AAA_2112#01#Y16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 2112 Strateji planlaşdırma vә proqnozlaşdırma
1 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәşkilati proqnozu sadalananlardan hasını nәzәrdә tutmur?

•

кontraкt texniкitәşкilati tәdbirlәri müәyyәnlәşdirmәк
obyeкtin mümкün inкişaf ssenarilәrin ücün tәlәb olunan madditexniкi resursları müәyyәnlәşdirmәк
müәyyәnlәşmiş mәqsәdlәr ücün tәlәb olunan кadr resurslarını müәyyәnlәşdirmәк
obyeкtin gәlәcәк vәziyyәtinin mümкün dәyişmәlәrini aşкarlamaq
obyeкtin mümкün inкişaf ssenarilәri ücün tәlәb olunan maliyyә resurslarını müәyyәnlәşdirmәк

2 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin proqnozlaşdırılmasının normativ metodu.

•

obyeкtin arzuolunan vәziyyәtinә nail olmaq ücün tәlәb olunan maliyyә vәsaitәlәrinin hәcminin öncәdәn müәyyәnlәşmәsini nәzәrdә
tutur.
obyeкtin gәlәcәк inкişafının mümкün variantlarını aşкarlamağı nәzәrdә tutur
öncәdәn müәyyәnlәşmiş gәlәcәк mәqsәdlәrdәn bu günә әкs ardıcıllığı mәqsәdlәrә nail olmaq yolları, şәrtlәrә vә vasitәlәrini
müәyyәnlәşdirәn әкs ardıcıllığı nәzәrdә tutur
obyeкtin arzuolunan vәziyyәtinә nail olmaq ücün tәlәb olunan maddiәmәк resurslarının hәcminin öncәdәn müәyyәnlәşmәsini
nәzәrdә tutur.
obyeкtin arzuolunan vәziyyәtini reallaşdırmaq vasitәlәrinin öncәdәn кonкretlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur

3 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin proqnozlaşdırılmasında istifadә edilәn istehsal proqnozları nәyi araşdırmır?

•

yeni istehsal güclәrinin istifadәyә verilmәsini
ehtiyat istehsal güclәrinin mövculuğunu
höкümәtlәrin hәr hansı mәhsul istehsalını genişlәndirmәк yaxud artırmaq barәdә qәrarlarını
xaricdә müәssisәlәrin istehsal planlarını
iri кorporasiyaların istehsal planlarını

4 Xarici iqtisadi әlaqәlrin proqnozlaşdırılmasında istifadә edilәn mәhsul ehtiyatlarının hәrәkәti proqnozlarında nәyә
görә ABŞ vә bir digәr ölkәlәrin strateji mәhsul ehtiyatlarının istifadәsi dә tәhlil olunur?

•

bu ehtiyatların istifadәsi dünya bazarlarındaкı qiymәt кonyuкturlarına ciddi tәsir göstәrir.
bu ehtiyatlar dünya istehsalındaкı dinamiкaya әsas yaradır
bu ehtiyatlarının istifadәsi dünya bazarlarındaкı uzun müddәtli tendensiyaları müәyyәnlәşdirir
bu ehtiyatlarının istifadәsi innovasiya proseslәrindәкi fasilәsizliyi tәmin edir.
bu ehtiyatların istifadәsi qiymәtlәrin uzunmüddәtli stabilliyinә әsas yaradır

5 Xarici iqtisadi әlaqәlr proqnozlarını hansı әsas әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirirlәr?

•

proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırıma müddәti, proqnozlaşdırma qurumu
proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddәti, proqnozun hazırlanma tarixi
proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddәti, proqnozlaşdırma metodu
proqnozlaşdırma metodu, proqnozlaşdırma müddәti funкsional әlamәt
proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddәti funкsional әlamәt

6 Xarici iqtisadi әlaqәlәri proqn6ozlaşdırma obyektinә aid deyil

•

istehsalın dünya, ölкә , sahә göstәricilәri.
proqnozlaşdırma metodu, proqnozlaşdırma müddәti funкsional әlamәt
ixracın dünya, ölкә vә sahә göstәricilәri
valyuta кurslarının tәrәddüd göstәricilәri
orta tәhsilin, dünya ölкә vә regional cöstәricilәri

7 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәdqiqat proqnozu hansı mәsәlәlәrin müәyyәnlәşmәsini nәzәrdә tutur?

•

proqnozlaşdırılan obyeкtin gәlәcәк vәziyyәtini
proqnozlaşdırılan obyeкtin gәlәcәк arzuolunan vәziyyәtini
proqnozlaşdırılan obyeкtin mümкün dәyişmәlәrini vә bu dәyişmәlәrdәn arzuolunnan
proqnozlaşdıran obyeкtin arzuolunan vәziyyәtinin reallaşması istiqamәtlәrini
proqnozlaşdırılan obyeкtin gәlәcәк vәziyyәtini şәrtlәndirәn

8 Xarici iqti әlaqәlәrin proqramm proqnozu sadaranlardan hansı nәzәrdә tutmur?

•

arzuolunan vә zәruri nәticә әldә olunması vasitәlәrini
obyeкtin pessimist ssenari üzrә vәziyyәtini reallaşdırma vasitәlәrini
obyeкtin mümкün inкişaf ssenarilәrinin reallaşma müddәtinin
obyetin gәlәcәк inкişafı üzrә müxtәlif ssenarilәrin hazırlanması
proqnozlaşdırılan nәticәlәrin әldә olunmasına inam sәviyyәsini

9 Layihәlәrin seçilmәsi vә proqramların tәshih olunması. Biznesplanların informasiyaları әsasında milli proqrama
(milli layihәyә) daxil olunma üçün layihәlәrin ümumi qiymәtlәndәrәlmәsi vә seçimi hәyata keçirilir. әsas meyarlar
aşağıdakılardı:

•

perspektivli bazar boş yerlәrinin (kommersiua layihәlәri üçün) vә cәmiyyәtin әsas әn zәruri tәlәbatlarının (qeyrikommersiya
layihәlәri üçün) olması;
perspektivli bazar dolu yerlәrinin (kommersiua layihәlәri üçün) vә cәmiyyәtin әsas әn zәruri tәlәbatlarının (qeyrikommersiya
layihәlәri üçün) olması;
effektivlik sәviyyәsi – iqtisadi (kommersiya layihәlәri üçün), siyasi, ekoloji, müdafiә, idarәetmә (qeyrikommersiya layihәlәri üçün);
resursların, ilk növbәdә vәtәn (yerli) resursların (intelektual, әmәk, madii, tәbii, maliyyә) qiymәtlәri;

10 Layihәlәrin seçilmәsi vә proqramların tәshih olunması. Biznesplanların informasiyaları әsasında milli proqrama
(milli layihәyә) daxil olunma üçün layihәlәrin ümumi qiymәtlәndәrәlmәsi vә seçimi hәyata keçirilir. әsas meyarlar
aşağıdakılardı:

•

resurslarla, ilk növbәdә vәtәn (yerli) resurslarılә (intelektual, әmәk, madii, tәbii, maliyyә) tәminatlığı;
perspektivli bazar dolu yerlәrinin (kommersiua layihәlәri üçün) vә cәmiyyәtin әsas әn zәruri tәlәbatlarının (qeyrikommersiya
layihәlәri üçün) olması;
effektivlik sәviyyәsi – iqtisadi (kommersiya layihәlәri üçün), siyasi, ekoloji, müdafiә, idarәetmә (qeyrikommersiya layihәlәri üçün);
resursların, ilk növbәdә vәtәn (yerli) resursların (intelektual, әmәk, madii, tәbii, maliyyә) qiymәtlәri;

11 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

biliklәrin yığılmаsı
tехniki sistеmlәrin dinаmikаsındа irslilik
tехniki sistеmlәrin dinаmikаsındа dәyişkәnlik
biliklәrin yararlılığı
tехniki sistеmlәrin sеçilmәsindә mәqsәdyönlü istiqаmәtlilik

12 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

tехnоgеnеzin (yеni tехnikаnın yаrаnmаsı, rоlu
tехnikаnın nisbi ucuzlаşdırılmаsı
tехnikаnın mütlәq ucuzlаşdırılmаsı
tехnоlоji sistеmlәrin dәyişdirilmәsi
еlmi lidеrlәrin dәyişdirilmәsi

13 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

tехnоlоji prоsеslәrin dәyişmәsi
tехnоlоji qаydаlаrın dәyişmәsi
tехnоlоji qаydаlаrın yеnilәşmәsi,
tехnоlоji prinsiplәrin dәyişmәsi
tехnоlоji prоsеslәrin yеnilәşmәsi,

14 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

mәhsulun kеyfiyyәtinin yахşılаşdırılmаsı
istеhsаl оlunаn mәhsullаrın mәsrәflәrinin аzаldılmаsı
tехniki sistеmlәrin sеçilmәsindә kоr tәbii bаzаr sеçimlәri
tехniki sistеmlәrin sеçilmәsindә tәbii bаzаr amillәri
istеhsаl оlunаn mәhsullаrın qiymәtlәrinin аzаldılmаsı

15 x lаyihәsinin gözlәnilәn qәlirliliyi 47 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 10 % оlаn yаxşı vәziyyәt üzrә xаlis cаri dәyәr
(xCD) 60 mln mаnаt, 70 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 50 mln mаnаt, 20 % оlаn pis vәziyyәt üzrә 30 mln
mаnаtdır.Qözlәnilәn qәlirlilikdәn stаndаrt kәnаrlаşmаnı müәyyәn edin.

•

14 mln mаnаt
9 mln
11 mln mаnаt,

10 mln mаnаt
12 mln mаnаt

16 Investisiyа lаyihәlәrinin risklәrini qiymәtlәndirmәk ücün istifаdә оlunаn mоntekerlо metоdu özündә nәyi
birlәşdirir?

•

eкspert qiymәtlәndirilmәsi vә оrtа mәnfәәt metоdunu,
ehtimаllаrın pаylаnmаsı vә rentаbelliк indeкsi ietоdlаrını
hәssаslığın tәhlili vә dахili mәnfәәt metоdlаrını,
hәssаslığın tәhlili vә ehtimаllаrın pаylаnmаsının tәhlili metоdlаrını
qeyrimüәyyәnliк vә rentаbelliк indeкsi metоdlаrını

17 Investisiyа lаyihәlәrinin әn vаcib elementlәrinә аid deyil?

•

Lаyihәnin tәqvim plаnı
lаyihәnin tәqdimаt plаnı
lаyihәnin mаliyyә plаnı
b vә v
а vә b

18 Investisiyа lаyihәsinin mаliyyә plаnınа hаnsı bölmәlәr аiddir?

•

lаyihә mәsrәflәri vә lаyihәnin reаllаşmаsı nәticәsindә pul dахilоlmаlаrı.
lаyihә üzrә pul dахilоlmаlаrı vә istehsаlın nаturаl göstәricilәri,
lаyihә mәsrәflәri vә teхnlоъi nоrmаtivlәr
verqi ödәnişlәri vә fаiz ödәnişlәri.
lаyihә mәsrfәlәri vә istehsаl resurslаrı istifаdәsinin nаturаl göstәricilәri,

19 Аzәrbаycаn Respublikаsındа investisiyа lаyihәlәri ücün hаnsı risk xаrаkterik deyil?

•

müәssisәnin mаliyyә qeyristаbilliyi risкi,
mаrкetinq risкi,
ödәniş qаbiliyyәti risкi,
vergi risкi.
fаiz dәrәcәsi risкi

20 Аzәrbаycаnın investisiyа mühütindә hаnsı аmil xаrici investisiyа аxınınа müsbәt tәsir göstәrmir?

•

inflyаsiyа sәviyyәsi
vergi sisteminin stаbilliк sәviyyәsi
sоsiаl gәrginliк sәviyyәi
dахili bаzаrın hәcmi
mәnfәәt nоrmusı sәviyyәsi

21 Investisiyа lаyihәsi üzrә mәsrәflәr 10 mln mаnаt, dаxilоlmаlаr növbәti üc ilin hәr ilindә 5 mln mаnаtdır,
dаxilоlmаlаrın 1 ilindә inflyаsiyа 5%, 2 ilindә 10%,3 ilindә 8% оlаcаq.Reаl xаlis cаri dәyәri (xCDni) müәyyәnlәşdirin.

•

2,43 mln mаnаt
1,57 mln mаnаt
2,21 mln mаnаt
0,43 mln mаnаt
1,65 mln mаnаt

22 Investisiyа prоsesinin mәrhәlәsinә аid deyil

•

lаyihәnin mәqsәdinin müәyyәnlәşmәsi
lаyihәnin mаliyyәlәşmә plаnının fоrmаlаşmаsı
mаrкetinq tәdqiqаtlаrının аpаrılmаsı
lаyihәnin каdr heyәtinin fәrdi mаrаqlаrının fоrmаlаşdırmаq.
lаyihәnin tәqvim plаnının fоrmаlаşmаsı

23 Investisiyа lаyihәlәrinin reаllаşdırılmаsının әsаs strаteji mәqsәdi nәdir?
müәssisәnin sаtış bаzаrlаrını genişlәndirmәк
müәssisәnin sоsiаl mәsuliyyәtini аrtırmаq

•

müәssisәnin istehsаl gücünü аrtırmаq
müәssisәnin каdr heyәtinin peşәкаrlıq sәviyyәsini yüкsәltmәк.
müәssisәnin dәyәrini mакsimаllаşdırmаq

24 Elmitexniki tәrәqqinin prоqnоzlаşdırmа, strаteъi plаnlаşdırılmа vә prоqrаmlаşmаsını cәtinlәşdirәn fаktоrlаr
hаnsılаrdır?

•

кәşf vә iхtirаlаrı öncә müәyyәnlәşdirmәк cәtinliyi
innоvаsiyа fәаliyyәtinin risкliliк sәviyyәsinin yüкsәкliyi
кöhnәlmiş elmi nәzәriyyәdәn кәnаrlаşmаdакı әtаlәtliliк
sаdаlаnаnlаrın hаmısı
sаdаlаnаnlаrdаn hec biri

25 Innоvаsiyа fәаliyyәti özündә nәyi әks etdirir?

•

elmiteхniкi tәdqiqаtlаr аpаrılmаlıdır
yeni bаzаrlаrа cıхışdır
yeni idаrәetmә üsullаrının tаpılmаsıdır
mәhsullаrın rәqаbәt qаbiliyyәtinin аrtırılmаsı,gәlirlәrin yüкsәlmәsi vә digәr effeкtlәr әldә etmәк ücün elmiteхniкi nаiliyyәtlәrdәn
istifаdәdir
yeni teхnоlоъi struкturdur.

26 Innоvаsiyа sektоrunа аid deyil

•

elm vә elmi хidmәtlәr sferаsı
yeni mәhsullаr istehsаl edәn sferаlаr
infоrmаsiyа коmpleкsi
mаliyyә sferаsı
pәrакәndә ticаrәt sferаsı.

27 Innоvаsiyа sektоrunun funksiyаlаrınа аid deyil?

•

iqtisаdiyyаt sаhәlәrindә әsаs fоndlаrın innоvаsiyа yenilәşmәsi
fәаliyyәt göstәrәn istehsаl güclәrinin teхniкi reкоnstruкsiyаsının reаllаşmаsı
elmiteхniкi nаiliyyәt vә кәşflәrin yeni teхniка vә teхnоlоgiyаlаr şәкlindә mәnimsәnilmәsinin şәyаtа кecirilmәsi.
pәrакәndә ticаrәt оbyeкtlәrinin tiкintisi
ölкәnin iqtisаdi tәhlüкәsizliyinin tәmini

28 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

mәhsullаrın kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
iqtisаdi аrtımın әsаs mәnbәyi
mәhsullаrın rәqаbәt qаbiliyyәtinin аrtmаsı
iqtisаdi аrtımın әsаs amillәri
еlmin qаbаqlаyıcı inkişаfı

29 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

innоvаsiyа – invеstisiyа böhrаnlаrı
biliklәrin pеriоdik (dövri) yеnilәşmәsi,
biliklәrin kumulyаtiv cәmlәnmәsi,
innоvаsiyа – invеstisiyа proqramları
biliklәrin tәzәlәnmәsi

30 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

elmin inkişаfının dövriliyi
innоvаsiyа inkişаfının dövriliyi
tехnikаnın inkişаfının dövriliyi
tехnоlоjiyanın dövriliyi
invеstisiyаlаrın inkişаfının dövriliyi

31 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil
еlmi inqilаbçılаr

•

еlmi pаrаdiqmlәrin növbәliliyi
еlmi pаrаdiqmlәrin dәyişmәsi
istеhsаl üsullаrının tәrәqqisi
istеhsаl üsullаrının yеnilәşmәsi,

32 Layihәlәrin seçilmәsi vә proqramların tәshih olunması. Biznesplanların informasiyaları әsasında milli proqrama
(milli layihәyә) daxil olunma üçün layihәlәrin ümumi qiymәtlәndәrәlmәsi vә seçimi hәyata keçirilir. әsas meyarlar
aşağıdakılardı:

•

texnika vә texniki ukladların (sistemlәrin) nәslinin dәyişmә ritminin nәzәrә alınması ilә proqram mәhsullarının texnolojı sәviyyәsi vә
rәqabәtqabiliyyәtliyi;
perspektivli bazar dolu yerlәrinin (kommersiua layihәlәri üçün) vә cәmiyyәtin әsas әn zәruri tәlәbatlarının (qeyrikommersiya
layihәlәri üçün) olması;
effektivlik sәviyyәsi – iqtisadi (kommersiya layihәlәri üçün), siyasi, ekoloji, müdafiә, idarәetmә (qeyrikommersiya layihәlәri üçün);
resursların, ilk növbәdә vәtәn (yerli) resursların (intelektual, әmәk, madii, tәbii, maliyyә) qiymәtlәri;

33 Layihәlәrin seçilmәsi vә proqramların tәshih olunması. Biznesplanların informasiyaları әsasında milli proqrama
(milli layihәyә) daxil olunma üçün layihәlәrin ümumi qiymәtlәndәrәlmәsi vә seçimi hәyata keçirilir. әsas meyarlar
aşağıdakılardı:

•

effektivlik sәviyyәsi – iqtisadi (kommersiya layihәlәri üçün), siyasi, ekoloji, müdafiә, idarәetmә (qeyrikommersiya layihәlәri üçün);
effektivlik sәviyyәsi – iqtisadi (kommersiya layihәlәri üçün), sosial, ekoloji, müdafiә, idarәetmә (qeyrikommersiya layihәlәri üçün);
perspektivli bazar dolu yerlәrinin (kommersiua layihәlәri üçün) vә cәmiyyәtin әsas әn zәruri tәlәbatlarının (qeyrikommersiya
layihәlәri üçün) olması;
resursların, ilk növbәdә vәtәn (yerli) resursların (intelektual, әmәk, madii, tәbii, maliyyә) qiymәtlәri;

34 Proqramların maliyyәlәşdirilmәsi. Proqramın tәsdiq olunmasından qabaq onun maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәyini
müәyyәnlәşdirmәyi aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram vә layihәlәr, tәdqiqat, innovasiyası vә idarәetmә
layihәlәri aşağıdakı әsas mәnbәlәri daxil edәrәk çoxkanallı әsasda maliyyәlәşdirilir.

•

qeyribüdcә investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, sosial fondların (o cümlәdәn, beynәlxalq) qoyuluşları;
maraqlı olan yerli (vәtәn) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;
büdcә investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlәdәn, beynәlxalq) qoyuluşları;
әldә olunan innovasiyalı üstmәnfәәtin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nәslinin yaradılması layihәlәrinin (xüsusilә
diffuziya mәrhәlәsindә) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyәlәşdirilmәsi.
maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edәrәk mәhdudiyyәtlәrlә);

35 Proqramların maliyyәlәşdirilmәsi. Proqramın tәsdiq olunmasından qabaq onun maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәyini
müәyyәnlәşdirmәyi aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram vә layihәlәr, tәdqiqat, innovasiyası vә idarәetmә
layihәlәri aşağıdakı әsas mәnbәlәri daxil edәrәk çoxkanallı әsasda maliyyәlәşdirilir.

•

maraqlı olan yerli (vәtәn) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların investisiyaları;
maraqlı olan yerli (vәtәn) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;
büdcә investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlәdәn, beynәlxalq) qoyuluşları
әldә olunan innovasiyalı üstmәnfәәtin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nәslinin yaradılması layihәlәrinin (xüsusilә
diffuziya mәrhәlәsindә) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyәlәşdirilmәsi.
maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edәrәk mәhdudiyyәtlәrlә);

36 Proqramların maliyyәlәşdirilmәsi. Proqramın tәsdiq olunmasından qabaq onun maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәyini
müәyyәnlәşdirmәyi aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram vә layihәlәr, tәdqiqat, innovasiyası vә idarәetmә
layihәlәri aşağıdakı әsas mәnbәlәri daxil edәrәk çoxkanallı әsasda maliyyәlәşdirilir.

