pullu xidmәtlә
işçilәrin normativ hәyat sәviyyәsi ilә
әmәk haqqının sәviyyәsi ilә
istehlak fondunun hәcmi ilә
1 nәfәrin cari tәlәbatı ilә

579 Aqrar sferada texnoloji sәmәrәliliyi xarakterizә edәn göstәricilәr hansıdır?

•

torpaqların meliorasiyası
bitkilәrin mәhsuldarlığı
maya dәyәrinin yüksәlmәsi
mәhsul vahidindә әmәk sәrfinin artması
torpaqların eroziyası

580 Aqrar sferada son mәhsulun artımı, keyfiyyәtin yüksәlmәsi, itkilәrin azalması nәyin çoxalmasına
sәbәb olur?

•

maya dәyәrinin
xalis mәhsulun
әmәk sәrfinin
işçi qüvvәsinin
itkilәrin

581 Aqrar sferada geniş tәkrar istehsalın inkişafının, әhalinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasının
başlıca şәrti, ehtiyat mәnbәyi vә maliyyә imkanlarının mövcud olmasını nә әks etdirir?

•

iqtisadi münasibәt
ictimai sәmәrәlilik
istehsalın çoxalması
pul gәlirinin artması
mәnfәәtin azalması

582 Aqrar sferada sәmәrәliliyi әks etdirәn ümumilәşdirilmiş göstәrici nәdir?

•

mәhsuldarlıq
әmәk mәhsuldarlığı
әmәk haqqı
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istehsal xәrci
mexaniklәşmә

583 Aqrar sferada sәmәrәlilik nәdir?

•

rentabelliliyin dinamikası
istehsal xәrcinin azalması
fondlarla tәminatın yaxşılaşması
alınan nәticә ilә onu törәdәn sәbәbin nisbәti
әldә edilәn gәlirin çoxalması

584 Mәhsulun keyfiyyәti nә ilә müәyyәn olunur?

•

әmtәәlik sәviyyәsi ilә
istehlak norması ilә
mәhsul istehsalının artımı ilә
mәhsulun istehsal xәrclәri ilә
әmtәәlik mәhsulun çoxalması ilә

585 Aqrar sferada xalis mәhsul istehsalının mәnbәyi nәdir?

•

mәhsulun keyfiyyәti
xam mәhsul istehsalı
satılan mәhsul
emal olunan mәhsul
mәhsul itkisi

586 Aqrar sferada iqtisadi sәmәrәliliyin sәviyyәsinә qiymәt verilәrkәn ona hansı miqyasda baxılır?

•

bunları әhatә etmir
bunların hamısı
xalq tәsәrrüfatı
sahәlәr
tәsәrrüfat formaları, bölmәlәr

587 Aqrar sferada ümumi mәhsulun dәyәri müәyyәn edilәrkәn hansı qiymәt әsas götürülür?

•

tarif qiymәtlәri
müqayisәli qiymәti
topdansatış qiymәti
pәrakәndә qiymәti
nisbi qiymәti

588 Aqrar sferada әsas istehsal fondlarından istifadәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas göstәricilәri
nәdәn ibarәtdir?

•

fondun formalaşma mәnbәyi
fondverimi vә fondtutumu
fondun dinamik artımı
fonddan istifadәnin normalaşdırılması
fondun strukturu

589 Aqrar sferada ümumi mәhsul nәdir?

•

xidmәt sahәlәrindәn әldә edilәn gәlir
sahәlәr üzrә ümumi mәhsulun dәyәri
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•

bitkiçilik mәhsullarının dәyәri
heyvandarlıq mәhsullarının cәmi
emal müәssisәlәri mәhsullarının dәyәri

590 Aqrar sferada aralıq mәhsul nәdir?

•

әmәk haqqının sәviyyәsi
ümumi mәhsulun bir hissәsi
istehsal olunan xalis mәhsul
әmәk mәhsuldarlığı
mәhsulların maya dәyәri

591 Aqrar sferanın fәaliyyәtinә qiymәt verәrkәn nә әsas götürülmәlidir?

•

satılan mәhsulun dәyәri
ümumi mәhsuldan aralıq mәhsul çıxıldıqdan sonra qalan hissә
ümumi mәhsulun dәyәri
aralıq mәhsulun dәyәri
emala gedәn mәhsulların dәyәri

592 Aqrar sferada son mәhsulu nә tәşkil edir?

•

heyvandarlıq mәhsullarının dәyәri
әrzaq mәhsulları vә istehlak şeylәrinin dәyәri
әrzaq mәhsullarının dәyәri
yalnız istehlak mallarının dәyәri
bitkiçilik mәhsullarının dәyәri