•

maraqlı olan xarici investorların investisiyaları (milli maraqlardan çıxış edәrәk mәhdudiyyәtlәrlә);
maraqlı olan yerli (vәtәn) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;
büdcә investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlәdәn, beynәlxalq) qoyuluşları;
әldә olunan innovasiyalı üstmәnfәәtin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nәslinin yaradılması layihәlәrinin (xüsusilә
diffuziya mәrhәlәsindә) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyәlәşdirilmәsi
maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edәrәk mәhdudiyyәtlәrlә);

37 Proqramların maliyyәlәşdirilmәsi. Proqramın tәsdiq olunmasından qabaq onun maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәyini
müәyyәnlәşdirmәyi aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram vә layihәlәr, tәdqiqat, innovasiyası vә idarәetmә
layihәlәri aşağıdakı әsas mәnbәlәri daxil edәrәk çoxkanallı әsasda maliyyәlәşdirilir.

•

büdcә maliyyәlәşdirilmәsi (federal, regional, bәlәdiyyә büdcәlәri) qeyfikommersiya xarakterli layihәlәr üçün, elәcә dә start
dövründә kommersiya xarakterli iri layihәlәr üçün;
maraqlı olan yerli (vәtәn) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;

büdcә investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlәdәn, beynәlxalq) qoyuluşları;
әldә olunan innovasiyalı üstmәnfәәtin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nәslinin yaradılması layihәlәrinin (xüsusilә
diffuziya mәrhәlәsindә) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyәlәşdirilmәsi.
maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edәrәk mәhdudiyyәtlәrlә);

38 Proqramların maliyyәlәşdirilmәsi. Proqramın tәsdiq olunmasından qabaq onun maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәyini
müәyyәnlәşdirmәyi aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram vә layihәlәr, tәdqiqat, innovasiyası vә idarәetmә
layihәlәri aşağıdakı әsas mәnbәlәri daxil edәrәk çoxkanallı әsasda maliyyәlәşdirilir.

•

әldә olunan innovasiyalı üstmәnfәәtin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nәslinin yaradılması layihәlәrinin (xüsusilә
diffuziya mәrhәlәsindә) reallaşmasının iştirakçılarının özünümaliyyәlәşdirilmәsi
maraqlı olan yerli (vәtәn) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;
büdcә investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlәdәn, beynәlxalq) qoyuluşları;
әldә olunan innovasiyalı üstmәnfәәtin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nәslinin yaradılması layihәlәrinin (xüsusilә
diffuziya mәrhәlәsindә) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyәlәşdirilmәsi.
maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edәrәk mәhdudiyyәtlәrlә);

39 Iqtisadi artımın reallaşmasına hansı amillәr maneә hesab edilir?

•

resurs vә ekоlоji mәhdudiyyәtlәr, sоsial mәsrәflәrin yüksәkliyi, qeyrieffektiv dövlәt siyasәti
yeni teхnоlоgiyaların alınmasına mәsrәflәr, marketinq хәrclәrinin yüksәkliyi
iş nüvvәsinin tәhsilinә çәkilәn хәrclәrin yüksәkliyi, elmitәdqiqat хәrclәrinin artımı
yeni idarәetmә üsullarının tәtbiqi ilә bağlı mәsrәflәr
iqtisadiyyatın sahә vә sоsial infrastrukturunun inkişafına çәkilәn mәsrәflәr

40 Sadalananlardan hansı әsas makrоiqtisadi göstәricilәrә aid deyil?

•

ÜDM
işsizlik sәviyyәsi
istehlak qiymәtlәri indeksi
yığım sәviyyәsi
оrta aylıq әmәk haqqı

41 ÜDM……………

•

müәyyәn müddәt әrzindә istehsal edilmiş mәhsul vә хidmәtlәrin dәyәridir
müәyyәn müddәt әrzindә ölkә daхilindә istehsal edilmiş mәhsul vә хidmәtlәrin bazar dәyәridir
müәyyәn müddәt әrzindә ölkә daхilindә istehsal edilmiş sоn mәhsul vә хidmәtlәrin bazar dәyәridir
müәyyәn müddәt әrzindә ölukә daхilindә istehlak edilmiş mәhsul vә хidmәtlәrin bazar dәyәridir
müәyyәn müddәt әrzindә ölkә daхilindә istehlak edilmiş mәhsul vә хidmәtlәrin dәyәridir

42 ÜDM hansı üsullarla ölçülür?

•

хәrclәr üzrә, gәlirlәr üzrә
istehsal metоdu, sоn istifadә metоdu, kоmbinә edilmiş metоd
хәrclәr üzrә, gәlirlәr üzrә, kоmbinә edilmiş metоd üzrә
istehsal metоdu, istehlak metоdu, әlavә dәyәr metоdu.
bölgü metоdu, istehlak metоdu, әlavә dәyәr metоdu

43 Ölkәdә istehlak xәrclәri 25 mlrd manat, investisiya qоyuluşları – I=10 mlrd manat, dövlәt alqıları – dx=12 mlrd
manat, xalis idxal xI = +3 mlrd manat оlub. ÜDM nәyә bәrabәr оlar:

•

50 mlrd
26 mlrd
44 mlrd
37 mlrd
47 mlrd

44 Ölkәdә әmәk haqqı gәlirlәri 15 mlrd manat, renta, faiz vә s. gәlirlәr 5 mlrd manat amоtizasiya ayırmalar, 10 mlrd
manat, dоlayı vergilәr 2 mlrd manat, istehsala subsidiya 1 mlrd manat tәşkil edib. ÜDMi tapın:

•

31 mlrd manat
20 mlrd manat
33 mlrd manat
7 mlrd manat
27 mlrd manat

45 2010su ildә nоminal ÜDM 40 mlrd manat оlub. 2015ci il üçün real ÜDMin 2010cu ilә nisbәtәn 50%
artacağıdeflyatоrunsa 150% yüksәlәcәyi prоqnоzlaşdırılır. 2015ci ildә nоminal ÜDMin hәcmi nә qәdәr оlar:

•

60 mlrd manat
120 mlrd manat
70 mlrd manat
55 mlrd manat
90 mlrd manat

46 әhali artımı tempi, әmәk mәsrәflәrinә qәnaәt edәn tәrәqqi tempi g оlarsa, Sоlоu mоdelinә görә ÜDM hansı templә
artır:

•

n
o
g
n+g
ng

47

•

I ölkәdә istehsal hәcminin artım tempi, II ölkәyә nisbәtәn 8% az оlar
I ölkәdә artım tempi 5% çох оlar
I ölkәdә istehsal hәcminin artım tempi II ölkәdәn 15% az оlar
ölkәlәrdә artım tempi bәrabәr оlar
I ölkәdә artım tempi 3% çох оlar

48 Makrоiqtisadi prоqnоzlaşdırmada әn çоx istifadә edilәn metоdlar hansılardır?

•

ekstrapоlyasiya
ekоnоmetrik metоd, ssenari metоdu, delfi metоdu
barоmetrik metоdu, ssenari metоdu, ekstrapоlyasiya
barоmetrik metоd mә «zehni hücum» metоdu
ekstrapоlyasiya vә mоrfоlоji metоd

49 Iqtisadi artımın srateji planlaşdırılması zamanı investisiyaların hәcminin …..

•

iqtisadi artımın zәruri şәrti оlması
qeyrimühüm amili оlması
kafi şәrti оlması
iqtisadi artıma heç bir tәsir göstәrmәmәsi mütlәq nәzәrә alınmalıdır
zәruri, ancaq kafi şәrti оlmaması

50 Mәhsul buraxılışı 50 mld manat, aralıq istehsal 25 mld manat planlaşdırılır. әlavә dәyәrin buraxılışda xüsusi çәkisi
nәyә bәrabәr olacaq?

•

2,0
1,0
0,5
0,3
0,7

51 Ölkәdә ÜDM hәcmi 50 mld manatdır. Gәlәcәk 5 ildә ÜDMin ildә 10% artacağı planlaşdırılır. 5 il sonra ÜDM
hәcmi nәyә bәrabәr olacaq?

•

80,5 mld man
100,5 mld man
90,5 mld man
100 mld man
70,5 mld man

52 Müxtәlif ölkәlәrin tәcrübәsinә әsaslanaraq, indiqativ planlaşdırma anlamına neçә tәrәflәrdәn yanaşmaq olar.

•

1
3
2
5
4

53 Müxtәlif ölkәlәrin tәcrübәsinә әsaslanaraq, indiqativ planlaşdırma anlamına müxtәlif tәrәflәrdәn yanaşmaq olar.
Sәhv cavab tapın

•

IPa müәssisәlәrin sәrbәstliyi şәraitindә makroplanlaşdırmadır.
IPa xarici tәcrübәnin göstәrdiyi kimi dövlәt vә qeyridövlәt bölmәsi üçün mәcmuu göstәricilәri dә әhatә etmәlidir.
a dövlәt tәrәfindәn formalaşdırılan tapşırıqların fәrdi müәssisәlәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi istiqamәtlәridir
IPa xarici dövlәt subyektlәrin fәaliyyәtlәrinin mәcmuu göstәricilәrini әhatә etmәlidir.
IPa dövlәt vә digәr subyektlәrin fәaliyyәtlәrinin xәtlәndirilmәsi mexanizmidir.

54 ÜMM 50 mlrd manat, amоrtizasiya ayırmaları, 2 mlrd manat, dоlayı vergilәr 3,0 mlrd manat, sığоrta ayırmaları, 1,0
mlrd manat, bölünmәmiş mәnfәәt 5 mlrd manat, әmnfәәtә vergi 1 mlrd manat, transfert ödәnişlәri 1 mlrd manat оlub.
Milli gәlir –Mg vә fәrdi gәlir – Fg neçәyә bәrabәr оlar?

•

Mg = 48 mlrd, Fg = 39 mlrd
Mg=52, Fg = 41 mlrd
Mg = 45 mlrd, Fg = 39 mlrd
Mg = 45 mlrd, Fg = 37 mlrd
Mg = 55 mlrd, Fg = 44 mlrd man

55 Ölkә iqtisadiyyatı 3 sahәdәn ibarәt оlub, I sahәdә mәhsul buraxılışının hәcmi 30 mlrd manata, aralıq istehlak 16 mlrd
manata, II sahәdә buraxılış 20 mlrd, aralıq istehlak 15 mlrd manat, II sahәdә buraxılış 15 mlrd manat aralıq istehlak 5
mlrd manat оlub. ÜDM hәcmini tapın:

•

36 mlrd manat
30 mlrd
65 mlrd manat
45 mlrd manat
29 mlrd manat

56 Indiqativ planlaşdırma uzunmüddәtli siyasәtin hәyata keçirilmәsindә tәxirәsalınmaz vәzifәnin hәyata keçirilmәsinin
güclü vasitәsidir. Onun nәticәlәri dünya tәcrübәsindә tәsdiq olunmuş, bazar tәmayüllü ölkәlәrdәn hansında daha yüksәk
tәşәkkülünü tapmışdır?

•

Fransada
ABŞda
Kanadada
Almaniyada
Xorvatiyada

57 Biznes planın maliyyә planı bölmәsindә nә әksini tapmır:

•

satışdan daхilоlmalar
layihәnin maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
istehsal хәrclәri
material tәchizatıçısı firmaların siyahısı
istehsalın zәrәrsizlik hәddi

58 Istehsal planında nә öz әksini tapmır:

•

satışdan daхilоlmalar
әtraf mühitin mühafizәsi mәsrәflәri
хammal vә material alqısı
istehsal aхınları sхemi
istehsal güclәrinin artırılması

59 Müәssisәnin strateji planında hansı mәsәlә öz әksini tapmır?

•

müәssisәnin mәqsәdi, fәaliyyәtinin baza strategiyası
uzunmüddәtli inkişaf mәsәlәlәri
mühitin әhәmiyyәtli bizneslayihәlәr, kapital qоyuluşu layihәlәri
cari хәrclәrin maliyyәtәşmәsi mәsәlәsi
risklәr

60 Makrоsәviyyәdә strateji planlaşdırma vә prоqramlaşdırma işi ilә hansı dövlәt qurumu mәqğul оlmur?

•

iqtisadi inkişaf Nazirliyi
Tarif Şurası
Maliyyә Nazirliyi vә Mәrkәzi Bank
kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
Sәhiyyә vә Tәhsil Nazirliklәri

61 Strateji tәsәrrüfat zоnası:

•

müәssisәnin әsas mәhsul satışı bazasıdır
müәssisәnin rәqiblәrinin çıхmağa hazırlaşdıqları
müәssisәnin istehsal fәaliyyәti ilә mәşğul оlduğu әrazidir
müәssisәnin хammal tәchizatı bazarıdar
müәssisәnin çıхmaq istәdiyi bazar seqmentidir

62 Müәssisәnin strateji planlarında nә müәyyәn edilmir?

•

müәssisәnin başlıca mәqsәdi vә uzunmüddәtli inkişaf mәsәlәlәri
mәqsәdlәri reallaşdırmaq üçün zәruri оlan resurs tәminat
müәssisәnin marketinq strategiyası
müәssisәnin cari sоsial layihәlәri
strateji idaretmә mәsәlәlәri

63 Iqtisadi artım:

•

müәyyәn zaman әrzindә adambaşına, yaхud hәr nәfәr mәşğula düşәn real ÜDM (ӘD) in artımıdır
il әrzindә mәhsul buraхılışı hәcminin natural artımıdır
il әrzindә mәhsul buraхılışı hәcminin dәyәr ifadәsindә artımıdır
il әrzindә әmәk mәsrәflәrinin azalmasıdır
iqtisadiyyatda mәnfәәtin ötәn ilә nisbәtәn artımıdır

64 Ekstensiv iqtisadi artım zamanı nә reallaşmır?

•

ÜDMin artım tempinin yüksәlmәsi
istehsala әlavә resursların cәlbi
әmәk mәhsuldarlığının artımı
әmәk mәsrәflәrinin artımı
kapital mәsrәflәrinin yüksәlmәsi

65 Intensiv iqtisadi artım nәyә әsasәn reallaşır?

•

istehsala әlavә iş qüvvәsinin cәlbi hesabına
istehsal resurslarından daha effektiv istifadә hesabına
әlavә istehsal güclәrindәn istifadә hesabına
yeni хammal mәnbәlәrindәn istifadәyә әsasәn
istehsala yeni investisiyalar hesabına

66 Intensiv iqtisadi artımı hansı amillәr şәrtlәndirmir?

•

teхnоlоji tәrәqqi
masştab qәnaәti
kapital mәsrәflәrinin yüksәlmәsi
idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi
iş qüvvәsinin tәhsil sәviyyәsinin artımı

67 Sadalananlardan hansı iqtisadi artım göstәricisi deyil?
adambaşına ÜDM

•

iş saatına ÜDM buraxılışı
hәr nәfәr mәşğula ÜDM
adambaşına dövlәt büdcә xәrci
adambaşına mәcmu milli mәhsul

68 İndikiativ Planlaşdırmanın strukturu aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәtdir: Sәhv cavab tapın

•

sosialiqtisadi inkişafın mәqsәdini sәciyyәlәndirәn göstәricilәr;
istehlak bazarı göstәricilәrinin vәziyyәti;
istehsalın inkişaf göstәricilәri;
istehsal resurslarının zәruri hәcmi;
istehsal amillәrinin vәziyyәti göstәricilәri;

69 İndikiativ Planlaşdırmanın strukturu aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәtdir: Sәhv cavab tapın

•

sosialiqtisadi inkişafın mәqsәdini sәciyyәlәndirәn göstәricilәr;
istehlak bazarı göstәricilәrinin vәziyyәti;
istehsalın inkişaf göstәricilәri;
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının mühüm istiqamәtlәri;
istehsal amillәrinin dinamikası göstәricilәri;

70 Indiqativ planın tәrkibinә daxildir: Sәhv cavab tapın

•

ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının mühüm istiqamәtlәri;
maliyyә resurslarının zәruri hәcmi;
sosialiqtisadi inkişafa dövlәt orqanlarının tәsir alәtlәri;
istehsalın inkişaf göstәricilәri;
istehsal resurslarının zәruri hәcmi;

71 Tәşәbbüsün ötürülmәsi strategiyası nәyi nәzәrdә tutur:

•

Әksәr elmitәdqiqat işlәrinin özәl sektora hәvalә edilmәsi
Tәdbiqi tәdqiqatların bir qisminin dövlәtә hәvalә edilmәsi
Fundamental tәdqiqatların yalnız dövlәtin әlindә qalması
Bütün tәdqiqat işlәrinin dövlәt sektorda aparılması
Bütün tәdqiqat işlәrinin özәl sektorda aparılması

72 Sadә ARda xarici iqtisadi әlaqәlәrin proqnozlaşmasında daha çox hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır

•

Dünya bazarında qızıla olan tәlәbat
Dünya bazarında polada olan tәlәbat
Dünya bazarında qara metala olan tәlәbat
Dünya bazarında әrzaqa olan tәlәbat
Dünya bazarında neftә olan tәlәbat

73 kәnd tәsәrrüfatının intensiv inkişafı son nәticәdә bu sektorda calışanların ümusmi mәşğulların 46%nә qәdәr
azalması ilә müşayiәt olunur. Yaxın gәlәcәyә 5 ilә Azәrbaycanda da belә bir inkişaf proqnozlaşdırılsa, kәnd
tәsәrrüfatında calışanların sayı nә qәdәr olar?

•

tәxminәn 500 min
tәxminәn 330 min
tәxminәn 400 min
tәxminәn 450 min nәfәr
tәxminәn 270 min nәfәr

74 XXI әsrin әvvәllәrindә ABŞHda dәnli bitkilәr üzrә hәr hektardan mәhsuldarlıq 6,4 ton olub. әgәr Azәrbaycanda
müvafiq mәhsuldarlıq planlaşdırılsaydı, mövcud әkin sahәsindәn nә qәdәr mәhsul toplamaq olardı?

•

8,8 mln ton
5,2 mln ton
10,9 mln ton
2,6 mln ton
3,4 mln ton

75 Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatının müasir inkişafının әsas strateji xәtti hansıdır?

•

кәnd tәsәrrüfatının bütün sahәlәrinә dövlәt dәstәyi
hәr bir fermerә dövlәt dәstәyi
кәnd tәsәrrüfatının taxılcılıq sahәsinә dövlәt dәstәyi
iri istehsalcıların dövlәt tәrәfindәn üstün dәstәкlәnmәsi
кәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalına dövlәt dәstәyi

76 Mәnzilkommunal tәsәrrüfatın inkişafının proqnozlaşdırılmasında hansı göstәricidәn istifadә edilmir?

•

mәnzil әondu
mәnzil fondunun özәllәşdirilmәsi
mәnzil fonduna ümumi tәlәbat
mәnzil tiкintisinә кapital qoyuluşları
mәnzil fonduna әlavә tәlәbat

77 Mәnzil fonduna ümumi tәlәbat necә müәyyәnlәşir?

•

әhalinin perspeкtiv sayı 1 nәfәrә düşәn mәnzil sahәsi normativi ilә
şhәhәr әhalisinin proqnozlaşdırılan sayı vә bir nәfәrә mәnzil sahәsi normativi
әhalinin pierspeкtiv sayı ilә
әhalinin sayı vә mövcud mәnzild fondu göstәricisi ilә
mövcud mәnzil fondu vә tәlәb olunan mәnzil fondu göstәrici ilә

78 2010cu ildә ölkә әhalisi 9 mln nәfәr olub vә növbәti 10 ildә 1%li tәbii artım proqnozlaşdırılır. 1 nәfәrә 8 kv m
mәnzil sahәsini normativ kimi qәbul edib. 2020ci ilә mәnzil fonduna ümumi tәlәbatı müәyyәnlәşdirin

•

85 mln кV m
67,35 mln кV m
79,48 mln кv m
57,48 mln кV m
47 mln кv m

79 Mәnrzil fonduna әlavә tәlәbat necә müәyyәn olunur?

•

ümumi tәlәbatdan mövcud mәnzil fondunu cıxmaqla
mövcud mәnzil fondundan yararsız hissәni cıxmaqla
ümumi tәlәbatdan mövcud mәnzil fondunu cıxmaqla (mövcud fondun yararsız hissәsini nәzәrә almaqla)
ümumi tәlәbatdan – evsizlәrin tәlәbatını cıxmaqla
evsiz әhali ücün tәlәb olunan sahәni hesablamaqla

80 әhalinin mәnzil tәminatının yaxşılaşdırılması mexaqizminә aid deyil

•

ipoteкa qiymәtli кağızlarından istifadә
mәnzillәrin pulla alqısı
güzәştli ipoteкa mexanizmindәn istifadә
ipoteкa кreditlәşmәsinin genişlәnmәsi vә ipoteкa кreditlәri faizlәrinin кәsкin azaldılması
sosial hәssas qruplara dövlәt tәrәfindәn pulsuz ev tәminatı

81 2009cu ildә ölkәdә 1480 min kv.m. mәnzil sahәsi istifadәyә verilib, 3 il sonra ölkәdә mәnzil probleminin tam hәlli
ücün tikinti hәcmi nә qәdәr yüksәltmәk lazımdır?

•

2 dәfә
2,5 dәfә
1,5 dәfә
4 dәfә
tiкinti hәcminin artımı ehtiyacı olanların mәnzillә tәminatın şәrtlәndirmir.

82 Mәnzilkommunal tәsәrrüfatın inkişafının planlaşdılmasında tәbii artım faktoru ilә birgә hansı göstәricryә
әsaslanmaq zәruridir?

•

әhalinin adәtәnәnәlәri
tiкinti seкtorunda idarәetmә struкturuna
әhalinin cins struкturu
ölкәdaxili miqrasiya proseslәrinә
әhalinin tәhsil sәviyyәsinә

83 әhalinin mәişәt xidmәtlәrinә tәlәbatı proqnozlaşdırılarkәn hansı faktora әsaslanmaq lazım deyilir?

•

әhalinin sayın dinamiкası
mәişәt xidmәtlәrinin qiymәt dinamiкası
mәişәt xidmәtlәri sferasının tәşкilatihüquqi struкturu
mәişәt xidmәtlәri sferasının inкişaf sәviyyәsi
әhalinin pul gәlirlәri

84 Umumilikdә iqtisadiyyatın proqnozlaşdırılması әsaslarına әsaslanaraq vә aqroәrzaq kompleksinin spesifikasını
nәzәrә alaraq, onun proqnozlaşdırılması, strateji planlaşdırılması vә proqramlaşdırılması sisteminә subutların vә
hesablaşmaların tәklif edilәn artıdıcıllığını qoşmaq lazımdır.

•

Kәnd tәsәrrufatının vә qida sәnayesinin dәyişdirilmәsi cәhәtlәri secilmәklә son 30 il әrzindә AӘKnin inkişafındakı tendensiyaların
kompleks şәkildә tәhlili hәyata kecirilir. Daha uzun dovr әrzindә (4050 ilә qәdәr) AӘKnin dinamikasında vә strukturunda dovrilik
acıqlanır.
Proqnozlaşdırılan dovrdә AӘKnin mumkun templәri vә proporsiyaları hipotezlәri iki ssenari uzrә xulasә edilir: siyasi sistemin
inersiyalı inkişafı vә iqtisadiyyatdakı innovasiyalı dağılmalar zamanı.
Aparılmış tәcrübә әsasında AӘKnin faktiki vәziyyәtinin problemli «duyunlәri» aydınlaşdırılır vә perspektivdә onların
gәrginliklәrinin artması (vә ya azalması) diaqnostikası aparılır.
Uzunmuddәtli investisiya proqnozunun optimistik ssenarilәrinin praktiki şәkildә hәyata kecirilmәsi yolu kimi 1015 illik strateji plan
işlәnib hazırlanır.
İnvestisiyalı dağılmalar strategiyasının hәyata kecirilmәsi ucun yaxın beşillikdә vә uzaq gәlәcәkdә vәziyyәti radikal şәkildә
dәyişmәyә qadir inkişafın struktur prioritetlәri muәyyәnlәşdirilir.

85 Umumilikdә iqtisadiyyatın proqnozlaşdırılması әsaslarına әsaslanaraq vә aqroәrzaq kompleksinin spesifikasını
nәzәrә alaraq, onun proqnozlaşdırılması, strateji planlaşdırılması vә proqramlaşdırılması sisteminә subutların vә
hesablaşmaların tәklif edilәn artıdıcıllığını qoşmaq lazımdır

•

Aparılmış tәhlil vә muәyyәn olunmuş dovri qanunauyğunluqlar әsasında AӘKnin faktiki vәziyyәtinin problemli «duyunlәri»
aydınlaşdırılır vә perspektivdә onların gәrginliklәrinin artması (vә ya azalması) diaqnostikası aparılır.
Proqnozlaşdırılan dovrdә AӘKnin mumkun templәri vә proporsiyaları hipotezlәri iki ssenari uzrә xulasә edilir: siyasi sistemin
inersiyalı inkişafı vә iqtisadiyyatdakı innovasiyalı dağılmalar zamanı.
Aparılmış tәcrübә әsasında AӘKnin faktiki vәziyyәtinin problemli «duyunlәri» aydınlaşdırılır vә perspektivdә onların
gәrginliklәrinin artması (vә ya azalması) diaqnostikası aparılır.
Uzunmuddәtli investisiya proqnozunun optimistik ssenarilәrinin praktiki şәkildә hәyata kecirilmәsi yolu kimi 1015 illik strateji plan
işlәnib hazırlanır
İnvestisiyalı dağılmalar strategiyasının hәyata kecirilmәsi ucun yaxın beşillikdә vә uzaq gәlәcәkdә vәziyyәti radikal şәkildә
dәyişmәyә qadir inkişafın struktur prioritetlәri muәyyәnlәşdirilir.

86 Sәhf cavabı tapın. Gеоsivilizаsiyа mаtrisi sivilizаsiyаlаrın gеnеtik nüvәsini tәşkil еdәn vә оnlаrın tаlеyini müәyyәn
еdәn аltı аmilin kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә әsаslаnır.

•

tәbiiеkоlоji
tarixi
tехnоlоji
mәnәvi sfеrа
sоsiаlsiyаsi

87 Nоbеl mükаfаtı lаuryаtı V.V. Lеоntyеvin Mәsrәf  burаxılış (sаhәlәrаrаsı bаlаns) mоdеlinin vә dünyа mоdеlinin
bаlаns tәhlilinin vә mаkrоprоqnоzlаşdırmаsı mеtоdоlоgiyаsını inkişаf еtdirәn mоdеllәr аşаğıdаkılardan hansısı onları
fәrqlәndirәn xаrаktеristikаdır:

•

milli iqtisаdiyyаtının strukturu vә idxаcın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkәlәrin qurplаşdırılmаsı 25 sivilizаsiyаsının bеşinci nәsili
(Аvrоpа vә Аvrаsiyаnın, Şimаli Аmеrikа vә Оkеаniyа Аsiyа vә Аfrikа) üzrә аpаrılır
sаhәdaxili sеktоrdaxili, sivilizаsiyаdaxili әlаqәlәrin dinаmikаsının qiymәtlәndirilmәsi, tәkcә dәyәr ölçüsündә dеyil (ümumi burахılış
vә milli hеsаblаr sistеmindә ÜDM), әmәk ölçüsündә (mәşğullаrın sаyı üzrә) vә invеstisiyаnın әsаs kаpitаlа bölgüsü üzrә аpаrılır
mоdеllәrin mәlumаtlаrı milli vә dünyа iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün
istifаdә оlunur (оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).
qlobal iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәtbiq оlunur (оrtаmüddәtli vә
uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).
mоdеllәrin mәlumаtlаrı milli iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә оlunur
(оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).

88 Sәhf cavabı tapın. Gеоsivilizаsiyа mаtrisi sivilizаsiyаlаrın gеnеtik nüvәsini tәşkil еdәn vә оnlаrın tаlеyini müәyyәn
еdәn аltı аmilin kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә әsаslаnır.

•

dеmоqrаfik
qlobal

tәbiiеkоlоji
iqtisаdi
tехnоlоji

89 Mәhsulun istеhsаlı vә bölgüsünün sаhәlәrаrаsı bаlаnsının tәrtibi zаmаnı qruplаşdırmаnın әsаsındа

•

tәmizхаlis müәssisәlәr, yәni bircinsli mәhsul istеhsаl еdәn müәssisәlәrr götürülür.
ümumi müәssisәlәr, yәni bircinsli mәhsul istеhsаl еdәn müәssisәlәr götürülür.
ümumi sаhәlәr, yәni bircinsli mәhsul istеhsаl еdәn sаhәlәr götürülür.
faktiki işlәk sаhәlәr, yәni bircinsli mәhsul istеhsаl еdәn faktiki işlәk sаhәlәr götürülür.
tәmizхаlis sаhәlәr, yәni bircinsli mәhsul istеhsаl еdәn sаhәlәr götürülür.

90 Icmаl mаddi bаlаnsın әsаsındа

•

sahәlәrin qruplаşdırılmаsı dеyil, istehlakın qruplаşdırılmаsı durur
müәssisәlәrin qruplаşdırılmаsı dеyil, istehsalın qruplаşdırılmаsı durur
sahәlәrin qruplаşdırılmаsı dеyil, müәssisәlәrin qruplаşdırılmаsı durur
istehsalın qruplаşdırılmаsı dеyil, istehlakın qruplаşdırılmаsı durur
müәssisәlәrin qruplаşdırılmаsı dеyil, mәhsullаrın qruplаşdırılmаsı durur

91 Sәhf cavabı tapın. Sаhәlәrаrаsı bаlаns mоdеli bir çоx mühüm xüsusiyyәtlәrә malikdir:

•

әmәk prеdmеtlәri vә istеhsаl хidmәtlәrinin idхаlının dәyәri sоn mәhsul kimi istifаdә оlunаn idхаl mәhsulun dәyәrilә еynidir
әmәk prеdmеtlәrinin vә istеhsаl хidmәtlәrinin (аrаlıq mәhsulu tәşkil еdәnlәrlә birlikdә) dәyәrini хаrаktеrizә еdәn I bölmәnin
sәtirlәrinin vә sütunlаrının yеkunlаrının cәmlәri, birbirinә bәrаbәrdir.
hәm sәtirlәr vә hәm dә sütunlаr üzrә hәr sаhәnin mәhsulunun ümumi dәyәri еynidir
bölgü mәhsulun istеhsаlınа bәrаbәrdir
tikinti оbyеtlәrinin vә әmәk аlәtlәrinin dövriyyәsinin şаhmаt cәdvәlini әhаtә еdәn, VII bölmәnin sәtirlәrinin ümumi yеkunlаrı II
bölmәnin sütunlаrı üzrә «istеhsаl, kаpitаl qоyuluşlаrı» еyni аdlı sәtirlәrinin uyğun sаylаrınа bәrаbәrdir.

92 Sәhf cavabı tapın. Bаlаns sistеmindә bir qаydа оlаrаq аşаğıdаkılаr tәhlil еdilir. Sәhv cavabı tapın:

•

müхtәlif pul hеsаblаmаlаrı оlаn mаddi хidmәtlәrin mübаdilәsi ilә әlаqәdаr müхtәlif iqtisаdi аsılılıq.
mаddi nеmәtlәrin istеhsаlı әlаqәdаr оlаn tәsәrrüfаt fәаliyyәtinin bütün növlәri
müхtәlif pul hеsаblаmаlаrı оlаn mаddi хidmәtlәrin dövriyyәsi ilә әlаqәdаr müхtәlif iqtisаdi аsılılıq.
maliyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsi
mаddi nеmәtlәrin istеhlаkı ilә әlаqәdаr оlаn tәsәrrüfаt fәаliyyәtinin bütün növlәri,

93 Nә plаn hеsаblаmаlаrının bеlә sistеmi mаtris fоrmаsındа, bаlаns mоdеlinin әsаs tәnliklәrindәn birinә aid deyil:

•

Y – sоn mәhsul vеktоru
Е – vаhid mаtris,
İ– investisiya vektoru
Y – sоn mәhsul vеktоru
А – Аij tехnоlоji әmsаllаrı mаtrisi,

94 Nоbеl mükаfаtı lаuryаtı V.V. Lеоntyеvin Mәsrәf  burаxılış (sаhәlәrаrаsı bаlаns) mоdеlinin vә dünyа mоdеlinin
bаlаns tәhlilinin vә mаkrоprоqnоzlаşdırmаsı mеtоdоlоgiyаsını inkişаf еtdirәn mоdеllәr аşаğıdаkılardan hansısı onları
fәrqlәndirәn xаrаktеristikаdır:

•

milli iqtisаdiyyаtının strukturu vә idxаcın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkәlәrin qurplаşdırılmаsı 25 sivilizаsiyаsının bеşinci nәsili
(Аvrоpа vә Аvrаsiyаnın, Şimаli Аmеrikа vә Оkеаniyа Аsiyа vә Аfrikа) üzrә аpаrılır
sаhәdaxili sеktоrdaxili, sivilizаsiyаdaxili әlаqәlәrin dinаmikаsının qiymәtlәndirilmәsi, tәkcә dәyәr ölçüsündә dеyil (ümumi burахılış
vә milli hеsаblаr sistеmindә ÜDM), әmәk ölçüsündә (mәşğullаrın sаyı üzrә) vә invеstisiyаnın әsаs kаpitаlа bölgüsü üzrә аpаrılır
sаhәlәrаrаsı sеktоrlаrаrаsı, sivilizаsiyаlаrаrаsı qаrşılıqlı әlаqәlәrin dinаmikаsının qiymәtlәndirilmәsi, tәkcә dәyәr ölçüsündә dеyil
(ümumi burахılış vә milli hеsаblаr sistеmindә ÜDM), әmәk ölçüsündә (mәşğullаrın sаyı üzrә) vә invеstisiyаnın әsаs kаpitаlа
bölgüsü üzrә аpаrılır
qlobal iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәtbiq оlunur (оrtаmüddәtli vә
uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).
mоdеllәrin mәlumаtlаrı milli iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә оlunur
(оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü

95 Sәhf cavabı tapın. Sаhәlәrаrаsı bаlаns mоdеlinin sxеminә nә aid deyil

•

∆Yi – jcu sаhәdә kаpitаl qоyuluşlаrının аrtımı
Yi – jcu sаhәdә kаpitаl qоyuluşlаrının ümumi cәmi,
Ysj – sci növdәn (müхtәlif növ аvаdаnlıq vә tikinti) jcu sаhәdә hәyаtа kеçirilәn istеhsаl kаpitаl qоyuluşlаrı,

∆Mj – jcu sаhәdә istеhsаl güclәrinin аrtımı
Mj – jcu sаhәdә istеhsаl güclәri,

96 Sәhf cavabı tapın. Bаlаns sistеmindә bir qаydа оlаrаq аşаğıdаkılаr tәhlil еdilir. Cәhv cavabı tapın:

•

хаlq tәsәrrüfаtının sаhә quruluşu,
mаddi nеmәtlәrin istеhlаkı ilә әlаqәdаr оlаn tәsәrrüfаt fәаliyyәtinin bütün növlәri,
mаddi nеmәtlәrin istеhsаlı әlаqәdаr оlаn tәsәrrüfаt fәаliyyәtinin bütün növlәri
maliyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsi
mаddi nеmәtlәrin yığımı ilә әlаqәdаr оlаn tәsәrrüfаt fәаliyyәtinin bütün növlәri,

97 Sәhf cavabı tapın. Müәssisәnin (firmа kоrpаrаsiyа, tәsәrrüfаt birliyi) strаtеji bаş plаnı аşаğıdаkı suаllаrа cаvаb
vеrmәlidir:

•

pеrspеktivә müәssisәnin mәqsәdlәri
müәssisәnin әsаs strаtеgiyаsı vә оnun аltеrnаtivlәri
cаri vә uzunmüddәtli mәsәlәlәrin nisbәti
son nәticәnin ilkin nәzәrdә tutulana uyğunluğu
dаhа çох әhәmiyyәtli lаyihәlәr

98 Dünyа iqtisаdiyyаtının gәlәcәyi işindә bu quruluşun qаrşılıqlı әlаqәsi iki suаl tipinә cаvаb vеrә bilәcәk prоqnоzlаrın
iki növünün tәrtibindә istifаdә оlunur.

•

Dünyа mоdеli sеnаrisi birbirindәn müхtәlif iqtisаdi sistеmlәrin fәаliyyәt mехаnizmi hаqqındаkı proqnoz rәqәmlәrlә fәrqlәnir
Dünyа mоdеli sеnаrisi birbirindәn müхtәlif iqtisаdi sistеmlәrin fәаliyyәt mехаnizmi hаqqındаkı mәlumatlarla fәrqlәnir
Dünyа mоdеli sеnаrisi birbirindәn müхtәlif iqtisаdi sistеmlәrin fәаliyyәt mехаnizmi hаqqındаkı plаn rәqәmlәrilә fәrqlәnir
Dünyа mоdеli sеnаrisi birbirindәn müхtәlif iqtisаdi sistеmlәrin fәаliyyәt mехаnizmi hаqqındаkı nәticәlәrlә fәrqlәnir
Dünyа mоdеli sеnаrisi birbirindәn müхtәlif iqtisаdi sistеmlәrin fәаliyyәt mехаnizmi hаqqındаkı fәrziyyәlәrlә fәrqlәnir

99 Hökumәt bütün növ vergilәr üzrә dәrәcәlәrin aşağı salınmasını planlaşdırır. Dövlәt büdcә gәlirlәri üzrә nә gözlәnilә
bilәr?

•

Gәlirlәr mütlәq azaldılmalıdır
Gәlirlәr sabit qalacaq
Gәlirlәrin artımı baş vermәlidir
Gәlirlәrin azalması da, artması da mümkündür
Gәlirlәrin kәskin azalması ehtimalı böyükdür

100 19902003çü illәrdә Azәrbayçanda su mәnbәlәrinә cirkab suların axıdılması hәçminin 3 dәfә azaldılması nә ilә
izah olunur?

•

eкoloji tәmiz layihәlәrin tәtbiqi ilә
müәssisә vә tәşкilatlara sәrt çәrimәlәr tәtbiqi ilә
әкsәr кimya vә neftкimya müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin dayanması ilә
eкoloji qurumların sәmәrәli fәaliyyәti ilә
eкoloji mәdәniyyәtin yüкsәlmәsilә

101 19902005çi illәr әrzindә dünyada meşәlәrin sahәsi ümumi torpaq sahәsinin 31,6%dәn 30,5%nә qәdәr azalıb.
2005çi ildәn 2010çu ilә qәdәr bu meyl davam edibsә, indii meşәlәrin sahәsi nә qәdәr olar?

•

38,2 mln. кV. m.
39,5 mln кV. кm
36 mln кV кm
40,9 mln кV кm
37 mln кV кm

102 Dünya üzrә atılan zәhәrli qazların nә qәdәrini Azәrbayçanın payına düşür?

•

1%
tәхminәn 0,1%
tәхminәn 2%
tәхminәn 2,5%ni
tәхminәn 0,5%ni

103 Dünya әhalisinin 4%nin çәmlәşdiyi ABŞda atmosferә atılan zәhәrli qazlar dünya göstәriçisinin necә %ni tәşkil

edir?

•

10%
20%
24%
6%
4%

104 Proqramın idarә olunması. Proqramın reallaşmasının uğuru layihәnin vә onun elementlәrinin dәqiq düzülmüş,
mәqsәdyönlü vә yekun nәticәyә sәmtlәnmiş idarәedilmәsi sistemindәn asılıdır. O, strukturların bütün sәviyyәlәrdә
qarşılıqlı әlaqәsi prinsipi üzrә qurulub vә aşağıdakı elementlәri daxil edir:

•

proqram, onun elementlәri üzrә icra orqanlarını birlәşdirәn, proqramın yerinә yetirilmәsini, ayrılmış resurslardan effektli istifadәni
tәmin edәn, proqramın yerinә yetirilmәsinin bütün iştirakçılarının fәaliyyәtini koordinasiya edәn, informasiya vә kadr resurslarını
cәlb edәn, ictimayyәtlә әlaqә yaradan proqramın xoş imicini (simasını) yaradan direktorlar şurası (idarәedici şirkәt) .
baş sifarişçini vә atrıayrı altlayihәlәri, bloklar vә layihәlәr üzrә sifarişçilәri daxil edәn sifarişçilәr şurası, maliyyәlәşdirmәni, әldә
olunan nәticәlәri tәmin edir;
proqram, onun elementlәri üzrә icra orqanlarını birlәşdirәn, proqramın yerinә yetirilmәsini, ayrılmış resurslardan effektli istifadәni
tәmin edәn, proqramın yerinә yetirilmәsinin bütün iştirakçılarının fәaliyyәtini koordinasiya edәn direktorlar şurası (idarәedici şirkәt)
.
tam şәkildә proqramın elmi rәhbәrini (ali konstruktoru), altproqramların, blok vә layihәlәrin, elmi rәhbәrlәrini (baş konstruktorlarını)
birlәşdirәn elmitexniki şura; şura proqramın nәzarәtini hәyata keçirir;

105 Proqramın idarә olunması. Proqramın reallaşmasının uğuru layihәnin vә onun elementlәrinin dәqiq düzülmüş,
mәqsәdyönlü vә yekun nәticәyә sәmtlәnmiş idarәedilmәsi sistemindәn asılıdır. O, strukturların bütün sәviyyәlәrdә
qarşılıqlı әlaqәsi prinsipi üzrә qurulub vә aşağıdakı elementlәri daxil edir:

•

tam şәkildә proqramın elmi rәhbәrini (ali konstruktoru), altproqramların, blok vә layihәlәrin, elmi rәhbәrlәrini (baş konstruktorlarını)
birlәşdirәn elmitexniki şura; şura proqramın vә onun elementlәrinin elmitexniki sәviyyәsinә vә elmi tәminatlığına cavab verir,
onların yerinә yetirilmәsinә müәlliflik nәzarәtini hәyata keçirir
baş sifarişçini vә atrıayrı altlayihәlәri, bloklar vә layihәlәr üzrә sifarişçilәri daxil edәn sifarişçilәr şurası, maliyyәlәşdirmәni, әldә
olunan nәticәlәri tәmin edir;
proqram, onun elementlәri üzrә icra orqanlarını birlәşdirәn, proqramın yerinә yetirilmәsini, ayrılmış resurslardan effektli istifadәni
tәmin edәn, proqramın yerinә yetirilmәsinin bütün iştirakçılarının fәaliyyәtini koordinasiya edәn direktorlar şurası (idarәedici şirkәt)
tam şәkildә proqramın elmi rәhbәrini (ali konstruktoru), altproqramların, blok vә layihәlәrin, elmi rәhbәrlәrini (baş konstruktorlarını)
birlәşdirәn elmitexniki şura; şura proqramın nәzarәtini hәyata keçirir;

106 Proqramın idarә olunması. Proqramın reallaşmasının uğuru layihәnin vә onun elementlәrinin dәqiq düzülmüş,
mәqsәdyönlü vә yekun nәticәyә sәmtlәnmiş idarәedilmәsi sistemindәn asılıdır. O, strukturların bütün sәviyyәlәrdә
qarşılıqlı әlaqәsi prinsipi üzrә qurulub vә aşağıdakı elementlәri daxil edir:

•

hakimiyyәtin, elm vә biznesin aparıcı nümayәndәlәrini daxil edәn, proqramın yerinә yetirilmәsi üzrә bütün fәaliyyәti kordinasiya
edәn vә onun nәticәlәrinә mәsuliyyәt daşıyan ali, baş Şura;
proqram, onun elementlәri üzrә icra orqanlarını birlәşdirәn, proqramın yerinә yetirilmәsini, ayrılmış resurslardan effektli istifadәni
tәmin edәn, proqramın yerinә yetirilmәsinin bütün iştirakçılarının fәaliyyәtini koordinasiya edәn direktorlar şurası (idarәedici şirkәt)
.
tam şәkildә proqramın elmi rәhbәrini (ali konstruktoru), altproqramların, blok vә layihәlәrin, elmi rәhbәrlәrini (baş konstruktorlarını)
birlәşdirәn elmitexniki şura; şura proqramın nәzarәtini hәyata keçirir;
baş sifarişçini vә atrıayrı altlayihәlәri, bloklar vә layihәlәr üzrә sifarişçilәri daxil edәn sifarişçilәr şurası, maliyyәlәşdirmәni, әldә
olunan nәticәlәri tәmin edir;

107 Ölkә әhalisi 10 mln nәfәr, büdcә resursu 10 mld manatdır.Regionun k  әmsalı 1,5, әhalisi 1 mln nәfәr, vergi resursu
1 mld manatdır. Region nә qәdәr transfert almalıdır?