593 Aqrar sferada xalis mәhsul nәdir?

•

emalın dәyәri çıxıldıqdan sonra qalan hissә
amortizasiya ayırmaları vә xammalı dәyәri çıxıldıqdan sonra qalan hissә
zәruri mәhsulun cәmi
xammal vә materialların dәyәri
sәnaye mәnşәli mәhsulların dәyәri

594 Aqrar sferada xalis mәhsulun azalmasına nә sәbәb ola bilәr?

•

resurslardan sәmәrәli istifadә
madditexniki bazanın zәif olması
madditexniki bazarın güclәnmәsi
emal müәssisәlәrinin sәmәrәli fәaliyyәti
istehsalın ekstensiv inkişafa söykәnmәsi

595 Aqrar sferada istehsaltexnoloji sәmәrәlilik konkret mәhsul istehsalında nәyi әks etdirir?

•

lizinq xidmәtindәn istifadәni
mәhsuldar qüvvәlәrdәn istifadәni
istehsal prosesini
mәhsul istehsalını
xidmәtlәrdәn istifadәni

596 Aqrar sferada sosial sәmәrәlilik hansı yolla müәyyәn edilir?

•

ixtisas dәrәcәlәrinin artırılması ilә
bunların hamısı ilә
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•

istehlak fondu ilә
mәdәni sosial obyektlәri ilә
işçilәrin ixtisas dәrәcәsi ilә

597 Aqrar sferada sәmәrә nәyi әks etdirir?

•

mәhsul istehsalının artımını
hәr hansı tәdbirin nәticәsini
rentabelliyin yüksәlmәsini
gәlirlәrin artmasını
әmtәәlik mәhsulun artımını

598 Aqrar sferada sәmәrәlilik hansı göstәrici vasitәsilә özünü biruzә verir?

•

әldә edilәn gәlirin artması ilә
alınan nәticә vә onu törәdәn sәbәbin nisbәti ilә
әmtәәlik mәhsulun sәviyyәsi ilә
fondlarla tәminatın yaxşılaşdırılması ilә
istehsala xәrclәrin azalması ilә

599 Aqrar sferada iqtisadi sәmәrәliliyin kriteriyası nәdir?

•

müәssisәnin ödәmәqabiliyyәtçiliyi
geniş tәkrar istehsalı tәmin edәn gәlirlәrin sәviyyәsi
mәhsulların maya dәyәri
әsas istehsal fondları
müәssisәnin

600 Aqrar sferada müәssisәnin maliyyә möhkәmliyini tәmin edәn göstәrici hansıdır?

•

istehsala mәsrәflәrin sәviyyәsi
xalis gәlirin sәviyyәsi
ümumi mәhsulun hәcmi
ümumi gәlirin hәcmi
xalis mәhsulun hәcmi

601 Aqrar bölmәdә istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün nәyә nail olunmalıdır?

•

bütün müәssisәlәrin sәmәrәliliyinә
yalnız kollektiv müәssisәlәrin
yalnız icarә müәssisәlәrinin
istehsal kooperativlәrinin
dövlәt müәssisәlәrinin

602 Aqrar sferada mәnfәәt nәdir?

•

pul gәliri
xalis gәlirin reallaşan hissәsi
tәsәrrüfat hesablı gәlir
ümumi mәhsulun dәyәri
ümumi gәlir

603 Aqrar sferada xalis gәlir nәdir?

•

rentabellik sәviyyәsidir
ümumi mәhsulla istehsal xәrcinin fәrqidir
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•

ümumi xәrcin artan hissәsidir
son mәhsulun әmtәәlik hissәsidir
ümumi mәhsulun satılan hissәsidir

604 Aqrar sferanın istehsaliqtisadi sәmәrәliliyi vasitәsi ilә mәhsul istehsalının sәmәrәliliyinә nә
baxımından qiymәt verilir?

•

müqavilә münasibәti
istehsaltexnoloji vә iqtisadi mexanizm
maliyyәkredit mexanizmi
vergi mexanizmi
әmәk münasibәti ilә

605 Aqrar sahәnin idarә edilmәsinin tәşkili üçün nәyi nәzәrә almaq vacibdir?

•

iqtisadi әlaqәlәr
istehsal xüsusiyyәtlәri
istehsalın intensivlәşmәsi
istehsal prosesinin mexaniklәşdirilmәsi
әmәyin tәşkili qaydaları

606 Aqrar sferada idarәetmә mәrhәlәlәrinin formalaşmasına nә tәsir göstәrir?

•

kooperasiya
ixtisaslaşma
istehsal amillәri
inteqrasiya
tәmәrküzlәşmә

607 İqtisadi idarәetmә metodu nәyin idarә obyektinin fәaliyyәtinә tәsir vasitәsi ilә hәyata keçirilir?

•

mexaniklәşmәnin
iqtisadi amillәrin
istehsala xidmәtin
әmәyin tәşkilinin
istehsalın texnologiyasının

608 İqtisadi idarәetmә metodları kollektivә, onun ayrıayrı üzvlәrinә mövcud iqtisadi vasitәlәrin
kömәyi ilә nә etmәkdir?

•

kömәk göstәrmәk
tәsiretmә sistemidir
istehsalın tәşkilidir
fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk
yardım etmәk

609 Aqrar sferanın idarә edilmәsi fәnninin predmeti nәdir?

•

elmitexniki tәrәqqidir
aqrar sahәdә istehsaldır
iqtisadi әlaqәdir
sosial münasibәtdir
әmәk münasibәtlәridir

610 Aqrar sahәdә regionların, әrazilәrin idarә edilmәsi nә demәkdir?
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•

sosial idarәetmә sistemidir
ictimai istehsalın idarә olunmasıdır
elmitexniki tәrәqqinin idarә olunmasıdır
әmәyin idarә olunmasıdır
bәlәdiyyәlәrin idarә olunmasıdır

611 Aqrar sferaya daxil olan sahәlәrinin idarә edilmәsi kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

nazirlik tәrәfindәn
bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn
müәssisәlәr tәrәfindәn
aqrar sahә tәrәfindәn
icra hakimiyyәti tәrәfindәn

612 Aqrar sferada inzibati idarәetmә metodunun iqtisadi idarәetmә metodu ilә әvәzlәnmәsinә nә
şәrait yaratmışdır?

•

pul gәlirlәrinin artması
mәnfәәtin artım surәti
istehsalın ixtisaslaşması
müstәqilliyin tәmin olunması
maddi maraq

613 İqtisadi idarәetmә metodunun özünә mәxsus nәyi vardır?

•

maraqlandırma qaydası
mexaniklәşmә üsulu
münasibәtlәri
iqtisadi mexanizmi
tәşkili üsulu

614 Aqrar sferada idarәetmә nәdir vә onun әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

işçilәrin hәrәkәtini tәmin edәr vә istiqamәtlәndirir
istehsalın ixtisaslaşmasına sәbәb olur
әmәyin stimullaşdırılmasını tәmin edir
istehsalı sәmәrәli tәşkil edir
әmәk ehtiyatlarını hәrәkәtә gәtirir

615 Aqrar sferada iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi, istehsaliqtisadi әlaqәlәr kim tәrәfindәn
idarә olunur?

•

Nazirlik
tam sәrbәst
Bәlәdiyyәlәr
xidmәt sahәlәri
İcra hakimiyyәti

616 Aqrar sferada idarәetmә funksiyası mәqsәdә nail olmaq üçün idarәetmә obyektinin nәyidir?

•

stimullaşdırılmasıdır
fәaliyyәtidir
mәhdudlaşdırılmasıdır
genişlәndirilmәsidir
tәşkilidir
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617 Aqrar sferada idarәetmә funksiyaları tәzahür vә mahiyyәt etibarilә necә olur?

•

oxşar
müxtәlif
әlaqәlәri çox yaxın
әlaqәli
eyni

618 Aqrar sferada idarәetmә funksiyalarına nә aiddir?

•

bunların hamısı
xammal istehsal edәn sahәlәr
bunların heç biri
tәdarük, satış, saxlanma
emal müәssisәlәr

619 Aqrar sferada idarәetmәnin hansı üsullarından hәm ayrılıqda vә hәmdә idarәetmәnin başqa
üsullarını hәyata keçirmәkdә istifadә oluna bilәr?