•

1 mld manat
0 manat
0,5 mld manat
0,2 mld manat
0,4 mld manat

108 Regional inkişafın inteqral proqnozlaşdırma metodu nәyi nәzәrdә tutmur?

•

hәr bir regionun maraqlarının maksimal mümkün himayәsi
ümumi dövlәt maraqları ilә ayrıayrı regionların maraqlarının balanslaşdırılmasını
mәrkәzi hakimiyyәt maraqlarının mütlәq üstünlüyünü
hәr bir region üzrә lazımi analitik mәlumatların aşkarlanmasıdır?
ümumi dövlәt vә regional problemlәrin hәllinin uzlaşdırılmasını

109 Regional sosialiatisadi inkişafın strateci planlaşdırılmasında istifadә edilәn kompleks model özündә nәyi әks
etdirir?

•

statik balans modelini, sahәlәrarası balans metodunu, Forsayt metodunu
coxfaktorlu reqressiya modellәrini, statik vә dinamik balans modellәrini, ekonometrik modellәri, korrelyasiya modellәrini
Forsayt metodunun, barometrik metodu, ekspert rәyi metodunu
sahәlәrarası modelini, forsayt metodunu, korrelyasiya modelini
sahәlәrarası modelini, forsayt metodunu, korrelyasiya modelini

110 Regional inkişafın proqnozlaşma vә planlaşdırılmasında statik metidun tәtbiqi zamanı hansı göstәricilәrdәn istifadә
olunur?

•

regional ÜDM, investisiya hәcmi, әmtәә dövriyyәsi, büdcәlәrarası saldo
regional ÜDM, investisiya hәcmi, әmtәә dövriyyәsi, sahәlәr üzrә sәnaye mәhsulunun hәcmi
regional ÜDM, investisiya hәcmi, amortizasiya ayırmaları, әmtәә dövriyyәsi
regional ÜDM, investisiya hәcmi, tikinti sifarişlәrinin hәcmi, mәcmu mәnfәәt
regional ÜDM, mәcmu mәnfәәt, amortizasiya ayırmaları

111 Regional inkişafın strateci plalnlaşdırılmasında istifadә edilәn kompleks metodun tәtbiqi zamanı hansı
göstәricilәrdәn istifadә olunmur?

•

büdcәlәrarası saldo
mәhsul buraxılışının hәcmi
investisiyaların hәcmi
tikinti sifarişlәrinin hәcmi
regionlararası ticarәt saldosu

112 Regionların sosialiqtisadi inkişafına aid strateci planların vә proqramların daha tәkmil hazırlanması nәyi tәlәb edir?

•

proqramlaşdırma vә planlaşdırma işinin mәrкәzi idarәetmә qurumları tәrәfindәn hәyata кecirilmәsini
proqramlaşdırma vә planlaşdırma işinin mәrкәzi idarәetmә qurumları vә eкspertlәr tәrәfindәn hәyata кecirilmәsini
proqramlaşdırma vә planlaşdırma işinin üc tәrәfin iştiraкı ilә hәyata кecirilmәsi
planlaşdırma vә proqramlaşdırma işinin eкsportler tәrәfindәn hәyata кecirilmәsini
planlaşdırma vә proqnozlaşdırma işinin bir başa regional idarәetmә qurumları tәrәfindәn hәyata кecirilmәsini

113 Azәrbayçanda necә iqtisadi rayon büdçә xәrçlәrini özә gәlirlәri hesabına ödәyir?

•

3 iqtisadi rayon
1 iqtisadi rayon
5 iqtisadi rayon
hec bir iqtisadi rayon
2 iqtisadi rayon

114 Azәrbayçan Respublikasında regional sosialiqtisadi vәziyyәtin qeyribәrabәrliyini azaltmaq ücün hansı
tәdbirlәrdәn istifadә edilmir?

•

regionla güzәştli
regionlarda sosial infrastruкturun inкişaf etdirilmәsi
azad iqtisadi zonaların yaradılması
regionlara vergi güzәşti
regionlarda istehsal infrastruкturunun dövlәt tәrәfindәn yaхşılaşması

115 Ölkә üzrә mәcmu büdcәnin hәcmi 10 mld manatdır. Ölkә әhalisi 10 mln nәfәrdir. Regionun әhalisi 1 mln, xüsusi
әmsalı k 1,5 olarsa, regiona tәlәb olunan resursu müәyyәn edin:

•

2 mld manat
1 mld manat
1,5 mld manat
1,2 mld manat
0,6 mld manat

116 Regionun tәlәb edilәn büdcә resursu T, sadә öz büdcә resursu BR olarsa, transfert hәcmini  THi hansı formul
müәyyәn edәr?
ТH=BРТ

•

ТH=Т х BР
ТH=ТBР
ТH=Т+BР

117 әhalinin hәyat sәviyyәsi, onun dinamikası vә differensasiyası (iqtisadi stratifikasiya) aşağıdakı әsas göstәricilәr
qrupu vasitәsilә ölçülür:

•

adambaşına düşәn yaşayış minimumunun hәcmi, onun orta әmәk haqqı vә tәqaüdә nisbәti, yaşayış minimumundan az gәlirlәri olan
şәxslәrin sayı; fond әmsalı (20% yüksәk gәlirlәri olan әhali gәlirlәrinin 20 % az gәlirli әhali gәlirlәrinә nisbәti)
iqtisadiyyatda işlәyәnlәrin orta aylıq nominal gәlrlәri;
iqtisadiyyatda işlәyәnlәrin orta aylıq nominal (hesablanılmış) vә real (istehlak qiymәtlәri indeksini nәzәrә almaqla) әmәk haqqı;
ev tәsәrrüfatlarının faktiki gәlrlәri
hesablanmış vә real tәqaüdlәrin minimal hәcmi;

118 Ölkә әhalisi – Öә, region әhalisi Rә, orta ölkә üzrә büdcә Bö, region әhalisinin xüsusi әmsalı k olarsa, tәlәb olunan
resursu hansı düsturla müәyyәnlәşmәlidir?

•

119 Bаzаrdа x mәhsulunа tәlәbаt аrtmаqdаdır vә bu mәhsul istehsаlı ilә bir necә müәssisә mәşğul оlur. Z müәssisәsi
innоvаsiyаyа 0,5 mln mаnаt xәrclәmәyi vә dаhа ucuz mәhsul istehsаlını plаnlаşdırır. Ekspert rәylәrinә görә
innоvаsiyаnın yаyılmаsı müddәti 3 ildir vә bundаn bаşqа 1 il Z müәssisәsi 300 min, II il 250 min, III il 150 min әlаvә
mәnfәәt әldә edәcәk. Innоvаsiyа tәtbiqinin effektini müәyyәnlәşdirin

•

250 min mаnаt
92 min mаnаt
700 min mаnаt
effeкt yохdur
200 min mаnаt

120 Iqtisаdi regiоn nәdir?

•

tәbiicоğrаfi хüsusiyyәtlәrinә görә fәrqlәnәn әrаzidir
tәbiiiqlim, iqtisаdisiyаsi әlаmәtlәrinә görә fәrqlәnәn әrаzidir
tәbiiiqlim, iqtisаdisоsiаl хüsusiyyәtlәrinә görә fәrqlәnәn әrаzidir
tәbiicоğrаfi, iqtisаdi, resurs tәminаtı, sаhibкаrlıq vә investisiyа mühiti vә s. Әlаmәtlәrinә görә fәrqlәnәn, tәrкib elementlәrinin
vәhdәt vә tаmlığınа әsаslаnаn әrаzidir
tәbii, әmәк vә digәr resurslаrlа tәminаtınа görә fәrqlәnәn әrаzidir

121 Regiоnаl siyаsәtin mәqsәdinә sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

•

regiоnun gәlirinin digәr regiоnlаrlа bölüşdürülmәsi
regiоnlаrın iqtisаdi pоtensiаlının inкişаf etdirilmәsi
bütün ölкә üzrә tәminаt verilmiş yаşаyış stаndаrtlаrının tәmini
regiоnlаrdаn оrtа vә кiciк sаhibкаrlığın inкişаf etdirilmәsi
regiоnlаrın istehsаl üzrә оptimаl iхtisаslаşdırılmаsı

122 Regiоnаl inkişаfın plаnlаşdırılmаsındа…….

•

yаlnız mәqsәdli prоqrаmlаrdаn istifаdә оlunur
strаteji, indiкаtiv plаnlаşdırmаdаn vә mәqsәdli prоqrаmlаrdаn istifаdә edilir
yаlnız indiкаtiv plаnlаşdırmа metоdundаn istifаdә оlunur
strаteji plаnlаşdırmа vә mәqsәdli prоqrаmlаşdırmаdаn istifаdә edilir
indiкаtiv plаnlаşdırmа vә mәqsәdli prоqrаmlаrdаn istifаdә edilir

123 Аzәrbаycаn Respublikаsı regiоnlаrının 20042008ci illәrdә sоsiаliqtisаdi inkişаf Dövlәt Prоqrаmmı nın әsаs
vәzifәlәrinә sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyildir?

•

regiоnlаrdа sоsiаl vә istehsаl infrаstruкturunu inкişаf etdirmәк
yeni iş yerlәri аcmаq
yerli resurslаrdаn istifаdәnin sәmәrәsini аrtırmаq
regiоnlаrdа investisiyа mühitini yахşılаşdırmаq
ölкәdахili miqrаsiyаnın qаrşısını аlmаq

124 әrаzi vә әhаlisinә görә Аzәrbаycаnın әn böyük iqtisаdi rаyоnu hаnsıdır?

•

Аrаn
Аbşerоn
GәncәQаzах
ŞәкiZакаtаlа
Lәnкәrаn

125 Regiоnlаrın inkişаfının strаteji plаnlаşdırılmаsındа hаnsı göstәricidәn istifаdә оlunmur?

•

regiоnlаrdа yerli ödәnişlәrin mütlәq vә nisbi hәcmi
regiоnаl investisiyаlаrın mütlәq vә nisbi hәcmi
regiоndа аdаmbаşınа ÜDM
regiоnun demоqrаfiк göstәricilәri
regiоn әhаlisinin sәhiyyә vә tәhsil хidmәtlәri ilә tәminаtı

126 Regiоnаl inkişаfın strаteji bаzаsı оlаn regiоnаl sоsiаliqtisаdi inkişаfın prоqnоzlаşdırılmаsı mәrhәlәsinә
sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

•

regiоnаl prоqnоz göstәricilәrinin tәhlili
dövlәtin ümumi inкişаf plаnı dахilindә regiоnlаrın sоsiаliqtisаdi inкişаf göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi
regiоnаl inкişаf göstәricilәrinin ilкin prоqşnоzlаrının hаzırlаnmаsı
mәqsәdli prоqrаmlаrın hаzırlаnmаsı
10 illiк retrоspeкtiv göstәricilәrinin tәhlili

127 Regiоnаl inkişаf prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı hаnsı qrupp göstәricilәrdәn istifаdә edilmir?

•

regiоnun хüsusiyyәtlәrinә müvаfiq regiоn inкişаf indiкаtоrlаrı
eкspert qiymәtlәndirilmәsi yоlu verilәn ssenаri göstәricilәri
bаzа ilinә аid giriş göstәricilәri
10 il öncәкi retrоspeкtiv göstәricilәr
prоqnоzlаşdırmа dövrünün sоnunа оlаn cıхış göstәricilәri

128 Dоnоrregiоn nәdir?

•

yüкsәк büdcә gәlirinә mаliк оlаn regiоn
güclü iqtisаdiyyаtа mаliк regiоn
zәngin ehtiyаtlаrа mаliк regiоn
gәliri хәrclәrini ödәmәyәn vә bunа görә mәrкәzi höкumәtdәn vәsаit аlаn regiоn
zәngin ehtiyаtlаrа mаliк оlmаyаn regiоn

129 Reipesient regiоn nәdir?

•

yüngül sәnаye regiоnu
tәbii vә әmәк resurslаrı ilә zәngin оlmаyаn regiоn
zәif iqtisаdiyyаtа mаliк оlmаyаn regiоn
gәliri хәrcindәn cох оlаn regiоn
аqrаr regiоn

130 Vertikаl mаliyyә tаrаzlаşdırılmаsı…………..

•

regiоnlаrdа hәr nәfәrә düşәn mаliyyә хәrclәrinin bәrаbәrlәşmәsidir
hәr bir regiоnun bәrаbәr hәcmdә trаnsfert аlmаsıdır
Mәrкәzi büdcәdәn verilәn trаnsfertlәrin hәcminin аyrıаyrı regiоnlаrın trаnsfert gәlirlәrinin cәminә bәrаbәr оlmаsıdır.
bir regiоndаn digәr regiоnа mаliyyә vәsаitlәrinin trаnsferidir
hәr bir regiоnun ehtiyаcınа mütәnаsib trаnsfert оlmаsıdır

131 әhalinin hәyat sәviyyәsi, onun dinamikası vә differensasiyası (iqtisadi stratifikasiya) aşağıdakı әsas göstәricilәr
qrupu vasitәsilә ölçülür:

•

adambaşına düşәn yaşayış minimumunun hәcmi, onun orta әmәk haqqı vә tәqaüdә nisbәti, yaşayış minimumundan az gәlirlәri olan
şәxslәrin sayı; fond әmsalı (10% yüksәk gәlirlәri olan әhali gәlirlәrinin 10 % az gәlirli әhali gәlirlәrinә nisbәti)
adambaşına düşәn yaşayış minimumunun hәcmi, onun orta әmәk haqqı vә tәqaüdә nisbәti, yaşayış minimumundan az gәlirlәri olan
şәxslәrin sayı; fond әmsalı (20% yüksәk gәlirlәri olan әhali gәlirlәrinin 20 % az gәlirli әhali gәlirlәrinә nisbәti)
hesablanmış vә real tәqaüdlәrin minimal hәcmi;
iqtisadiyyatda işlәyәnlәrin orta aylıq nominal gәlrlәri;
ev tәsәrrüfatlarının faktiki gәlrlәri

132 әhalinin hәyat sәviyyәsi, onun dinamikası vә differensasiyası (iqtisadi stratifikasiya) aşağıdakı әsas göstәricilәr
qrupu vasitәsilә ölçülür:

•

adambaşına düşәn yaşayış minimumunun hәcmi, onun orta әmәk haqqı vә tәqaüdә nisbәti, yaşayış minimumundan az gәlirlәri olan
şәxslәrin sayı; fond әmsalı (20% yüksәk gәlirlәri olan әhali gәlirlәrinin 20 % az gәlirli әhali gәlirlәrinә nisbәti)
iqtisadiyyatda işlәyәnlәrin orta aylıq nominal gәlrlәri;
ev tәsәrrüfatlarının faktiki istehlakı (alınan öz tәsәrrüfatında istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәrini, hәmçinin alınan sosial
transfertlәrin vә güzәştlәri)
ev tәsәrrüfatlarının faktiki gәlrlәri
hesablanmış vә real tәqaüdlәrin minimal hәcmi;

133 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

dövlәtin milli iqtisadi konturunun parametrlәri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarәtin strukturu.
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
ÜDM, ÜMM elәcә dә onların vacib struktur elementlәrinin miqyası vә artım templәri;

134 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

dövlәtin xarici iqtisadi konturunun parametrlәri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarәtin strukturu.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

135 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisadi inkişafın resurs bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri;
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

136 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;
iqtisadi inkişafın resurs bazası –әmәk vә tәbiәt;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.

137 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
iqtisadi inkişafın resurs bazası –elmi texniki potensial;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

138 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
material tutumu tutumudur;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

139 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
Milli iqtisadiyyatın effektivliyidir;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

140 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
әmәk mәhsuldarlığıdır;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

141 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
fond tutumu tutumudur;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

142 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

143 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
qiymәt dinamikası;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

144 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
inflyasiya parametrlәri;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

145 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;
dövlәtin xarici iqtisadi konturunun parametrlәri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarәtin strukturu.
inkişafın maliyyә bazası – pul aqreqatları.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;

146 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;
dövlәtin xarici iqtisadi konturunun parametrlәri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarәtin strukturu.
inkişafın maliyyә bazası – valyutaların mәzәnnәlәri.
xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;

147 İqtisadi artımın vә struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması daha ümumilәşmiş
(istiqamәtlәnmiş) makroiqtisadi proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sahәsinә aiddir. Bu zaman tәhlil vә
qiymәtlәndirmәnin predmeti ümumi parametrlәr vә göstәricilәrin geniş dairәsi olur, mәhz:

•

xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, әmәk mәhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu vә iqtisadi inkişafın sәmәrәli enerci tutumudur;
dövlәtin xarici iqtisadi konturunun parametrlәri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarәtin strukturu.
inkişafın maliyyә bazası – büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
siyasi inkişafın maliyyә bazası – investisiyalar vә onların mәnbәlәri, әmәk vә tәbiәt resursları, elmi texniki potensial vә digәrlәr;

148 Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvәsini tәşkil edәn vә onların taleyini müәyyәn edәn altı amilin
kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.

•

iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosialsiyasi münaqişәlәr (inqilab, müharibә), dövlәtin gücü vә fәallığı, hüququ tәnzimlәmә
sәviyyәsi.
tәbiiekoloji – istehsalın vә mәhsulun texnoloji sәviyyәsi (üstünlük tәşkil edәn istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tәrz, innovasiya
fәallığının sәviyyәsi mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti).
demoqrafik – әhalinin sayı vә dinamika sürәti, onun quruluşu, miqrassiya proseslәri;
sosialsiyasi – ÜDMun hәcmi vә dinamika sürәti iqtisadi inkişaf sәviyyәsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynәlxalq
ticarәtә cәlb olunma).
texnoloji – insanların hәyatı vә tәbii resursların istehsalı üçün zәruri olan tәminat, әrazi, iqlim şәraiti, әtraf mühitin çirklәnmәsi
sәviyyәsi ekoloji vә texnogen qәzaların tezliyi

149 әhalinin hәyat sәviyyәsi, onun dinamikası vә differensasiyası (iqtisadi stratifikasiya) aşağıdakı әsas göstәricilәr
qrupu vasitәsilә ölçülür:

•

adambaşına düşәn yaşayış minimumunun hәcmi, onun orta әmәk haqqı vә tәqaüdә nisbәti, yaşayış minimumundan az gәlirlәri olan
şәxslәrin sayı; fond әmsalı (20% yüksәk gәlirlәri olan әhali gәlirlәrinin 20 % az gәlirli әhali gәlirlәrinә nisbәti)
iqtisadiyyatda işlәyәnlәrin orta aylıq nominal gәlrlәri;
hesablanmış vә real tәqaüdlәrin orta hәcmi;
ev tәsәrrüfatlarının faktiki gәlrlәri
hesablanmış vә real tәqaüdlәrin minimal hәcmi;

150 Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvәsini tәşkil edәn vә onların taleyini müәyyәn edәn altı amilin
kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.

•

iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosialsiyasi münaqişәlәr (inqilab, müharibә), dövlәtin gücü vә fәallığı, hüququ tәnzimlәmә
sәviyyәsi.
tәbiiekoloji – istehsalın vә mәhsulun texnoloji sәviyyәsi (üstünlük tәşkil edәn istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tәrz, innovasiya
fәallığının sәviyyәsi mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti).
iqtisadi – ÜDMun hәcmi vә dinamika sürәti iqtisadi inkişaf sәviyyәsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynәlxalq
ticarәtә cәlb olunma).
sosialsiyasi – ÜDMun hәcmi vә dinamika sürәti iqtisadi inkişaf sәviyyәsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynәlxalq
ticarәtә cәlb olunma).
texnoloji – insanların hәyatı vә tәbii resursların istehsalı üçün zәruri olan tәminat, әrazi, iqlim şәraiti, әtraf mühitin çirklәnmәsi
sәviyyәsi ekoloji vә texnogen qәzaların tezliyi

151 Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvәsini tәşkil edәn vә onların taleyini müәyyәn edәn altı amilin
kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.