•

sosial
inzibati
siyasi
texnoloji
tәşkilati

620 Sahibkarlıq fәaliyyәti şәraitindә aqrar sferada idarәetmәnin hansı formasından istifadә olunur?

•

müqayisә
iqtisadi
normativ
tәşkilati
inzibati amirlik

621 Aqrar sferada tәsәrrüfatın istehsal fәaliyyәtini istiqamәtlәndirәn, nizamlayan amil nәdir?

•

tәşkilatitexniki sistem
iqtisadi sistem
planlaşdırma
iqtisadi tәhlil
vergi sistemi

622 Aqrar sferada istehsalın idarә edilmәsinin öyrәnilmәsindә hansı yanaşma üsullarından istifadә
olunur?

•

modellәşdirmә
bunların hamısı
konkret tarixi yanaşma
kompleks vә aspekti yanaşma
sistemli yanaşma

623 Aqrar sferada idarәetmә subyektinә kimlәr daxildir?

•

bunların heç biri
bütün rәhbәr işçilәr
fәrdi sahibkarlar
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ailә tәsәrrüfatı
ev tәsәrrüfatı

624 Real hәyatda idarәetmәni zәrurәtә çevirәn amillәr?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
әmәk bölgüsü
maddilәşmiş vә canlı әmәyin kәskin asılılığı
әmәk bölgüsünün ixtisaslaşması, tәmәrküzlәşmәsi

625 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sosialiqtisadi sistemlәr nәyә әsaslanır?

•

tәsәrrüfatçılıq formalarına
müxtәlif mülkiyyәt vә tәsәrrüfatçılıq formalarına
müxtәlif mülkiyyәt formalarına
müxtәlif tәsәrrüfatçılıq formalarına vә sosialiqtisadi münasibәtlәrә
sosialiqtisadi münasibәtlәrә

626 Elementlәr hansı funksiyaları yerinә yetirә bilәr?

•

özünütәnzim vә icraedici
sәrәncamverici vә icraedici
sәrәncamverici
özünütәnzimlәmә
icraedici

627 Yarımsistemlәr nәyin nәticәsindә yaranır?

•

sadә vә iri sistemlәrin kompozisyası
iri vә mürәkkәb sistemlәrin dekompozisyası
sadә sistemlәrin dekompozisyası
iri vә mürәkkәb sistemlәrin kompozisyası
sadә vә mürәkkәb sistemlәrin kompozisyası

628 İstehsalın idarәedilmәsi fәnni 

•

heç biri
istehsalçı insanlara tәsir üsullarının kompleks tәtbiqi yollarını vә istiqamәtlәrini hazırlayır
istehsalda insanlara sәmәrәli iş qaydalarının öyrәdilmәsini tәmin edir
istehsalın daha sәmәrәli tәşkili qaydalarını hazırlayır
hamısı

629 İstehsalın idarәolunmasının tәşkilati formasına aiddir:

•

heç biri
burada idarәetmә funksiyaları, quruluşu, әrazi vә sahәvi idarәetmәnin uzlaşdırılması
idarәetmәnin mahiyyәti, mәzmunu, qanunları, prinsiplәri
idarәetmә proseslәri, onların inkişafı, mәqsәdi
idarәetmә mexanizmi, üsulları

630 Sosioloji üsullara aiddir:

•

bunların heç biri
bunların hamısı
anketlәşdirmә
96/107

3/18/2016

müsahibә
sorğu

631 İstehsal fәaliyyәti prosesindә idarәetmә münasibәtlәri necә xarakter daşıyır?

•

fәrdi
ictimai
iqtisadi
tәşkilati
siyasi

632 Sosialiqtisadi vә sosialsiyasi amillәrә daxildir:

•

dövlәt quruluşu vә inzibati bölgü
bunların hamısı
rәhbәrlik prinsipi vә metodları
istehsal vasitәlәri üzәrindә mülkiyyәt
regionların milli vә tarixi inkişafı

633 İstehsal amillәri nәyә tәsir göstәrir?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
idarәetmә funksiyalarının tәrkibinә
hәcminә vә әmәk tutumuna, işçilәrin sayına
idarәetmә mәrhәlәlәrinin formalaşmasına

634 Aqrar sferada istehsalın miqyasının dәyişmәsi idarәetmә funksiyasının mәzmununa necә tәsir
göstәrir?

•

ciddi şәkildә dәyişir
dәyişmir
mәhdudlaşır
genişlәnir
yenidәn qurulur

635 Aqrar sferada sahibkarlıq formalarının idarә edilmәsi qaydaları necә müәyyәn edilir?

•

göstәriş әsasında
sәrbәst qaydada
inzibati qaydada
normativ yollarla
tәşkilati qaydada

636 Aqrar sferada idarәetmә prosesini ümumi şәkildә tәsniflәşdirmәyә imkan verәn amil nәdir?

•

sosial sistemlәrdә idarәetmә
cansız tәbiәtdә idarәetmә sistemi
texniki sistemlәrdә idarәetmә
canlı tәbiәtdә idarәetmә
bioloji sistemlәrdә idarәetmә

637 Aqrar sferada idarәetmә obyektinә nәlәr aid edilir?

•

funksiyalar, resurslar
bunların hamısı
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•

idarәedici qәrarlar, әmrlәr
verilәn göstәrişlәr, mütәxәssislәr, kollektiv
tәşkilati struktur, texnoloji әmәliyyatlar

638 Aqrar sferada hәr bir orqanın mәqsәdyönlü fәaliyyәti nәdir?

•

mәsuliyyәtdәn yayınma
vәzifәli şәxsin mәsuliyyәti
idarәetmәdә konkret vәzifә
hüquqlarının müәyyәn edilmәsi
hüquqlarının olmaması

639 İdarәetmә nәzәriyyәsinә görә canlı alәm hansı komponentlәrә ayrılır?

•

heç bir komponentә ayrılmır
canlı, cansız tәbiәt vә insan cәmiyyәti
cansız vә canlı tәbiәt
cansız tәbiәt vә insan cәmiyyәti
canlı tәbiәt vә insan cәmiyyәti

640 İstehsalın idarә edilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

bunların heç biri
insanların maddi vә mәnәvi tәlәbatını ödәmәk üçün mәhsul istehsalı edәn vә xidmәt sahәlәrindә çalışan
insanların fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi vә istiqamәtlәndirilmәsi başa düşülür
insanların maddi tәlәbatını ödәyәn insan fәaliyyәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi, istiqamәtlәndirilmәsi başa
düşülür
istehsal sahәsindә xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tәmin edilmәsidir
insanların maddi, mәnәvi, әxlaqi tәlәbatlarını ödәmәk üçün mәhsul istehsal edәn vә xidmәt sahәlәrindә
çalışan insanların fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi vә istiqamәtlәndirilmәsi başa düşülür

641 İstehsal şәraitindә idarәetmәnin qlobal mәqsәdi nәdir?

•

bunların hamısı
istehsalın madditexniki bazasının yaradılması vә hәrtәrәfli inkişaf etmiş şәxsiyyәtin formalaşması
istehsalın madditexniki bazasının yaradılması
hәrtәrәfli inkişaf etmiş şәxsiyyәtin formalaşması
bütün sahәlәr üzrә inkişafın әldә olunması

642 İdarәetmә obyekti olmaqla istehsal 

•

sosialsiyasi sistemdir
sosialiqtisadi sistemdir
siyasiiqtisadi sistemdir
yalnız iqtisadi sistemdir
sosial sistemdir

643 Mürәkkәb vә dinamik inkişaf edәn sosialiqtisadi sistemlәrә aiddir?

•

sahibkarlığın formaları
regionlar
hamısı
dövlәt tәsәrrüfatları
kәndli tәsәrrüfatları

644 Elementlәri tәhlil edәrkәn nәyi nәzәrә almaq lazımdır?
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•

hamısını
әtraf mühitin tәsirini
daxili amili
daxili mühit vә әtraf mühit
elementlәrin quruluşunu

645 Sosialiqtisadi sistemlәr neçә sistemdәn ibarәtdir?

•

6
2
4
3
5

646 İdarәetmә elmi hamsı elmlәrә aiddir?

•

sosialfәlsәfi
humanitar
iqtisaditәşkilati
iqtisadi
dәqiq

647 İştirakçıların sayina görә idarәetmә münasibәtlәri necә bölünür?

•

şәxsi
hamısı
sistemlәrarası
qruplararası
heç birinә

648 İdarәetmә elminin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (tam cavabı seçin)

•

heç biri
idarәetmәdә insanların mәqsәdyönlü fәaliyyәt qanunlarının, qanunauyğunluqlarının aşkar edilmәsindәn,
prinsip, funksiya, forma vә üsulların müәyyәnlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
insanların mәqsәdyönlü davranışının müәyyәn edilmәsi
qanunauyğunluqların aşkar edilmәsi, prinsip, funksiya, forma vә üsulların, müәyyәnlәşdirilmәsi
idarәetmәdә insanların mәqsәdyönlü fәaliyyәt qanunlarının, qanunauyğunluqlarının aşkar edilmәaindәn,
prinsip, funksiya, forma vә üsulların, metodların, qaydaların müәyyәnlәşdirilmәsindәn ibarәtdir

649 İstehsalın idarә edilmәsi neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

3
5
6
4
2

650 İstehsalın idarә edilmәsi nәzәriyyәsinin mәzmunu nә ilә müәyyәnlәşir?