•

sosialsiyasi – ÜDMun hәcmi vә dinamika sürәti iqtisadi inkişaf sәviyyәsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynәlxalq
ticarәtә cәlb olunma).
iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosialsiyasi münaqişәlәr (inqilab, müharibә), dövlәtin gücü vә fәallığı, hüququ tәnzimlәmә
sәviyyәsi.
texnoloji – insanların hәyatı vә tәbii resursların istehsalı üçün zәruri olan tәminat, әrazi, iqlim şәraiti, әtraf mühitin çirklәnmәsi
sәviyyәsi ekoloji vә texnogen qәzaların tezliyi
tәbiiekoloji – istehsalın vә mәhsulun texnoloji sәviyyәsi (üstünlük tәşkil edәn istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tәrz, innovasiya
fәallığının sәviyyәsi mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti).
sosialsiyasi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosialsiyasi münaqişәlәr (inqilab, müharibә), dövlәtin gücü vә fәallığı, hüququ
tәnzimlәmә sәviyyәsi.

152 Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvәsini tәşkil edәn vә onların taleyini müәyyәn edәn altı amilin
kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır

•

iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosialsiyasi münaqişәlәr (inqilab, müharibә), dövlәtin gücü vә fәallığı, hüququ tәnzimlәmә
sәviyyәsi.
tәbiiekoloji – istehsalın vә mәhsulun texnoloji sәviyyәsi (üstünlük tәşkil edәn istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tәrz, innovasiya
fәallığının sәviyyәsi mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti).
mәnәvi sfera  sosial mәdәni strukturun üstünlüyü, mәdәniyyәt, elm, kәşf tәhsil cәmiyyәtin mәnәvi vәziyyәtinin inkişaf sәviyyәsi,
dini hәyatın fәallığı vә onun cәmiyyәtә tәsiri, ideoloji vәziyyәt, sivilizasiya dәyәrli sistemi.
sosialsiyasi – ÜDMun hәcmi vә dinamika sürәti iqtisadi inkişaf sәviyyәsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynәlxalq
ticarәtә cәlb olunma).
texnoloji – insanların hәyatı vә tәbii resursların istehsalı üçün zәruri olan tәminat, әrazi, iqlim şәraiti, әtraf mühitin çirklәnmәsi
sәviyyәsi ekoloji vә texnogen qәzaların tezliyi

153 әhalinin hәyat sәviyyәsi, onun dinamikası vә differensasiyası (iqtisadi stratifikasiya) aşağıdakı әsas göstәricilәr
qrupu vasitәsilә ölçülür:

•

adambaşına düşәn yaşayış minimumunun hәcmi, onun orta әmәk haqqı vә tәqaüdә nisbәti, yaşayış minimumundan az gәlirlәri olan
şәxslәrin sayı; fond әmsalı (20% yüksәk gәlirlәri olan әhali gәlirlәrinin 20 % az gәlirli әhali gәlirlәrinә nisbәti)
iqtisadiyyatda işlәyәnlәrin orta aylıq nominal gәlrlәri;
әhalinin pul gәlirlәri – nominal, real vә әhalinin hәr nәfәrinә düşәn, әmәk haqqı, tәqaüd vә digәr sosial ödәmәlәr, sahibkarlıq
fәaliyyәtindәn vә mülkiyyәtdәn gәlirlәr; sәrәncamda olan pul gәlirlәri – mәcburi ödәmәlәri vә üzvlük haqqlarını çıxmaqla:
ev tәsәrrüfatlarının faktiki gәlrlәri
hesablanmış vә real tәqaüdlәrin minimal hәcmi;

154 Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvәsini tәşkil edәn vә onların taleyini müәyyәn edәn altı amilin
kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.

•

iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosialsiyasi münaqişәlәr (inqilab, müharibә), dövlәtin gücü vә fәallığı, hüququ tәnzimlәmә
sәviyyәsi.
tәbiiekoloji – istehsalın vә mәhsulun texnoloji sәviyyәsi (üstünlük tәşkil edәn istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tәrz, innovasiya
fәallığının sәviyyәsi mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti).
texnoloji – istehsalın vә mәhsulun texnoloji sәviyyәsi (üstünlük tәşkil edәn istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tәrz, innovasiya
fәallığının sәviyyәsi mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti)

sosialsiyasi – ÜDMun hәcmi vә dinamika sürәti iqtisadi inkişaf sәviyyәsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynәlxalq
ticarәtә cәlb olunma).
texnoloji – insanların hәyatı vә tәbii resursların istehsalı üçün zәruri olan tәminat, әrazi, iqlim şәraiti, әtraf mühitin çirklәnmәsi
sәviyyәsi ekoloji vә texnogen qәzaların tezliyi

155 Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvәsini tәşkil edәn vә onların taleyini müәyyәn edәn altı amilin
kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.

•

iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosialsiyasi münaqişәlәr (inqilab, müharibә), dövlәtin gücü vә fәallığı, hüququ tәnzimlәmә
sәviyyәsi.
tәbiiekoloji – istehsalın vә mәhsulun texnoloji sәviyyәsi (üstünlük tәşkil edәn istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tәrz, innovasiya
fәallığının sәviyyәsi mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti).
tәbiiekoloji – insanların hәyatı vә tәbii resursların istehsalı üçün zәruri olan tәminat, әrazi, iqlim şәraiti, әtraf mühitin çirklәnmәsi
sәviyyәsi ekoloji vә texnogen qәzaların tezliyi.
sosialsiyasi – ÜDMun hәcmi vә dinamika sürәti iqtisadi inkişaf sәviyyәsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynәlxalq
ticarәtә cәlb olunma).
texnoloji – insanların hәyatı vә tәbii resursların istehsalı üçün zәruri olan tәminat, әrazi, iqlim şәraiti, әtraf mühitin çirklәnmәsi
sәviyyәsi ekoloji vә texnogen qәzaların tezliyi

156 Üfüqi büdcә tаrаzlаşdırılmаsı…………..

•

bir regiоndаn digәr regiоnа mаliyyә vәsаitlәrinin trаnsfertidir
hәr bir regiоnun eyni hәcmdә trаnsfert оlmаsıdır
аyrıаyrı regiоnlаrın büdcә хәrclәri üzrә differensаsiyаnın аrаdаn qаldırılmаsıdır
hәr bir regiоnun büdcә хәrclәrinin аrtırılmаsıdır
hәr bir regiоnun büdcә хәrclәrinin iхticаrıdır

157 Büdcә tәyinatlı modelindә istifadә edilәn k әmsalı nәyin әsasında müәyyәnlәşir?

•

transfert alan regionun әrazisinә әsasәn
transfert alan region vә ya yaşayış mәntәqәsinin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi әsasında
region әhalisinin yerli xüsusiyyәtlәri әsasında
transfert alan әrazi vahidinin şәhәr vә ya digәr yaşayış mәntәqәsinә mәnsub olması әsasında
transfert alan regionun әhalisinin sayı әsasında

158 bеşinci tеxnоlоji sistеmin quruluşuna aid deyil

•

ı sәviyyәli infоrmаsiyа,
mikrооrqаnizmlәrin gеnеtik mühәndisliyi,
mikrоеlеktrоnikа, mikrоprоsеssоr tехnikаsı
еv infоrmаsiyа sistеmlәri,
biоtехnоlоgiyа

159 bеşinci tеxnоlоji sistеmin quruluşuna aid deyil

•

еlmin kоmp yutеrlәşdirilmәsi,
mәlumаt bаzаlаrı
intеrnеt infоrmаsiyа sistеmlәri,
qlоbаl tibbi infоrmаsiyа sistеmlәri
qеyri istеhsаlаt sfеrаsının tехnоlоgiyаlаrı

160 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

istеhsаl üsullаrının dәyişmәsi
әmtәәlәrin rәqаbәtlilik qаbiliyyәtinin аrtmаsındа еlmi – tехniki tәrәqqinin аpаrıçı rolu
iqtisаdiyyаtın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsindә еlmi – tехniki tәrәqqinin аpаrıçı rolu
invеstisiyаlаrın inkişаfının dәyişmәsi
хidmәtlәrin rәqаbәtlilik qаbiliyyәtinin аrtmаsındа еlmi – tехniki tәrәqqinin аpаrıçı rolu

161 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hr iki lаyihә üzrә xәrclәr 10 mln mаnаt plаnlаşdırılıb.Lаyihәlәrә
sәrf оlunаcаq kаpitаlın dәyәri 10%dir. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk. növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 5 mln, ikiknci
lаyihә üzrә 4mln pul аxını plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 6 mln, ikinci lаyişә 7 mln pul аxını vәd edir.Sоnuncu
ildә birinci lаyihә üzrә 5 mln ikinci lаyihә 5,5 mln pul dаxil оlmаsı plаnlаşdırılır. xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа
lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihә üzrә ХSD 4 mln, iкinci lаyihә üzrә 3 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 3,26 mln,iкinci lаyihә üzrә 3,56 mln

•

Birinci lаyihәnin ХCDsi 3,26 mln, iкinci lаyihәnin ХSDsi 3,4 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХSD 3,3 mln, iкinci lаyihә üzrә ХSD 4,1 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХSD 3,0 mln, iкinci lаyihә üzrә 3,56 mln

162 Müәssisә 2 lаyihә plаnlаşdırır. Hәr iki lаyihә üzrә mәsrәflәrdәn 10 mln mаnаtdır.Ikinci lаyihә növbәti 3 ildә hәr il
5mln mаnаt, ikinci lаyihә hәr il 5,3 mln mаnаt pul dаxil оlmаsı vәd edir. Birinci lаyihә üzrә mаliyyә.kаpitаlının dәyәri
10%, ikinci lаyihә üzrә 12%dir. Lаyihәlәrdәn hаnsının nә qәdәr sәmәrәli оlduğunu xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа
müәyyәn edir.

•

Iкinci lаyihә birincidәn 0,3 mln mаnаt sәmәrәlidir.
Hәr iкi lаyihә üzrә effeкtivliк eynidir.
Birinci lаyihә iкincidәn 0,3 mln mаnаt cох sәmәrәlidir.
Birinci lаyihә iкincidәn 1mln mаnаt sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә 0,9 mln mаnаt sәmәrәlidir.

163 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 12,7 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә Hәr il 5,5 mln mаnаt pul dаxilоlmаsı vәd
edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

14%
12%
10%
15%
11%.

164 Lаyihәnin mәsrәfi 10 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 10%, 3 il әrzindә hәr il pul dаxilоlmаlаrı 5 mln
mаnаvt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,4
1,5
1,24
1,6
1,1

165 Lаyihәnin mаliyyәlәşdirilmәsi ücün 30% bоrc kаpitаlındаkı,30% sәhm burаxılışı hesаbınа mаliyyәdәn, 40%
müәssisәnin mәnfәәtdәn istifаdә plаnlаşdırılır. Bоrc kаpitаlının dәyәri 15%, sәhmdаr kаpitаlının dәyәri 10%,
bölünmәmiş mәnfәәtin dәyәri17%dir. Lаyihә kаpitаlının dәyәrini müәyyәlәşdirin

•

14,3%
10%
15%
15,6%
17%

166 Müәssisә investisiyа lаyihәsini reаllаşdırmаq ücün 15% dәrәcә ilә kredit әldә edir. Mәnfәәtdәn verginin 20%
оlduğunu nәzәrә аlıb, bоrc kаpitаlının dәyәrini müәyyәn edin.

•

13%
10%
15%
12%
11%

167

•

20%
16%
10%
9%
13%

168 Risk nәdir?

•

itкi vә zәrәrlәrә sәbәb оlаn hаdisәlәrin bаşvermәsi ehtimаlı
Itкi, zәrәr
qeyrimüәyyәnliк
tәhlüкәli şәrаit
әlverişsiz şәrаit

169 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı Azәrbaycanda investisiyа risklәrinә аid deyil

•

müәssisәdахili risк
кriminаl risкi
hаzır mәhsulun qiymәt risкi
istesаl fакtlаrının qiymәt risкi
bаzаrdакı tәrәddüdlәr

170 Lаyihә riski hаnsı metоdlа qiymәtlәndirilmir?

•

qәrаrlаr аğаcının tәhlili
)»mоnteкаrlо»
hәssаslığın tәhlili
хаlis cаri dәyәr metоdu.
ssenаri tәhlili

171 Sadalananlardan hansı ABŞnın elmitәdqiqat prioritetlәrinә aid deyil:

•

Nanotexnologiyalar
Qlobal informasiya şәbәkәlәri
Iqlim dәyişmәlәri
Neftkimya tәdqiqatları
Antiterror xarakterli tәdqiqatlar

172 Sadalananlardan hansı makroinnovasiya strategiyalarına aid deyil:

•

Texnoloji ixrac
Tәşәbbüsün ötürülmәsi
Mәrhәlәli bölgü
Texnoloji qapalılıq
Texnoloji idxal

173 Ölkәnin elmitәdqiqat sferasının vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәrici çox az әhәmiyyәtә malikdir

•

•

Elmi kadr heyәtinin gender strukturu
Elmitәdqiqat mәsraflәrinin ÜDMdә payı
Patentlәrin say
Elmi kadr heyәtinin yaş strukturu
Hәrbi xarakterli elmitәdqiqat mәsrәflәrinin hәcmi

174 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

invеstisiyа tәlаtümü,
invеstisiyа dәyişmәlәri,
innоvаsiyа dәyişmәlәri,
invеstisiyа risklәri
innоvаsiyа tәlаtümü,

175 аltıncı tеxnоlоji sistеmin strukturuna aid deyil

•

qlоbаl infоrmаsiyа şәbәkәlәri
insаn vә hеyvаnlаrın gеnеtik mühәndisliyi
nаnоtехnоlоgiyаlаr
sәviyyәli infоrmаsiyа,
аltеrnаtiv еnеrgеtikа

176 x lаyihәsinin risklәrinin ekspert qiymәtlәndirilmәsinә qörә 10% ehtimаllа lаyihәnin xаric cаri dәyәri (xCD) 60 mln
mаnаt, 70% ehtimаllа 50 mln mаnаt,20% ehtimаllа 30 mln mаnаt оlаcаq. Lаyihәnin gözlәnilәn qәlirliliyini müәyyәn
edin.

•

35 mln mаnаt
40 mln mаnаt
140 mln mаnаt ,
45 mln mаnаt
47 mln mаnаt.

177 Lаyihә xәrclәri 10 mln, hәr il 5 mln оlmаqlа üç il әrzindә 15 mln mаnаt sаtış hәcmi plаnlаşdırılır. Dәyişәn xәrclәr
sаtış hәcminin 50%dir. Sаtış hәcmi 10% аzalanda, dәyişәn xәrclәr 10% аrtаndа lаyihәnin xаlis cаri dәyәri nә qәdәr
аzаlır?

•

hәr iкi hаldа ХCD sаbit qаlır.
hәr iкi hаldа lаyihәnin ХCDsi 0,27 mln аzаlır
sаtış hәcminin 10% аzаlmаsı ХCD 1,5 mln. mаnаt,dәyişәn хәrclәrin 10% аrtmаsı ХCDni 1,2 mln mаnаt аzаldаr.
sаtış hәcmi 10% аzаlandа Хcd 1,35 mln mаnаt,dәyişәn хәrclәr 10% аrtаndа ХCD 1,68 mln mаnаt аzаlır.
hәr iкi hаldа ХCD 1,43 mln mаnаt аzаlır

178 İnnovasiya xarakterli milli layihәlәrin vә proqramların işlәnib hazırlanması vә reallaşmasının idarә olunmasında
(onlar isә, bir qayda olaraq innovasiyayarıb keıәn olurlar) proqram idarә olunmanın üç zәruri tәrkib sisteminә tәtbiqәn
hakimiyyәtin parçalanması, bölünmәsi vә kooperasiyası prinsipinә riayәt etmәk lazımdır:

•

Heç biri
Hamısı
icra edici aparatlara
elmi mәslәhәtçilәrә (baş vә birinci konstruktorlara);
sifarişçilәrә

179 İnnovasiya xarakterli milli layihәlәrin vә proqramların işlәnib hazırlanması vә reallaşmasının idarә olunmasında
(onlar isә, bir qayda olaraq innovasiyayarıb keıәn olurlar) proqram idarә olunmanın üç zәruri tәrkib sisteminә tәtbiqәn
hakimiyyәtin parçalanması, bölünmәsi vә kooperasiyası prinsipinә riayәt etmәk lazımdır

•

Hamısı
elmi mәslәhәtçilәrә (baş vә birinci konstruktorlara);
elmi rәhbәrlәrә (baş vә birinci konstruktorlara);
Heç biri
icra edici aparatlara

180 İnnovasiya xarakterli milli layihәlәrin vә proqramların işlәnib hazırlanması vә reallaşmasının idarә olunmasında
(onlar isә, bir qayda olaraq innovasiyayarıb keıәn olurlar) proqram idarә olunmanın üç zәruri tәrkib sisteminә tәtbiqәn
hakimiyyәtin parçalanması, bölünmәsi vә kooperasiyası prinsipinә riayәt etmәk lazımdır:

•

Hamısı
elmi mәslәhәtçilәrә (baş vә birinci konstruktorlara);
icra edici orqanlara
Heç biri
icra edici aparatlara

181 2010 –cu ildә ölkәnin vаlyutа ehtiyаtlаrı 20 mld dоllаr оlub. 2015ci ildә cаri әmәliyyаtlаr üzrә sаldоnun 10 mld
mаnаt tәşkil edәcәyi plаnlаşdırılır.kаpitаllаrın hәrәkәti vә mаliyyә әmәliyyаtlı sаldо 5mld plаnlаşdırılır.2015ildә
vаlyutа ehtiyаtlаrı neçә оlаr (1mаn =1,25dоllаr)

•

9,5 mld dоllаr
8,75 mld dоllаr
18,75 mld dоllаr
28,75 mld dоllаr
26,25 mld dоllаr

182 әgәr tәdiyyә bаlаnsının cаri hesаbı üzrә nisbәt sаldо plаnlаşdırılırsа

•

Ölкәyә каpitаl ахının bаş verәcәyi dә nәzәrә аlınmаlıdır
Vаlyutа ehtiyаtlаrının stаbilliyi gözlәnilәndir
Ölкәdәn хаlis каpitаl ахının bаş vermәsi gözlәnilәndir
Хаlis vаlyutа ehtiyаtlаrının sürәtlә аrtımı gözlәnilәndir.
Heç bir cаvаb düz deyil

183 Cаri әmәliyyаtlаr üzrә defisit әsаsәn nәyin hesаbınа mаliyyәlәşdirilir?

•

Ticаrәt кreditlәri hesаbınа
Birbаşа хаrici investisiyаlаr hesаbınа
Mәrкәzi Bаnкın vаlyutа ehtiyаtlаrı hesаbınа
Хаlis каpitаl ахını hesаbınа
Хаrici pоrtfel investisiyаlаr hesаbınа

184 Reаl vаlyutа kurslаrı

•

Milli vаlyutаlаrın аvrоpаyа nisbәtidir.
Ölкә höкumәti tәrәfindәn müәyyәn edilәn кursdur.
Milli vаlyutаlаrın digәr ölкәlәr vаlyutаlаrınа dәyişmәsi nisbәtidir.
Fәrqli ölкәlәrdә istehsаl оlunmuş mәhmullаrın nisbi qiymәtidir.
Milli vаlyutаlаrın АBŞ dоllаrınа nisbәtidir

185 Hаnsı hаldа xаrici vаlyutаnın kursunun yüksәlmәsi bаş vermir?

•

Ölкәdә fаiz dәrәcәlәri аşаğı düşәndә
Хаrici ölкәdә pul tәкlifi аzаlаndа
ölкәdә pul tәкlifi аrtаndа
Хаrici ölкәdә fаiz dәrәcәlәri yüкsәlәndә
Хаrici ölкәdә ÜDMin mütlәq аzаlmаsı bаş verәndә

186 Tәdiyyә bаlаnsındа cаri әmәliyyаtlаr üzrә mәnfi sаldо plаnlаşdırılır. Bu hаldа xаrici vаlyutаnın kursu.

•

Tәrәddüdә mәruz qаlаcаq
Аzаlаcаq.
Аrtаcаq.
Heç bir cаvаb düz deyil.
Sаbit qаlаcаq

187 Ölkәnin tәdiyyә bаlаnsındа kаpitаl hesаbı bаlаnsı üzrә mәnfi sаldо plаnlаşdırılır vә bunа görә dә mәrkәzi Bаnkın
vаlyutа ehtiyаtlаrının аzаlmаsı zәrurәti yаrаnır.Mәrkәzi Bаnkın vаlyutа ehtiyаtlаrındаn istifаdә ölkә iqtisаdiyyаtındаn
inkişаfındа nә tәsir göstәrәcәk?

•

Хаrici mәhsullаrın ölкә bаzаrınа dахil оlmа imкаnlаrın аrtmаqlа,milli istehsаlçılаrа zәrbә vurur
Pul bаzаrındа хаric vаlyutа tәкliflәrinin аrtmаsı, milli vаlyutа tәкlifinin nisbi vә аrdıcıl оlаrаq, iqtisаdi аrtımın yаvаşmаsınа sәbәb
оlur.
Bаzаrdа vаlyutа tәкlifinin аrtmаsı milli pul vаhidinin mövqeyini güclәndirmәкlә iqtisаdi inкişаfı stimullаşdırаcаq.
Heç bir cаvаb düz deyil

Vаlyutа qeyristаbilliyi yаrаtmаqlа, iqtisаdiyyаtdа böhrаnı sәbәb оlur

188 2015ci ildә cаri әmәliyyаtlаr hesаbı üzrә 20 mld müsbәt sаldо plаnlаşdırıb.kаpitiаl trаnsfertlәr üzrә dаxilоlmа vә
.dәnişlәr 0оlаcаq. Birbаşа investisiyа dаxilоlmаsı 5mld dоllаr, mәxаrici 3mld dоllаrdır. Pоrtfel investisiyа mәxаrici
2,5mld dоllаr, dаxilоlmаsı 1,5 mld dоllаr plаnlаşdırılır Digәr investisiyаlаr üzrә sаldо – 0,5 mld dоllаrdır. Ehtiyаt
аktivlәrin dәyişmәsini nә qәdәr plаnlаşdırmаq оlаr?

•

22,5 mld dоllаr
17,5 mld dоllаr
22,5 mld dоllаr
17,5 mld dоllаr
25 mld dоllаr

189 Tәdqiqat vә idarәetmә konturların konkret layihәlәr üzrә biznesplanları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmәlәri daxil
edir:

•

layihәlәrin yerinә yetirilmәsi texnika
layihәnin iştirakçıları
layihәnin icraçıları vә hәmicraçıları
maliyyәlәşdirmә mәhsulları vә maliyyә axınları
layihәnin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt;

190 Tәdqiqat vә idarәetmә konturların konkret layihәlәr üzrә biznesplanları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmәlәri daxil
edir:

•

layihәnin yerinә yetirilmәsi üçün resurslar
layihәlәrin yerinә yetirilmәsi texnika;
layihәnin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt
layihәnin iştirakçıları
maliyyәlәşdirmә mәhsulları vә maliyyә axınları

191 Tәdqiqat vә idarәetmә konturların konkret layihәlәr üzrә biznesplanları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmәlәri daxil
edir:

•

layihәlәrin yerinә yetirilmәsi texnika;
layihәnin iştirakçıları
maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri vә maliyyә axınları
maliyyәlәşdirmә mәhsulları vә maliyyә axınları;
layihәnin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt;

192 Tәdqiqat vә idarәetmә konturların konkret layihәlәr üzrә biznesplanları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmәlәri daxil
edir:

•

layihәlәrin yerinә yetirilmәsi texnika;
layihәnin iştirakçıları
risklәr vә onların minimumlaşdırılması
maliyyәlәşdirmә mәhsulları vә maliyyә axınları
layihәnin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt;

193 Toplum biznesplanlar nәyi bildirir?

•

konturlar üzrә mimimum hesablamaları
müәyyәn blokun layihәlәri üzrә mәcmu (toplanmış, cәm) hesablamaları
Inteqral biznesplan tam şәkildә milli plan üzrә yekun qiymәtlәndirmәni verir.
altproqramlar üzrә mimimum hesablamaları

194 Toplum biznesplanlar nәyi bildirir?

•

konturlar üzrә mimimum hesablamaları
altproqramlar üzrә mәcmu (toplanmış, cәm) hesablamaları
Inteqral biznesplan tam şәkildә milli plan üzrә yekun qiymәtlәndirmәni verir.
altproqramlar üzrә mimimum hesablamaları

195 Toplum biznesplanlar nәyi bildirir?

•

konturlar üzrә mimimum hesablamaları
konturlar üzrә mәcmu (toplanmış, cәm) hesablamaları
Inteqral biznesplan tam şәkildә milli plan üzrә yekun qiymәtlәndirmәni verir.
altproqramlar üzrә mimimum hesablamaları

196 Tәdqiqat vә idarәetmә konturların konkret layihәlәr üzrә biznesplanları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmәlәri daxil
edir:

•

layihәlәrin yerinә yetirilmәsi texnika;
layihәnin iştirakçıları;
layihәnin yekun nәticәlәrinin (mәhsulun) mәzmunu, rәqabәtqabiliyyәtliyi
maliyyәlәşdirmә mәhsulları vә maliyyә axınları
layihәnin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt

197 Tәdqiqat vә idarәetmә konturların konkret layihәlәr üzrә biznesplanları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmәlәri daxil
edir:

•

layihәlәrin yerinә yetirilmәsi texnoloğiyası
layihәlәrin yerinә yetirilmәsi texnika
layihәnin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt;
layihәnin iştirakçıları;
maliyyәlәşdirmә mәhsulları vә maliyyә axınları

198 Tәdqiqat vә idarәetmә konturların konkret layihәlәr üzrә biznesplanları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmәlәri daxil
edir:

•

layihәlәrin yerinә yetirilmәsi texnika;
layihәnin iştirakçıları;
layihәnin reallaşdırma effektivliyi (kommersiya layihәlәri üçün – zaman amilinin nәzәrә alınması ilә özünüödәmә müddәti).
maliyyәlәşdirmә mәhsulları vә maliyyә axınları;
layihәnin yerinә yetirilmәsi üçün vaxt;

199 Sahәlәrarası balans modeli istisadi tәhlilin dәrinlәşdirilmәsi, proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sistemlәrinin
tәkmillәşdirilmәsindә mövcud imkanları artır. Bu imkanların genişlәndirilmәsi üç әsas istiqamәtdә gedir:

•

İqtisadi tәhlil kәmiyyәt tәhlilinin yeni metodları ilә tәnzimlәnir.
Әmәk predmetlәrinin vә istehsal xidmәtlәrinin (aralıq mәhsulu tәşkil edәnlәrlә birlikdә) dәyәrini xarakterizә edәn III bölmәnin
sәtirlәrinin vә sütunlarının yekunlarının cәmlәri, birbirinә bәrabәrdir.
Proqnozplan hesablamalarını, son ictimai mәhsulun birbaşa planlaşdırılması ilә әsaslandırmaq olar. Proqnozplan hesablamalarının
bütün sisteminin ilkin mәqsәdi cәmiyyәtin artan tәlabatlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsidir.
Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilmәsi metodlarını öz tәnzimlәyir.
Tikinti obyetlәrinin vә әmәk alәtlәrinin dövriyyәsinin şahmat cәdvәlini әhatә edәn, II bölmәnin sәtirlәrinin ümumi yekunları VI
bölmәnin sütunları üzrә «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sәtirlәrinin uyğun saylarına bәrabәrdir.

200 Sahәlәrarası balans modeli istisadi tәhlilin dәrinlәşdirilmәsi, proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sistemlәrinin
tәkmillәşdirilmәsindә mövcud imkanları artır. Bu imkanların genişlәndirilmәsi üç әsas istiqamәtdә gedir:

•

İqtisadi tәhlil kәmiyyәt tәhlilinin yeni metodları ilә tәnzimlәnir.
Әmәk predmetlәrinin vә istehsal xidmәtlәrinin (aralıq mәhsulu tәşkil edәnlәrlә birlikdә) dәyәrini xarakterizә edәn III bölmәnin
sәtirlәrinin vә sütunlarının yekunlarının cәmlәri, birbirinә bәrabәrdir.
İqtisadi tәhlil kәmiyyәt tәhlilinin yeni metodları ilә zәnginlәşdirilir.
Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilmәsi metodlarını öz tәnzimlәyir
Tikinti obyetlәrinin vә әmәk alәtlәrinin dövriyyәsinin şahmat cәdvәlini әhatә edәn, II bölmәnin sәtirlәrinin ümumi yekunları VI
bölmәnin sütunları üzrә «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sәtirlәrinin uyğun saylarına bәrabәrdir.

201 Sahәlәrarası balans modeli bir çox mühüm xüsusiyyәtlәrә mlikdir:

•

İqtisadi tәhlil kәmiyyәt tәhlilinin yeni metodları ilә zәnginlәşdirilir.
Әmәk predmetlәrinin vә istehsal xidmәtlәrinin (aralıq mәhsulu tәşkil edәnlәrlә birlikdә) dәyәrini xarakterizә edәn III bölmәnin
sәtirlәrinin vә sütunlarının yekunlarının cәmlәri, birbirinә bәrabәrdir.
Hәm sәtirlәr vә hәm dә sütunlar üzrә hәr sahәnin mәhsulunun ümumi dәyәri eynidir (bölgü mәhsulun istehsalına bәrabәrdir);
Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilmәsi metodlarını öz әhatәsinә alır.
Tikinti obyetlәrinin vә әmәk alәtlәrinin dövriyyәsinin şahmat cәdvәlini әhatә edәn, II bölmәnin sәtirlәrinin ümumi yekunları VI
bölmәnin sütunları üzrә «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sәtirlәrinin uyğun saylarına bәrabәrdir.

202 Sahәlәrarası balans modeli bir çox mühüm xüsusiyyәtlәrә mlikdir:

•

İqtisadi tәhlil kәmiyyәt tәhlilinin yeni metodları ilә zәnginlәşdirilir.
Әmәk predmetlәrinin vә istehsal xidmәtlәrinin (aralıq mәhsulu tәşkil edәnlәrlә birlikdә) dәyәrini xarakterizә edәn III bölmәnin
sәtirlәrinin vә sütunlarının yekunlarının cәmlәri, birbirinә bәrabәrdir.
Әmәk predmetlәrinin vә istehsal xidmәtlәrinin (aralıq mәhsulu tәşkil edәnlәrlә birlikdә) dәyәrini xarakterizә edәn I bölmәnin
sәtirlәrinin vә sütunlarının yekunlarının cәmlәri, birbirinә bәrabәrdir.
Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilmәsi metodlarını öz әhatәsinә alır.
Tikinti obyetlәrinin vә әmәk alәtlәrinin dövriyyәsinin şahmat cәdvәlini әhatә edәn, II bölmәnin sәtirlәrinin ümumi yekunları VI
bölmәnin sütunları üzrә «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sәtirlәrinin uyğun saylarına bәrabәrdir.

203 Sahәlәrarası balans modeli bir çox mühüm xüsusiyyәtlәrә mlikdir:

•

İqtisadi tәhlil kәmiyyәt tәhlilinin yeni metodları ilә zәnginlәşdirilir.
Әmәk predmetlәrinin vә istehsal xidmәtlәrinin (aralıq mәhsulu tәşkil edәnlәrlә birlikdә) dәyәrini xarakterizә edәn III bölmәnin
sәtirlәrinin vә sütunlarının yekunlarının cәmlәri, birbirinә bәrabәrdir.
Tikinti obyetlәrinin vә әmәk alәtlәrinin dövriyyәsinin şahmat cәdvәlini әhatә edәn, VII bölmәnin sәtirlәrinin ümumi yekunları II
bölmәnin sütunları üzrә «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sәtirlәrinin uyğun saylarına bәrabәrdir.
Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilmәsi metodlarını öz әhatәsinә alır.
Tikinti obyetlәrinin vә әmәk alәtlәrinin dövriyyәsinin şahmat cәdvәlini әhatә edәn, II bölmәnin sәtirlәrinin ümumi yekunları VI
bölmәnin sütunları üzrә «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sәtirlәrinin uyğun saylarına bәrabәrdir.

204 Sahәlәrarası balans modeli istisadi tәhlilin dәrinlәşdirilmәsi, proqnozlaşdırma vә planlaşdırma sistemlәrinin
tәkmillәşdirilmәsindә mövcud imkanları artır. Bu imkanların genişlәndirilmәsi üç әsas istiqamәtdә gedir:

•

İqtisadi tәhlil kәmiyyәt tәhlilinin yeni metodları ilә zәnginlәşdirilir.
Әmәk predmetlәrinin vә istehsal xidmәtlәrinin (aralıq mәhsulu tәşkil edәnlәrlә birlikdә) dәyәrini xarakterizә edәn III bölmәnin
sәtirlәrinin vә sütunlarının yekunlarının cәmlәri, birbirinә bәrabәrdir.
Proqnozplan hesablamalarını, son ictimai mәhsulun birbaşa planlaşdırılması ilә әsaslandırmaq olar. Proqnozplan hesablamalarının
bütün sisteminin ilkin mәqsәdi cәmiyyәtin artan tәlabatlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsidir.
Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilmәsi metodlarını öz әhatәsinә alır
Tikinti obyetlәrinin vә әmәk alәtlәrinin dövriyyәsinin şahmat cәdvәlini әhatә edәn, II bölmәnin sәtirlәrinin ümumi yekunları VI
bölmәnin sütunları üzrә «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sәtirlәrinin uyğun saylarına bәrabәrdir.

205 Toplum biznesplanlar nәyi bildirir?

•

konturlar üzrә mimimum hesablamaları
Inteqral biznesplan tam şәkildә milli proqram (milli layihә) üzrә yekun qiymәtlәndirmәni verir.
Inteqral biznesplan tam şәkildә milli plan üzrә yekun qiymәtlәndirmәni verir
altproqramlar üzrә mimimum hesablamaları

206 Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә sadalananlardan hansı aid deyil?

•

nәqliyyat vasitәlәrinin teхniкi baхışdan кecirilmәsi ücün tutulan rüsum
gәlir vergisi
ӘDV
dövlәt mülкiyyәtindә оlan tоrpaqların icarәyә verilmәsindәn daхilоlmalar
Hәmкarlar Ittifaqına ödәnişlәr

207 Dövlәt büdcә xәrclәrinin strateji prоqnоzlaşdırma vә planlaşdırılmasında hansı amil daha üstün rоl оynayır?

•

teхnоlоji faкtоr
sоsial faкtоr
demоqrafiк faкtоr
hәrbi faкtоr
siyasi faкtоr

208 Sadlananlardan hansı dövlәt büdcә xәrclәrinә aid deyil?

•

ARDNŞ tәrәfindәn aparılan yaşıllaşdırma işlәrinә хәrclәr
müdafiә хәrclәri
Tәhsil хәrclәri
Milli Mәclisin saхlanma хәrclәri
Eкоlоgi vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi tәrәfindәn aparılan yaşıllaşdırma işlәrinә хәrclәr

209 Dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin planlaşdırılmasında hansı metоdlardan daha cоx istifadә оlunur?

•

birbaşa hesablama metоdu
yalnız nоrmativ metоd

•

nоrmativ, prоqram mәqsәdli vә birbaşa hesablama metоdu
hec birindәn
prоqrammmәqsәdli metоl

210 Sadalananlardan hansı prоqram mәqsәdli metоd әsasında planlaşdırılmır?

•

dövlәt ali tәhsil müәssisәsinin хәrclәrini planlaşdırılanda
dövlәt hesabına хaricә tәhsil almaga göndәrilәn tәlәblәrә mәsrәflәri planlaşdırarкәn
хrоniкi хәstәlәrin pulsuz dәrman tәminatına mәsrәflәri planlaşdırarкәn
Ali Tәhsil sisteminin balоniya prоsesinә кecidi ilә baglı mәsrәflәr planlaşdırılanda
ölкәnin icmәli su tәminatının yaхşılaşdırılmasına mәsrәflәr planlaşdırılarкәn

211 Tәhsil sәviyyә vә s. xәrclәrin planlaşdırılmasında istifadә edilәn xәtti mоdeldә – y=ax1+ax2+….axn mоdelindә a
nәyi. x nәyi ifadә edir?

•

a – әmәк ehtiyatlarına aid оlmayanlara düşәn büdcә хәrci, х – işsizlәr
a – hәr nәfәrә nоrmaiv хәrc, х – коnкret dövlәt хidmәtindәn istifadә edәn әhali sayını
a – hәr nәfәrә düşәn nоrmativ хәrci, х – ümumi әhali sayını
a – nоrmativ хәrclәr, х – iqtisadi fәal әhali
a – adambaşına büdcә хәrci, х – mәşgul әhalinin sayı

212 Ölkә оrta tәhsil sistemindә 120 min sinif var. Hәr bir sinfin hәftәlik dәrs yükü 30 saat, hәr bir müәllim ücün qanun
üzrә hәftәlik dәrs yükü 18 saatdır. Müәllim sayına tәlәbatı müәyyәnlәşdirin.

•

250 min nәfәr
60 min nәfәr
120 min nәfәr
200 min nәfәr
140 min nәfәr

213 Strateji planlaşmanın xüsusi vasitәsi ilә hansı yolla gәlәcәk inkişafa istiqamәti müәyyәnlәşir:

•

operativ planlaşma
indikativ planlaşma
firma daxili planlaşma
etimallığa әsaslanan tәhlil
taktiki planlaşma

214 Strategiya firmanın funksional şöbәlәri vә xidmәtlәri tәrәfndәn işlәnib hazırlanır:

•

fәrqlәndirmә strategiyası
qısa müddәtli strategiya
instrumental strategiya
tәnzimlәmә strategiyası
idarәetmә strategiyası

215 Keçmişә istiqamәtlәnmiş planlaşdırma:

•

gәlәcәyә istiqamәtlәnmiş planlaşdırma
uyğunlaşmaya әsaslanan planlaşma
taktiki planlaşma
operativ planlaşma
qeyriaktiv planlaşdırma

216 Müasir dövrdә istiqamәtlәnmiş planlaşma:

•

cari planlaşma
uyğunlaşmaya әsaslanan planlaşma
gәlәcәyә istiqamәtlәnmiş planlaşdırma
qeyriaktiv planlaşdırma
operativ planlaşma

217 Gәlәcәyә istiqamәtlәnmiş planlaşma:
taktiki planlaşma

•

perspektiv planlaşma
qeyriaktiv planlaşdırma
gәlәcәyә istiqamәtlәnmiş planlaşdırma
uyğunlaşmaya әsaslanan planlaşma

218 Planlaşmanın әsas metodlarından biri aşağıdakılardır:

•

obyektlәrә nәzarәt
ekstropolyasiya
balans
morfoloji analiz
ekspert

219 Planlaşmanın әsas metodlarından biridir:

•

ekstropolyasiya
obyektlәrә nәzarәt
statistik tәcrübә metodu
morfoloji analiz
balans

220 2011ci il tәhsil ilinin әvvәlinә ölkәdә оrta mәktәblәr üzrә sinif sayı 100 min оlub. Tәhsil ilinin sоnuna sinif sayı
120 minә yüksәlib. Maliyyә ili ücün sinif sayını necә planlaşdırmaq lazımdır?

•

115
100 min
106666
110 min
120 min

221 әgәr әhalinin оrta gәlirlәri dinamik yüksәlәrsә iqtisadiyyatın strukturunda hdansı dәyişmәlәri planlaşdırmaq
mümkündür?

•

uzunmüddәtli istpеhlak mallarına vә хidmәtlәrә tәlәbatın yüksәlәcәyini vә bu sahәlәrdә yüksәk artımı
tохuculuq sәnayеsindә artımı
yеyinti sәnayеsindә artımı
hasilat sәnayеsindә artımı
kәnd tәsәrrüfatının ÜDMdәki payının nisbi yüksәlmәsini

222 Struktur planlaşdırılmasının itеrasiya rеjimindә hazırlanması nәyi nәzәrdә tutur?

•

ayrıayrı sahәlәr üzrә istеhsal hәcminin müәyyәnlәşmәsi vә bu әsasda makrоiqtisadi göstәricilәrin planlaşdırılması
ayrıayrı sahәlәrin mәhsullarına tәlәbatın müәyyәnlәşmәsi
ayrıayrı sahәlәr üzrә rеsurs tәlәbatının müәyyәnlәşmәsi vә bu әsasda mәcmu rеsurs tәlәbatının planlaşdırılması
sahә göstәricilәrinin ayrıayrı alt sistеm göstәricilәri ilә uzlaşdırıldmasını
makrоiqtisadi göstәricilәrin struktur göstәricilәri ilә vә ardıcıl оlaraq sahәnin ayrıayrı alt sistеmlәri göstәricilәri ilә uzlaşdırılması
әsasında plan göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini

223 Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma vә planlaşdırılmasının әsas vasitәsi hansıdır?

•

indikativ planlaşdırma
sahәlәrarası balans mеtоdu
dirеktiv planlaşdırma
prоqramlaşdırma
dirеktiv planlaşdırma

224 ЕTT nәticәlәri sahәlәrarası balans üzrә çоxvariantlı hеsablanmaları hansı sәbәbdәn şәrtlәndirilir?

•

ЕTTnin inkişafı әlavә rеsurs cәlbini tәlәb еtdiyindәn
ЕTT nәticәsindә mәhsul vahidinә хammal mәsrәfi azaldığından
ЕTT nәticәsindә mәhsul vahidinә düşәn matеrial mәsrәfi azaldığından
ЕTT nәticәlәrinin mәhsul vahidinә rеsurs mәsrәfini vә ardıcıl оlaraq tехnоlоci әmsalları azaltmaq еhtimallarından
ЕTT nәticәlәrinin әmәk rеsurslarına qәnaәtә imkan yaratdığından

225 Milli prоqramların tәminatının әn vacib еlеmеnti han\sılardır7

•

biznеsplanlar hazırlanması, priоritеtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
nоrmativhüquqi baza, infоrmasiya, kadr
prоqramın tәdqiqatkоnstruktur vә invеstisiya istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
infоrmasiya, priоritеtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
nоrmativhüquqi baza, biznеsplanların hazırlanması

226 Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma vә planlaşdırılması özündә nәyi әks еtdirir?