•

hamısı ilә
onun obyekti ilә
onun subyektlәri ilә
idarәetmә qәrarları ilә
idarәetmәnin mәqsәdi ilә
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651 İstehsalın idarәedilmәsindә istifadә olunan iqtisadiriyazi üsullar hansılardır?

•

bunların heç biri
bunların hamısı
xәtti
dinamik proqramlaşdırma
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi

652 Hazırda yararlı torpaqlarımızın neçә faizi kәnd tәsәrrüfatı fermerlәri vә başqa özәl qurumların
әlindәdir?

•

2030%
50%ә qәdәri
1
98%dәn çoxu
.7

653 İdarәetmә quruluşunun tәşkilatitexniki prinsiplәrinә aiddir:

•

mәqsәdyönlü fәaliyyәt
bunların hamısı
tәşkilati vә iqtisadi vahidlik
quruluş uyğunluğu
bunların heç biri

654 Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin kәskin artması nәticәsindә idarәetmә
funksiyasında yerinә yetirәn nәyin dәyişmәsi baş verir?

•

funksiyalar yenilәşir
heç nә dәyişmir
işlәrin hәcmi vә sistemi dәyişir
funksiyalar tәzәlәnir
funksiyalar dәyişir

655 Aqrar sferada idarәetmә prosesi mәqsәd qoyuluşu ilә başlayır vә mәqsәdin yerinә yetirilmәsinin
nәyi ilә başa çatır?

•

gәlirlәrin alınması ilә
uçotu vә tәhlili ilә
mәhsulun emalı ilә
istehsalın nәticәsi ilә
mәhsul satışı ilә

656 Aqrar sferada idarәetmә sistemi hansı funksiyası ilә ixtisaslaşma, proporsionallıq, paralellik,
ahәngdarlıq hәyata keçirilir?

•

texnoloji
tәşkil etmә
iqtisadi
sosial
texniki

657 Daxili vә xarici әlaqәlәr yaratmaq yolu ilә idarәetmә sisteminin hissәlәri arasında uyğunluğun
yaradılması hansı funksiya ilә yerinә yetirilir?
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•

inzibati
tәşkilati
әlaqәlәndirmә
iqtisadi
sosial

658 Aqrar sferada idarәetmәni tәsniflәşdirәn әsas amil hansıdır?

•

istehsalın idarә edilmәsi
canlı tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә idarәetmә
idarәetmәnin iqtisadi metodu
idarәetmә funksiyası
idarәetmәnin inzibati metodu

659 Aqrar sferada idarәetmә quruluşunun texnikitәşkilati prinsipi hansıdır?

•

birbirinә qarşılıqlı tәsiri
idarәetmәnin mәrhәlәli olması
tәşkilati vә iqtisadi vahidlik
idarәetmәnin birbiri ilә bağlılığı
son nәticәyә nail olması

660 Texniki sistemlәrin idarә edilmәsini kim әşyaların idarә edilmәsi adlandırmışdır?

•

D.Rikardo
F.Engels
K.Marks
A.Smit
F.Kene

661 İdarәetmә nәzәriyyәsindә canlı alәm neçә komponentә ayrılır?

•

2
5
3
4
6

662 Müasir şәraitdә istehsalın idarә edilmәsi nә ilә daha çox bağlı olur?

•

bunların heç biri
adamların idarә edilmәsi
avadanlıqlardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
istehsal şәraitin daha da yaxşılaşdırılması
bunların hamısı

663 İdarә edәn sistemin başlıca elementi hansıdır?

•

idarәetmәnin tәşkilati quruluşu
idarәetmәnin nәticәlәri
idarәetmәnin mәqsәdlәri
idarәetmә sәviyyәsi
heç biri

664 İdarәetmә münasibәtlәri hansı yarımqrupa bölünmür?
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•

әrazi
regional
regionlararası
sahәlәrarası
sahәvi

665 İdarәetmә münasibәtlәri tәşkilati әlaqәlәrin sayına görә necә olur?

•

funksional, qarışıq, xәtti
sadә vә mürәkkәb
hamısı
sadә, mürәkkәb, funksional
qarışıq, xәtti

666 İdarәetmә elminin metodoloji әsası nәyin әsasında yaradılır?

•

analiz әsasında yaradılan iqtisadi nәzәriyyә
analiz vә sintez
tәhlil
induksiya vә deduksiya
müşahidә

667 İstehsalın idarә edilmәsinin metodoloji әsasları hansılardır?

•

idarәetmә funksiyaları, quruluşu
idarәetmәnin mahiyyәti, mәzmunu, qanunauyğunluqları, prinsiplәri
heç biri
idarәetmә prosesi, onun xassәlәri, dinamik inkişafı, mәqsәdi
idarәetmә mexanizmlәri, üsulları

668 Elmi idarәetmәnin әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

idarәetmә obyektinin modellәşdirilmәsi
hamısı aiddir
iqtisadi qanunlardan istifadә
hadisәlәrin kәmiyyәtcә ölçülmәsi
idarәetmә subyektinin modellәşdirilmәsi

669 Ümumi dәrketmә üsullarına aiddir:

•

analiz, sintez
analizsintez vә induksiyadeduksiya
bunların hamısı
müşahidә, eksperiment
induksiya, deduksiya

670 Elementlәrin tәşkilati quruluşunun obyektiv amillәrinә aiddir:

•

iqtisadi
bunların hamısı
idarәetmә amillәri
tәşkilatitexniki amillәr
sosialiqtisadi

671 İdarәetmә amillәrinә daxildir:
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•

bunların heç biri
mövcud idarәetmә mexanizmi
tәbiiiqlim şәraiti
xariciiqtisadi әlaqәlәr
bunların hamısı

672 Әhalini әrzaq tәminatı ölkәnin hansı siyasәtinin başlıca istiqamәtlәrindәn biridir?

•

heç biri
iqtisadisosial
hüquqi
sosial
sosialsiyasi

673 İdarәetmә funksiyalarını hәyata keçirmәk üzrә yaranan münasibәtlәrdir

•

iqtisadi münasibәtlәr
idarәetmә münasibәtlәri
kәnd tәsәrrüfatı
yeyinti sәnayesi
maşınqayırma

674 İqtisadi idarәetmә hansı növ iqtisadi qanunların tәlәblәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilmәlidir?

•

subyektiv
obyektiv
maddi
әxlaqi
prespektiv

675 Mikrosәviyyәdә idarәetmәyә hansılar daxildir?

•

heç biri
hamısı
amilәrinin sәmәrәli bölgüsü ilә gәlirliliyi artırmaq
yüksәk mәnfәәt götürmәk
istehsalın optimal strukturunu yaratmaq

676 Pul tәdavülü, qanun tәlәblәri nәzәrә almadan tәdavülә fasilәsiz pul buraxılması nәyә sәbәb olur?

•

kәnd tәsәrrüfatının inkişafına
infilyasiyaya
iqtisadi inkişafa
vәziyyәtin yaxşılaşmasına
istehsalın artımına

677 Aşağıdakılardan hansı tәlәbata daxil deyil?

•

sosial
hamısı daxildir
şәxsi
kollektiv
maddi

678 Qiymәtlәr vasitәsilә forma (az daxili olmasından) hansı yalnışdır?
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•

müәssisәnin istehsal xәrci vә mәnfәәti
heç biri
gәlirdәn dövlәt büdcәsinә tәdiyyәlәr
ticarәt tәşkilatının mәnfәәti
idarә orqanların gәlirlәri

679 Pul tәdavülü onun hәrәkәt qanununa uyğun olduqda, pul qiymәtdәn düşmәdikdә, normadan artıq
pul buraxılmadıqda nә baş verir?

•

maliyyә böhranı
heç biri
inflyasiya
iqtisadi böhran
iqtisadiyyatın iflic olması

680 Aqrar iqtisadiyyatın inkişafında özәl qurumlarının tәşkili vә idarәedilmәsi mәsәlәsindә hansı
ölkәnin tәcrübәsi diqqәtә layiqdir?

•

Yaponiya
İsveç
Türkiyә
Mozambik
Polşa

681 İsveç kooperativindә istehsalçı öz mәhsulunun kimә vә hansı qiymәtә realizә edir?

•

ala bilmәz, qadağandır
ala bilәr, tam aşkarlıqdır
ala bilmәz, gizli qalmalıdır
almamalıdır, sirr olmalıdır
ala bilәr, çox nadir hallarda

682 İdarәetmәdә tәşkiletmә funksiyası nәdir?

•

idarәetmәdә funksiyaların bölgüsü
әmәk fәaliyyәti elementlәri arasında nisbәt vә onların tәsir qaydasının nizamlanması
istehsal fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
elmitexniki tәrәqqinin tәtbiqi
idarәetmә obyektlә subyekt arasında münasibәt

683 Taxıl ehtiyatının hansı hissәsi yerli istehsal hesabına ödәnilmәkdәdir?

•

4057%
8085%
1012%
1
7073%

684 İqtisadi sistemin idarә olunmasının neçә tipi mövcuddur?