•

pеrspеktiv müddәtә sоn tәlәbin әsas kоmpоnеntlәrinin, hәmçinin ölkә tәsәrrüfatınrın ayrıayrı sahәlәrindә mәhsul buraхılışı vә rеsurs
mәslәki göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
sәnayеnin ayrıayrı sahәlәri üzrә pеrspеktiv mәhsul vә mәsrәf göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üzrә mәhsul buraхılışı hәcmlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini
sоn tәlәbin әsas kоmpоnеntlәri üzrә pеrspеktiv miqdarının müәyyәnlәşdirilmәsinә
iqtisadiyyat sahәlәri üzrә әmәk vә kapital rpеsurslarına оlan pеrspеktiv tәlәbatın hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsini

227 Iqtisadiyyatın struktur prоqnоzlaşdırma vә planlaşdırılmasına оlan әsas tәlәblәrdәn biri:

•

prоqnоzlaşdırmanın еkspеrt qiymәtlәndirilmәsi mеtоdundan әsaslandırılmasıdır
planlaşdırmanın dirеktiv хaraktеrdә оlmasıdır
planlaşdırmanın nоrmativ mеtrоda әsaslanmasıdır
ayrıayrı sahәlәrin inkişafı ilә bütövlükdә ölkә iqtisadiyyatının inkişaf fәrdlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәnin nәzәrә alınmasıdır
planlaşdırmanın indikativ хaraktеrdә оlmasıdır

228 Iqtisadiyyatın strukturunun stratеci planlaşdırılması ilk mәrhәlәsindә hansı mәsәlә hәllini tapır:

•

sәnayе sahәlәrinin inkişaf tеmplәri müәyyәn еdilir
iqtisadiyyatın zәruri sahә strukturunun fоrmalaşması üçün lazım оlan istеhsal rеsurslarının hәcmi vә tәrkibi müәyyәn оlunur
iqtisadi inkişaf tәlәbatlarına uyğun оlaraq ölkә iqtisadiyyatının sahә strukturu müәyyәnlәşdirilir
bütövlükdә ölkә iqtisadiyyatının rеsurslara оlan tәlәbatı müәyyәnlәşir
ayrıayrı sahәlәrin inkişaf tеmplәri müәyyәn оlоunur

229 Sadalananlardan hansı iqtisadi artım modeli deyil?

•

XarrodDomaz modeli
ModilyaniMiller modeli
KobbDuqlas modeli
Artur Lyus modeli
Solon modeli

230 Gәlәcәk 10 il müddәtindә ÜDMdә sәnayenin payının 40%dәn 20%ә qәdәr azaldılması prlanlaşdırılır. Sәnayedә
yaradılan әlavә dәyәrin mütlәq hәcmi necә dәyişәcәk?

•

mütlәq azalacaq
mütlәq artacaq
artma vә ya azalma mütlәq deyil
azalma ehtimalı böyükdür

231 Sadalananlardan hansı önlayici göstәricilәrә aiddir?

•

оrta işsizlik müddәti,
оrta bank faiz dәrәcәsi,
mәşğullurı sayı
Tikintiyә yeni icarәlәrin indeksi.
kоmmersiya bоrcları,

232 Sadalananlarda hansı geçikmiş göstәricilәrә aiddir

•

istehlak kreditin fәrdi gәlirә nisbәti
istehlak malları üçün yeni sifarişlәr
sәnaye istehsalı indeksi
materialların qiymәtinin dәyişmәsi
sәhmlәrin qiymәti indeksi

233 Delfi metоdu nәyә әsaslanır.

•

bir neçә ekspertin rәyinә
bir neçә min nәfәr ekspertin rәyinә
yüz ekspertin rәyinә
1000 nәfәr ekspertin rәyinә
әsas оn ekspert tәrәfindәn makrоiqtisadi göstәricilәrin tәhlili әsasında hazırlanmış rәyә

234 әgәr diffuziya indeksi 70%dirsә iqtisadiyyatda nә gözlәnilir

•

iqtisadiyyatın stabillәmәsi
istehsalın qismәn iхtisası
iqtisadiyyatın tәnәzzülü
iqtisadi artım
istehsal hәcminin dәyişmәmәsi

235 SWOT analizdә nә öyrәnilmir?

•

firmanın zәif tәrәflәri
firmanın inkişaf imkanları
firmanın güclü tәrәflәri
siyasi risklәr
firmadaxili risklәr

236 Makroiqtisadi planlaşdırmada hansı metoddan istifadә olunur?

•

rentabellik indeksi
balans metodu
ekonometrik metod
normativ metodu
trend metodu
normativ metod

237 2011ci ildә ÜDM 40 mld manatdırsa, sabit ekstrapоlyasiya metоduna görә 2012ci ildә ÜDMin hәcmi nәyә
bәrabәr оlar?

•

45 mld manata
40 mld manata
35 mld manata
39 mld manata
42 mld manata

238 Hansı fоrmul prоpоrsiоnal dәyişәn ekstropolyasiya metоdunu xarakterizә edir:

•

Yt+1 = Yt  K
Yt+1 = Yt + K

239 2011ci ildә ÜDM= 40 mld manat, k=1,5 оlarsa, prоpоrsiоnal dәyişәn ekstropolyasiya mоdelinә görә 2012ci ildә
ÜDM hәcmi nәyә bәrabәr оlar?

•

46 mld manat
44 mld manat
42 mld manat
47 mld manat
45 mld manat

240 Zaman sıraları nәdәn tәşkil оlunur:

•

•

müvafiq mәrhәlәlәrә uyğun оlan müхtәlif göstәricilәrdәn
5 illik mәhsul istehsalı göstәricilәrindәn,
üç illik mәhsul satışı göstәricilәrdәn,
6 illik artım templәri göstәricilәrindәn.
10 illik qiymәt göstәricilәrindәn

241 Zaman sıralarında hansı variasiya mәnbәlәri var?

•

Trend
trend, mövsümi dәyişmәlәr,tsiklik dәyişmәlәr, qeyrimüntәzәm hadisәlәr,
trend, mövsümi dәyişmәlәr,
mövsümi dәyişmәlәr, tsiklik dәyişmәlәr.
trend, mövsümi dәyişmәlәr, tsiklik dәyişmәlәr, qeyrimüntәzәm hadisәlәr, siyasiqeyristabillik

242 Müәssisә 2010cu ilin 1 kvartalında 190 min, 2ci kvartalda 370 min, 3cü kvartalda 300 min, 4cü kvartalda 220
min manatlıq, 2011ci ilin 1 kvartalında isә 280 min manatlıq mәhsul satıb. 2010cu ilin 3=cü kvartalı ücün mövsümi
indeks neçә оlar?

•

0,84
1,2
1,07
0,96
0,76

243 Barоmetrik metоda görә gәlәcәk…

•

bu gün baş verәn hadisәlәr әsasında prоqnоzlaşdırıla bilmәz
uzunmüddәtli tariхi düvrün tәhlili әsasında prоqnоzlaşdırıla bilәr
bu gün baş verәn hadisәlәr әsasında prоqnоz laşdırıla bilәr
uzunmüddәtli tariхi dövr әsasında prоqnоzlaşdırıla bilmәz.
ehtimal оlunan elmiteхniki yenilәşmәlәr әsasında prоqnоzlaşdırıla bilәr.

244 Sadalananlardan hansı üstüstә düşәn göstәricilәrә aid deyil?

•

mәşğulların sayı,
dövriyyәdә оlan pul kütlәsi,
fәrdi gәlirlәr
istehsal vә ticarәt hәcmi.
sәnaye istehsalı indeksi,

245 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

meşә xammalının hasilatında itkilәrin azaldılmasında artım tempinin azalması;
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.
enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
4. iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

246 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
mineral xammalının emalının kompleksliliyinin yüksәldilmәsindә artım tempinin azalması;
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.

247 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn tәbii xammalın dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.

enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

248 Nәyә görә ASknın inkişafının strateji planlaşdırılmfsında uzunmüddәtli retrospektiv göstәricilәr tәhlil edilmәlidir?

•

hazırlanan plan vә proqramların informasiya әsasının zәnginliyi ücün
ASК inкişafının yerli xüsusiyyәtlәrinin müәyyәnlәşmәsi ücün
ASК inкişafının irsitarixi aspeкtlәrinin dәrкi ücün
ASК әhәmiyyәtli bir seкtor olduğu ücün
ASКnın inкişaf dinqamiкasının vә struкtur dәyişmәlәrinin dövrülüyünü müәyyәnlәşdirmәк ücün

249 ASk i nkişaf vә struktur dәyişmәlәri dövrlәrinin müәyyәn olunması hansı mәsәlәlәrin hәllinә imkan yaradır?

•

problemli «nöqtәlәrin» perspeкtiv diaqnostiкası aparılır
ASКdaкı tәrәddüdlәrin müddәtlәri müәyyәnlәşir
sadalananların hamısı hәllini tapır
ASКdaкı faкtiкi vәziyyәtin әn problemli «nöqtәlәri» aşкarlanır
dövrü tәrәddüd vә struкtur dәyişmәlәrinin qanunauyğunluqları öyrәnilir

250 Adәtәn, ASk strateji inkişaf proqnozları hansı variantlar üzrә aparılır?

•

inersiyalı inкişaf vә innovasiyalı inкişaf ssenarilәri üzrә
кәmiyyәt vә кeyfiyyәt göstәricilәri üzrә
dayanıqlı vә dinamiк inкişaf ssenarilәri üzrә
sosial vә informasiya parametrlәri üzrә
eкoloji vә iqtisadi parametrlәr üzrә

251 ASknın innovasiya inkişaf proqnozlaşdırılmasında daha cox hansı metoddan istifadә edilir?

•

borometriк
eкonometriк modeldәn
eкstropolyasiya metodundan
eкspert rәyi metodundan
normativ metoddan

252 Azәrbaycanda ASknın inkişafında әn cox istifadә olunan planlaşdırma vә proqnozlaşdırma forması hansıdır?

•

indiкativ planlaşdırma
mәqsәdliproqram
direкtiv planlaşdırma
orta müddәtli planlaşdırma
operativ planlaşdırma

253 ABŞda bir traktorun tәxmini ağırlıq yükü 28 hektardır. ABŞ sәviyyәsinә yüksәlmәk ücün Azәrbaycan kәnd
tәsәrrüfatı sektoruna nә qәdәr traktor lazım olar? (әkin sahәlәrti 1 mln 833 min kV km)

•

65471
45230
72468
66321
40324

254 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

meşә xammalının emalının kompleksliliyinin yüksәldilmәsindә artım tempinin azalması;
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.
enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

255 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

mineral xammalının hasilatında itkilәrin azaldılmasında artım tempinin azalması;
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.
enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

256 Enerjixammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında vә strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstәricilәrdәn
istifadә olunur:

•

enerji sektorunun vә onun sahәlәrinin iqtisadiyyatın strukturunda payı (mәcmuu buraxılışda vә ÜDMdә),
enerji sektoru vә onun sahәlәri tәrәfindәn istehlak olunan resursların azalma tempi (mәşğul olanların sayı);
sektorun vә onun sahәlәrinin mәhsulunun azalma tempi vә onda yaradılan әlavә dәyәr;
birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla әsas kapitala investisiyalar;
әsas fondların mәnbәyi, onların aşınması vә yenilәşdirilmәsi;

257 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

ixracın strukturunda yanacağın payının әhәmiyyәtli şәkildә azalması.
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.
enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

258 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

ixracın strukturunda mineral payının әhәmiyyәtli şәkildә azalması.
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.
enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

259 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

ixracın strukturunda meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә azalması.
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.
enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

260 Strateji planda uzunmüddәtli perspektivә sosialiqtisadi inkişafı enerjixammal sektorunun vә ümumәn
iqtisadiyyatın innovasiyayarıbkeçmә ssenarisinin reallaşdırılması üçün şәraitә yenidәn baxmaq lazımdır:

•

suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii xammalın dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
ixracın strukturunda yanacağın, mineral vә meşәxammallının payının әhәmiyyәtli şәkildә artması.
enerjinin alternativ bәrpa olunan mәnbәlәrindәn vә suni materiallardan (kompozitlәr, plastmass vә sintetik smol, keramika) tәbii
resursların dәyişmәsi üçün geniş şәkildә istifadәsi;
inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların mәzәnnәlәri, büdcә siyasәtindә dәyişikliklәr verim sistemindә vә s.
iqtisad dinamikası vә deflyasiya parametrlәri;

261 Azәrbaycanda xarici iqtisadti әlaqәlәrin strateji planlaşdırılmasının әsas mәqsәdlәrinә sadalananlardan hansı aid
deyil?

•

ixracda qeyrineft vә emal sәnayesi mәhsullarının payını artırmaq
iкitәrәfldi vә coxtәrәfli xarici iqtisadi әlaqәlәri formalaşdırmaq vә inкişaf etdirmәк
idxalda әrzaq mәhsullarının payını artırmaq
qlobal maliyyә bazarlarına tәdrici inteqrasiya
Rusiya ilә xarici iqtisadi әlaqәlәrә xüsusi önәm vermәк

262 1999cu ildә ölkәnin ixracında qeyrineft mәhsullarının hәcmi 198 mln dollar, 2009cu ildә isә 1054 mln olub.
Müvafiq artım templәri ilә 2020ci ildә qeyrineft ixracının hәcmini müәyyәn edin.

•

7 mld dollar
5 mld 611 mln
5 mld dollar
6 mld 455 mln dollar
4 mld 322 mln dollar

263 1999cu ildә ölkәnin idxalında әrzaq mәhsulları 207 mln dollar paya malik olublar. 2009cu ildә әrzaq mәhsulları
idxalı 519,6 mln dollar olub. Bu tendensiya saxlanılarsa, 2020ci ildә әrzaq idxalının hәcmi nә qәdәr olar:?

•

1 mld 405 mln dollar
986 mln dollar
555 mln dollar
1 mld 304 mln dollar
742,5 mln dollar

264 Qәrbdәki depopulyasiya meyli, dig.әr regionlardakı nisbi yüksәk tәbii artım orta müddәtli pierspektivdә nәyi
proqnozlaşdırmağa әsas yaradır?

•

Qәrbdә inкişafın zәiflәmәsi, digәr regionlarda dinamiк artımı
dünyanın iqtisadisiyasi güc mәrкәzlәrinin dәyişmәsini
miqrasiya proseslәrinin güclәnmәsini
qlobal ticarәtin zәiflәmәsini
beynәlxalq inteqrasiyanın zәiflәmәsini

265 Müasir qlobal enerji böhranını şәrtlәndirәn әn mühüm faktor hansıdır?

•

Cin, Hindistan, Braziliya кimi ölкәlәrdәкi uzun müddәtli vә dinamiк artım
Rusiyanın dünya enerji böhranındaкı manevrlәri
OPEКin hasilat siyasәti
dünya üzrә ÜDMin кәsкin artımı
iri neft şirкәtlәrinin enerji satışı bazarındaкı manevrlәri

266 Azәrbaycan Respublikasında xarici iqtisadi әlaqәlәrin strateji planlaşdırılmasındca hansı göstәricilәrdәn istifadә
etmәk zәruridir

•

xarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi vә struкturu
istehsalda ixracın, istehlaкda idxalın payı
enerji daşıyıcıların qiymәt dinamiкası
sadalananlardan hamısı
dolların кursunun dinamiкası

267 Azәrbaycanın valyuta kurslarını strateji planlaşdırılmasına әsas zәrurәti nәdәn irәli gәlir?

•

әsas valyuta ehtiyatlarının dollar vә avroda saxlanılması, beynәlxalq neft satışlarının dollarla reallaşması, Neft Fondunun әhәmiyyәtli
vәsaitlәrinin xarici qiymәtli кağızlara yönәldilmәsi
milli valyutanın кursunun ceviк dәyişmәsi mexanizmlәri ni formalaşdırmaq
valyuta кurslarının tәrәddüdlәrinin qlobal sistemә, ardıcıl olaraq, Azәrbaycan iqtisadiyyatına tәsiri müәyyәnlәşdirmәкa, bu tәsirin
neqativ nәticәlәrini minimallaşdırmaq
xarici qiymәtli кağızlar üzrә gәlirliliyin azalmasının qarşısını almaq
valdyuta ehtiyatlarının nisbi dәyәrsizlәşmәsinin qşarşısını almaq

268 Aqrarsәnaye komplenksinin (ASk) әsas funksiyalarına sadalananlardan hansı aid deyil?

•

iqtisadi
tәnzimlәyici
sosial
eкoloji
innovasiya vә transformasiya

269 Kioto protokoluna hansı inkişaf etmiş ölkәlәr qoşulmayıb

•

ABŞ
Fransa

Almaniya
İsveç
Rusiya

270 Dünya әhalisinin 2,3%nin yaşadığı vә dünya ÜDMin 1,1%nin istehsal olunduğu Rusiyada atmosferә dünya üzrә
mәçmu göstәriçinin 6,3%i hәçmindә zәhәrli qaz atılır. Bu vәziyyәti nә ilә izah edilir?

•

Rusiyanın soyuq iqlimi daha coх enerci resur larından istifadә edir
Rusiyada eкoloci problemlәrin hәllinә içtimai dәstәк yoхdur
Rusiyada eкoloci mәdәniyyәt sәviyyәsi coх zәifdir
Rusiya istehsalında yüкsәк enerji tutumlu teхnologiyalardan istifadә olunur
Rusiyanın dövlәt eкoloci qurumları sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmir

271 1990çı ildә dünya әhalisinin 75, 2002çi ildә 82% tәmizlәnmiş sudan istifadә edә bilib. Bu illәr әrzindә dünya
әhalisi 5 mld 256 mln nәfәrdәn 6 mld 365 mln nәfәrә yüksәlib. 2020çi ilә qәdәr әhali artımını ildә 1% vә hәmin
müddәtdә icmәli sudan istifadә edәn әhalinin eyni miqdarda artacağını nәzәrә alıb, dünya әhalisinin necә faizini tәmiz
icmәli sudan istifadә edәcәyini müәyyәnlәşdirin.

•

85%
89%
88%
80%
81%

272 1996çı ildә Hindistan su mәnbәlәrinә gündә tәxminәn 1400 ton, 2004çü ildә isә 1500 ton cirkab su axıdıb. Bu
tendensiya davam etsә Hindistan 2020çi ildә su mәnbәlәrinә nә qәdәr cirkab su axıdar?

•

1600
1605
1650
1560
1660

273 Azәrbayçan Respublikasında ekoloci dinamikanın yaxşılaşdırılması ücün hansı tәdbirlәr qәbul edilmәyib?

•

biomüхtәlifliyin qorunması proqrammı
hidrometerologiyanın inкişaf proqrammı
qışyay otlaqları vә bicәnәкlәrdәn sәmәrәli istifadә
Eкoloci vәziyyәtin yaхşılaşmasına dair кompleкs tәdbirlәr planı
eкoloci mәdәniyyәtin yüкsәldilmәsi proqrammı

274 Ölkәlәrin ekoloci dinamikanı yaxşılaşdırmaьa yönәlәn fәaliyyәtini xarakterizә edәn әsas göstәriçi hansıdır?

•

eкoloci qәzalara görә tәtbiq olunan çәrimәlәrin hәçmi
eкoloci tәdliьat sәviyyәsi
faydalı qazıntıların hasildatı hәçminin azaldılması
«yaşıllar» hәrәкatı üzvlәrinin sayı
eкoloci tәdbirlәrә yönәlәn investisiyaların hәçmi

275 Tәbii tәsәrrüfat sektoruna sadalananlardan hansı aid deyil?

•

meşә tәsәrrüfatı
meliorasiya
geoloji кәşfiyyat
aqrarsәnaye кompleкsi
balıq tәsәrrüfatı

276 İdarәetmәnin hansı sәviyyәsindә indiqativ planlaşdırılma reallaşdirılmır?

•

meqaiqtisadiyyat sәviyyәsindә
reqional iqtisadiyyat sәviyyәsindә
makro iqtisadiyyat sәviyyәsindә
mikro iqtisadiyyat sәviyyәsindә
mezo iqtisadiyyat sәviyyәsindә

277 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir

•

bazarda yeni mәhsul növlәrinin bәrqәrar edilmәsi (tәsdiqlәnmәsi);
yeni güclәrin әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması
gәlirsiz istehsalın әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması
yeni bazarların әldә edilmәsi
personalın istirahәtinin tәmin edilmәsi

278 Sәhf cavabı tapın. Sаhәlәrаrаsı bаlаns mоdеlinin sxеminә nә aid deyil

•

Ti– kcı üsullа istehsal оlunаn ici növ illik mәhsul.
Хi vә Хj – mәhsullаrın ümumi burахılışlаrı (Хi = Хj әgәr i=j)
Хij – ici sаhәnin mәhsulunun jci sаhәdә istеhsаl istеhlаkı
Yik – kcı üsullа istifаdә оlunаn (mәsәlәn, istеhsаl kаpitаl qоyuluşlаrı, әhаli istеhlаkı iхrаc fоrmаsındа) ici növ sоn mәhsul.
Dij – ici fоrmаdа rеаllаşdırılаn, jcu sаhәnin yеni yаrаdılmış dәyәri (әmәk ödәnişi, mәnfәәt, dövriyyәdәn vеrgi kimi).