•

2
4
5
1
3
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685 İqtisadi idarәetmәnin әsas funksiyaları hansılardır?

•

obyektivsubyektiv
makroiqtisadiyyat vә mikroiqtisadiyyat sәviyyәsindә
mezoiqtisadiyyat sәviyyәsindә
meqoiqtisadiyyat sәviyyәsindә
fizikakimya

686 Konkretlik prinsipinә hansılar daxildir?

•

daxili amillәri nәzәrә almamaq
heç biri
optimallığa nail olmaq
effektivliyә nail olmaq
aşağı mәnfәәti әldә etmәk

687 Nә vasitәsilә daxili bazar müdafiә olunur, dövlәtin valyuta ehtiyatları artırılır?

•

әmәk müqavilәsi
gömrük vergisi
pul fondları
renta
faizlә

688 İqtisadi böhrandan çıxmaq üçün ilk növbәdә hansı sistemdә qaydaqanun yaradılmalıdır?

•

sәnaye
maliyyә
istehsal
istehlak
kәnd tәsәrrüfatı

689 Respublikamızın aqrar iqtisadiyyatının hansı sistemdә idarәetmә sistemini tәkminlәşdirmәk
mәqsәdәuyğundur?

•

aqrobiznes
sәnaye biznesi
kolxoz
maşınqayırma
sovxoz

690 Aqrar sahәdә istehsal resursları nәdir?

•

torpağın iqtisadi cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsi
mәhsulun vә xidmәtlәrin müәyyәn edilmәsi
müxtәlif tәsәrrüfatçılıq formaları
istehsala mәsrәflәrin strukturu
torpaq, su, әmәk ehtiyyatları, әsas fondların mәcmuudur

691 Әlaqәlәndirmә funksiyası vasitәsilә nә öyrәnilir?

•

inzibati metodla istehsalın idarә edilmәsi
xammal istehsalı vә emal müәssisәlәri arasında әlaqәlәr
istehsalçı ilә istehlakçı arasında münasibәt
daxili vә xarici әlaqә yaratmaq yolu ilә idarәetmә sisteminin tәnzimlәnmәsi
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idarәetmәdә yeni üsulların tәtbiqi

692 Kәnd tәsәrrüfatında sahibkarlıq fәaliyyәtinin genişlәnmәsini gündәmә gәtirәn vә 19982001ci
illәri әhatә edәn mәrhәlә hansıdır?

•

5
2
4
3
1

693 İdarәetmәnin subyektlәri hansılardır?

•

banklar, sahibkarlar vә menecerlәr
heç biri
müxtәlif fondlar
dövlәt vә onun orqanları
hamısı

694 İqtisadi sistemin idarә olunmasının tiplәri aşağıdakılardır:

•

daxili  xarici
açıq  qapalı
uzun  qısa
kortәbii  şüurlu
mәhdud  qeyrimәhdud

695 Makro sәviyyәdә idarәetmәyә hansılar daxildir?

•

inflyasiyaya yol vermәmәk
pul tәdavülünün sabitliyini saxlamaq
cәmiyyәtin gәlirlәrini formalaşdırmaq
hamısı daxildir
sosial әdalәti tәmin etmәk

696 Respublikamızın qarşısına qoyduğu әsas strateji mәqsәd nәdir?

•

iqtisadi müstәqilliyә nail olmaq
daxili bazarda xarici mәhsulların payını artırmaq
vergilәri artırmaq
xarici ölkәlәrdәn borc almaq
açıq qapı siyasәtinә keçmәk

697 İqtisadi idarәetmә vasitәsitәlәrindәn hansılar yalnışdır?

•

faiz, vergi
qiymәtli kağızlar
renta, kredit
heç biri
mәnfәәt, pul

698 Әhalinin әsas hissәsinin gәlirlәrinin başlıca mәnbәyini nә tәşkil edir?
vergilәr
bank kreditlәri
xarici investisiya
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•

sosial yardımlar
әmәk haqqı

699 Hansı proseslәrdә iqtisadi stimullaşdırmadan geniş istifadә olunur?

•

heç birindә
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә
istehsal xәrcinin azaldılmasında
hamısında
texniki tәrәqqidә

700 Hansı mexanizm vasitәsilә cәmiyyәtdә pul fondları yaradılır?

•

hüquq
istehsal
maliyyә
torpaq
qiymәt
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