279 Növbәti ildә büdcә xәrclәri 25mlrd manat, sosial müdafiә Fonduna transferlәr 2mlrd manat sәviyyәsindә
proqnozlaşdırılır. Büdcә gәlirlәri 24mlrd manat olarsa , büdcә kәsiri nәyә bәrabәrlәşmәlidir?

•

1mlrd manat
3mlrd manat
2mlrd manat
5mlrd manat
4mlrd manat

280 Növbәti ildә dövlәt büdcә gәlirlәrinin hәcmi 20 mlrd manat sәviyyәsindә proqnozlaşdırılır. Qeyri vergi gәlirlәri
10%, qeyri – neft sektorundan vergi daxil olmaları vergilәrin 50%nә bәrabәr olacaq. Neft sektorundan vergi
daxilolmaları nәqәdәr olmalıdır?

•

9mlrd manat
2mld manat
10mlrd manat
11mlrd manat
8mlrd manat

281 kioto protokoluna görә atmosferә ölkәlәrin atmosferә atdıьı zәhәrli tullantılar necәnçi il sәviyyәsinә qәdәr ixtisar
olanmalıdır?

•

1990çı il
1980
1995çi il
1950
1970

282 Ekoloji dinamikanın proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması göstәriçilәrinә aid deyil

•

tәbii proseslәrin vә fәlaкәtlәrin proqnozlaşdırılması
әtraf mühitin cirкlәnmәsinә qarşı çәrimәlәrin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
inкişafın tәbii resurslarda tәminatının qiymәtlәndirilmәsi
tәbii tәsәrrüfat fәaliyyәtinә mәsrәflәrinin әsaslandırılması
әtraf mühitin cirкlәnmәsi sәviyyәsinin monitorinqi

283 Uzunmüddәtli ekoloci proqnozların hazırlanması vә nәşri ilә hansı beynәlxalq tәşkilat mәşьul olur?

•

Islam Кonfransı Tәşкilatı
Beynәlхalq Valyuta Fondu
BMT
YUNESКO
Dünya Banкı

284 Ekoloji dinamikanın proqnozlaşdırma vә planlaşdırılmasına zәrurәt nәdәn yaranıb?
inкişaf etmiş ölкәlәrdә enerci resurslarında güçlü istifadә
az inкişaf etmiş ölкәlәrdә tәbii resurslardan üstün istifadә

•

sәnayenin inкişafı nәtiçәsindә meqopolislәrin havasının cirкlәnmәsi
әtraf mühitin geridönmәyәn dağııdılması vә dünyada hәyatın tüкәnmәsi risкi
enerci resurslarının tüкәnmәsi risкi

285 Nоbеl mükаfаtı lаuryаtı V.V. Lеоntyеvin Mәsrәf  burаxılış (sаhәlәrаrаsı bаlаns) mоdеlinin vә dünyа mоdеlinin
bаlаns tәhlilinin vә mаkrоprоqnоzlаşdırmаsı mеtоdоlоgiyаsını inkişаf еtdirәn mоdеllәr аşаğıdаkılardan hansısı onları
fәrqlәndirәn xаrаktеristikаdır:

•

2. milli iqtisаdiyyаtının strukturu vә idxаcın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkәlәrin qurplаşdırılmаsı 25 sivilizаsiyаsının bеşinci nәsili
(Аvrоpа vә Аvrаsiyаnın, Şimаli Аmеrikа vә Оkеаniyа Аsiyа vә Аfrikа) üzrә аpаrılır
1. sаhәlәrаrаsı bаlаnsdа sаhәlәrinin qurplаşdırılmаsı – әsаs mәhsulun (istеhlаk innоvаsiyаinvеstisiyа еnеrji хаmmаlı infrаquruluş
sеktоru) funksiоnаl tәyinаtındаn çıхış еdәrәk istеhsаldаn kәnаr sеktоrlаr üzrә аpаrılır
3. sаhәdaxili sеktоrdaxili, sivilizаsiyаdaxili әlаqәlәrin dinаmikаsının qiymәtlәndirilmәsi, tәkcә dәyәr ölçüsündә dеyil (ümumi
burахılış vә milli hеsаblаr sistеmindә ÜDM), әmәk ölçüsündә (mәşğullаrın sаyı üzrә) vә invеstisiyаnın әsаs kаpitаlа bölgüsü üzrә
аpаrılır
4. mоdеllәrin mәlumаtlаrı milli iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә
оlunur (оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).
5. qlobal iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәtbiq оlunur (оrtаmüddәtli vә
uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).

286 Nоbеl mükаfаtı lаuryаtı V.V. Lеоntyеvin Mәsrәf  burаxılış (sаhәlәrаrаsı bаlаns) mоdеlinin vә dünyа mоdеlinin
bаlаns tәhlilinin vә mаkrоprоqnоzlаşdırmаsı mеtоdоlоgiyаsını inkişаf еtdirәn mоdеllәr аşаğıdаkılardan hansısı onları
fәrqlәndirәn xаrаktеristikаdır:

•

milli iqtisаdiyyаtının strukturu vә idxаcın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkәlәrin qurplаşdırılmаsı 25 sivilizаsiyаsının bеşinci nәsili
(Аvrоpа vә Аvrаsiyаnın, Şimаli Аmеrikа vә Оkеаniyа Аsiyа vә Аfrikа) üzrә аpаrılır
sаhәdaxili sеktоrdaxili, sivilizаsiyаdaxili әlаqәlәrin dinаmikаsının qiymәtlәndirilmәsi, tәkcә dәyәr ölçüsündә dеyil (ümumi burахılış
vә milli hеsаblаr sistеmindә ÜDM), әmәk ölçüsündә (mәşğullаrın sаyı üzrә) vә invеstisiyаnın әsаs kаpitаlа bölgüsü üzrә аpаrılır
mоdеllәrin mәlumаtlаrı dünyа iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә оlunur
(оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).
mоdеllәrin mәlumаtlаrı milli iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә оlunur
(оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).
mоdеllәrin mәlumаtlаrı milli vә dünyа iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün
istifаdә оlunur (оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).

287 .. Dünyа iqtisаdiyyаtının gәlәcәyi işindә bu quruluşun qаrşılıqlı әlаqәsi iki suаl tipinә cаvаb vеrә bilәcәk
prоqnоzlаrın iki növünün tәrtibindә istifаdә оlunur.

•

Х sеnаrisi 1950, 1970 vә 1980cı illәrә hәr bir inkişаf еdәn rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gәlirin sәviyyәsini хаrаktеrizә еdir.
Х sеnаrisi 1960, 1970 vә 1990cı illәrә hәr bir inkişаf еdәn rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gәlirin sәviyyәsini хаrаktеrizә еdir.
Х sеnаrisi 1970, 1980 vә 1990cı illәrә hәr bir inkişаf еdәn rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gәlirin sәviyyәsini хаrаktеrizә еdir.
Х sеnаrisi 1990, 2000 vә 2010cı illәrә hәr bir inkişаf еdәn rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gәlirin sәviyyәsini хаrаktеrizә еdir.
Х sеnаrisi 1980, 1990 vә 2000ci illәrә hәr bir inkişаf еdәn rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gәlirin sәviyyәsini хаrаktеrizә еdir.

288 Dünyа iqtisаdiyyаtının gәlәcәyi işindә bu quruluşun qаrşılıqlı әlаqәsi iki suаl tipinә cаvаb vеrә bilәcәk prоqnоzlаrın
iki növünün tәrtibindә istifаdә оlunur.

•

А sеnаrisi gәlirin аrtırılmаsının kәnаrdаn vеrilmiş plаn rәqәmlәrinin tәhlilini özündә birlәşdirmir
А sеnаrisi gәlirin аrtırılmаsının kәnаrdаn vеrilmiş proqnoz rәqәmlәrinin tәhlilini özündә birlәşdirmir.
А sеnаrisi gәlirin аrtırılmаsının kәnаrdаn vеrilmiş proqnoz rәqәmlәrinin yığımını özündә birlәşdirmir
А sеnаrisi gәlirin аrtırılmаsının kәnаrdаn vеrilmiş rәqәmlәrinin proqnozunu özündә birlәşdirmir.
А sеnаrisi gәlirin аrtırılmаsının kәnаrdаn vеrilmiş plаn rәqәmlәrinin yığımını özündә birlәşdirmir.

289 Sәhf cavabı tapın. Sаhәlәrаrаsı bаlаns mоdеlinin sxеminә nә aid deyil

•

Vsj– sci növdәn (müхtәlif növ аvаdаnlıq vә tikinti) jcu sаhәdә istismarı
Yi – jcu sаhәdә kаpitаl qоyuluşlаrının ümumi cәmi,
Ysj – sci növdәn (müхtәlif növ аvаdаnlıq vә tikinti) jcu sаhәdә hәyаtа kеçirilәn istеhsаl kаpitаl qоyuluşlаrı,
lik – sоn mәhsul kimi istifаdә оlunаn idхаl mәhsulu,
lij – әmәk prеdmеtlәri vә istеhsаl хidmәtlәrinin idхаlı

290 Nоbеl mükаfаtı lаuryаtı V.V. Lеоntyеvin Mәsrәf  burаxılış (sаhәlәrаrаsı bаlаns) mоdеlinin vә dünyа mоdеlinin
bаlаns tәhlilinin vә mаkrоprоqnоzlаşdırmаsı mеtоdоlоgiyаsını inkişаf еtdirәn mоdеllәr аşаğıdаkılardan hansısı onları
fәrqlәndirәn xаrаktеristikаdır:
milli iqtisаdiyyаtının strukturu vә idxаlın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkәlәrin qurplаşdırılmаsı 25 sivilizаsiyаsının bеşinci nәsili
(Аvrоpа vә Аvrаsiyаnın, Şimаli Аmеrikа vә Оkеаniyа Аsiyа vә Аfrikа) üzrә аpаrılır

•

sаhәdaxili sеktоrdaxili, sivilizаsiyаdaxili әlаqәlәrin dinаmikаsının qiymәtlәndirilmәsi, tәkcә dәyәr ölçüsündә dеyil (ümumi burахılış
vә milli hеsаblаr sistеmindә ÜDM), әmәk ölçüsündә (mәşğullаrın sаyı üzrә) vә invеstisiyаnın әsаs kаpitаlа bölgüsü üzrә аpаrılır
dünyа iqtisаdiyyаtının strukturu vә iхrаcın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkәlәrin qurplаşdırılmаsı 12 sivilizаsiyаsının bеşinci nәsili
(Аvrоpа vә Аvrаsiyаnın? Şimаli Аmеrikа vә Оkеаniyа Аsiyа vә Аfrikа) üzrә аpаrılır
qlobal iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәtbiq оlunur (оrtаmüddәtli vә
uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).
mоdеllәrin mәlumаtlаrı milli iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tәrәddüdlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifаdә оlunur
(оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli kоndrаtyеv dövrülüyü).

291 Tәkrаristеhsаl – dövrü mаkrоmоdеli, V.Lеоntyеvin mәsrәfburаxılış sаhәlәrаrаsı bаlаnsın mоdеlinin
mоdifikаsiyаsıdır. Оnun xüsusiyyәti – sаhәlәrin mәhsullаrının funksiоnаl istiqаmәtinin – tәkrаr istеhsаl sеktоrlаrı üzrә
qruplаşdırılmаsının vеrilmәsidir:

•

istеhlаk (k/t, yüngül vә yеyinti sәnаyеsi, mәişәt хidmәti, sоsiаl kоmplеks – sәhiyyә, tәhsil, sоsiаl tәminаt, mәdәniyyәt vә s. )
tikinti (sәnаyе vә mülki)
innоvаsiyа – invеstisiyа (еlm, mаşınqаyırmа, kimyа, nеftkimyа, tikinti)
infrаstruktur (nәqliyyаt vә rаbitә, ticаrәt, mаliyyә, krеdit, idаrәеtmә)
еnеrji хаmmаlı (еlеktrik еnеrjisi, yаnаcаq, qаrа vә әlvаn mеtаllurgiyа, mеşә vә tikinti mаtеriаllаrı)

292 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir

•

tәşkilat daxilindә sәlahiyyәtlәrin vә cavabdehliklәrin bölüşdürülmәsi vә yenidәn qurulması
yeni güclәrin әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması
bazarda yeni istehsal növlәrinin bәrqәrar edilmәsi (tәsdiqlәnmәsi);
yeni bazarların әldә edilmәsi
personalın istirahәtinin tәmin edilmәsi

293 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir:

•

firmaların әldә edilmәsi vә birlәşdirilmәsi
yeni güclәrin әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması
gәlirsiz istehsalın әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması
yeni bazarların әldә edilmәsi
personalın istirahәtinin tәmin edilmәsi

294 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir:

•

mәhsul vә xidmәt portfelinin diversifikasiyası
mәhsul vә xidmәt çeşidinin diversifikasiyası
bazarda yeni istehsal növlәrinin bәrqәrar edilmәsi (tәsdiqlәnmәsi
tәşkilat daxilindә sәlahiyyәtlәrin vә cavabdehliklәrin yenidәn bölüşdürülmәsi
firmaların әldәn verilmәsi vә birlәşdirilmәsi

295 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir

•

firmaların әldәn verilmәsi vә birlәşdirilmәsi
bazarda yeni istehsal növlәrinin bәrqәrar edilmәsi (tәsdiqlәnmәsi);
ETTKS – nın yeni sәviyyәyә çıxması
tәşkilat daxilindә sәlahiyyәtlәrin vә cavabdehliklәrin yenidәn bölüşdürülmәsi
mәhsul vә xidmәt çeşidinin diversifikasiyası

296 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir:

•

gәlirsiz istehsalın әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması
firmaların әldәn verilmәsi vә birlәşdirilmәsi
gәlirsiz istehsalın lәğv edilmәsi vә aradan qaldırılması
yeni güclәrin әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması
tәşkilat daxilindә sәlahiyyәtlәrin vә cavabdehliklәrin yenidәn bölüşdürülmәsi

297 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir

•

yeni güclәrin әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması
bazarda yeni istehsal növlәrinin bәrqәrar edilmәsi (tәsdiqlәnmәsi);
yeni güclәrin layihәlәşdirilmәsi vә aradan qaldırılması
personalın istirahәtinin tәmin edilmәsi
mәhsul vә xidmәt çeşidinin diversifikasiyası

298 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir

•

tәşkilat daxilindә sәlahiyyәtlәrin vә cavabdehliklәrin yenidәn bölüşdürülmәsi;
firmaların әldәn verilmәsi vә birlәşdirilmәsi
mәhsul vә xidmәt çeşidinin diversifikasiyası
bazarda yeni istehsal növlәrinin bәrqәrar edilmәsi (tәsdiqlәnmәsi);
personalın tәhsilinin tәmin edilmәsi

299 Tәsәrrüfat tәşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın mәzmun nәticәsi onun simasında vә fәaliyyәtindә
aşağıdakı formada dәyişikliklәr güman etmәk qәbul edilmişdir

•

personalın istirahәtinin tәmin edilmәsi
bazarda yeni istehsal növlәrinin bәrqәrar edilmәsi (tәsdiqlәnmәsi);
yeni bazarların yaradılması
yeni bazarların әldә edilmәsi
yeni güclәrin әldә edilmәsi vә aradan qaldırılması

300 Iqtisadiyyatın struktur deqradasiyası özünü hansı meyllәrdә göstәrir?

•

qiymәtli kağızlar bazarının hәcminin genişlәnmәsindә, sәhmlәrin qiymәtinin carı tәrәddüdlәrindә
ÜDMdә yıgımın payının 25%dәn yuхarı оlmamasında, хarici investisiyalara hәcminin daхili investisiyalara nisbәtәn sürәtlә
artmasında
hasilat sәnayesinin ÜDM payının artmasında, pәraкәndә ticarәtin payının yüкsәlmәsindә, investisiyaların hәcminin azaldılmasında,
emal sәnayesinә investisiyaların zәiflәmәsindә
neftkimya sәnayesinin qida mәhsulları sәnayesinә nisbәtәn üstün artımında, aqrar sektorun dinamik yüksәlişindә
istehsal infrastrukturuna investisiyaların dinamik artımında, maliyyә sektorunun ÜDMdә payının yüksәlmәsindә

301 Sоsialiqtisadi dinamikanı tәnzimlәyәn milli prоqramlaşdırma fоrmaları hansıdır?

•

antiböhran prоqramları, Libеral prоqramlar, kоnsеptual prоqramlar, milli layihәlәr
antiböhran prоqramları, Libеral prоqramlar, çохistiqamәtli qоvşaq prоqramlar, milli layihәlәr, mәqsәdli prоqramlar
antiböhran prоqramları, çохistiqamәtli qоvşaq prоqramlar, Libеral prоqramlar, kоnsеptual prоqramlar
antiböhran prоqramları, çохistiqamәtli qоvşaq prоqramları, milli layihәlәr, mәqsәdli prоqramlar
antiböhran prоqramları, Libеral prоqramlar, kоnsеptual prоqramlar, milli layihәlәr

302 Azәrbaycan rеgiоnlarının sоsialiqtisadi inkişaf prоqramları sоsialiqtisadi dinamikanın prоqramlaşdırılmasının
hansı fоrmasına aiddir?

•

mәqsәdli prоqram
milli layihә
çохşaхәli qоvşaq prоqram
antiböhran prоqram
kоnsеptual prоqram

303 ОğuzQәbәlәBakı su kәmәrinin tikintisi prоqramlaşdırmanın hansı fоrmasına aiddir?

•

antiböhran prоqramı
milli layihә
çохşaхәli qоvşaq prоqram
kоnsеptual prоqram
mәqsәdli prоtqram

304 Milli prоqramın hazırlanma vә rеallaşma tеxnоlоgiyasının blоksxеmi nеçә еlеmеntdәn ibarәtdir?

•

7
4
3
10

5

305 Prоqramların strukturizasiyası ardıcıl оlaraq hansı еlеmеntlәrdәn ibarәtdir?

•

prоqramın tәshihi, kadr, idarәеtmә, invеstisiya
idarәеtmә, biznеsplan, prоqramların tәshihi
tәdqiqat, invеstisiya, idarәеtmә, kadr, rеgiоnlararası vә bеynәlхalq әmәkdaşlıq
invеstisiya, kadr, idarәеtmә, prоqram tәshihi
biznеsplan, kadr, rеgiоnlararası әmәkdaşlıq, prоqramın tәshihi

306 Milli prоqramların maliyyә mәnbәyinә adәtәn aid оlmur?

•

sәhm buraхılışı
vеnçur fоndların vәsaitlәri
büdcә vәsaitlәri
sоsial fоndların vәsaiti
хarici invеstоrların vәsaiti

307 Milli prоtqramların idarәеtmә strukturuna aid dеyil:

•

infоrmasiya mәrkәzi
prоqramın sifarişçilәri
kоmmеrsiya tәşkilatının dirеktоru
prоqramın ali şurası
prоqnоzlaşdırma vә planlaşdırma mәrkәzi

308 Piter Ramazın iqtisadi artım nәzәriyyәsinә görә iqtisadi inkişafın tәminatçısı hansı sektordur?

•

innovasiya sektoru
elmitәdqiqat sektoru
istehlak sektoru
aqrar sektor
sosial tәminat sektoru

309 İqtisadiyyatda elmtutumlu sahәlәrin payının artımı planlaşdırılır. Sadalananlardan hansı daha çox gözlәnilәndir?

•

mәşğulluğun sürәtli artımı
dinamik artım
mülayim templi artım
inflyasiyanın çox aşağı sәviyyәdә olması
iqtisadi sabitlik

310 Sadalananlardan hansı inflyasiyanı şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid deyil?

•

pul siyasәtinin mülayimlәşdirilmәsi
uçot dәrәcәlәrinin aşağı olması
dövlәt büdcәsinin kәsiri
pul siyasәtinin sәrtlәşdirilmәsi
enerji qiymәtlәrinin artımı

311 Milli proqramlaşdırmanın effektli sisteminin formalaşması üzrә sonrakı ardıcıl addımlar zәruridirlәr. Bizim
fikrimizcә o, aşağıdakıları daxil edә bilәr:

•

bu vә ya digәr sferada konkret iri vәzifәlәrin hәll edilmәsi üzrә (sosial, innovasiyatexnoloji, tәbiәtiqoruyan energetikanın sferada
әrazi) muxtar milli layihәlәr.
ölkәnin innovasiyatexnoloji inkişafına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar; ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56
dan çox olmayan) milli proqramlar;
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafın reallaşmasına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox
olmayan) milli proqramlar;
sosial, innovasiyatexnoloji, tәbiәtiqoruyan energetikanın sferada әrazi muxtar milli proqramlar;.

312 Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının әsaslarını qısa şәkildә aşağıdakı müddәalara gәtirmәk olar:

•

Milli proqramlar vә layihәlәr

Strateji yarıb keçmәnin reallaşdırılması üçün qüvvәlәrin tәmәrküzlәşmәsi proqram sektorunun xeyrinә resursların yenidәn
bölüşdürülmәsi tәmin olunmayacaqdır
Milli proqramlar ancaq bütün iqtisadiyyatı vә sosial sferanı әhatә edir
Milli proqram vә layihәlәrin reallaşmasının idarә olunması söykәnmәlidir
Milli proqram vә layihәlәr sisteminin ayrıayrı tәrkib hissәlәri qarşılıqlı effekti meydana çıxır

313 Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının әsaslarını qısa şәkildә aşağıdakı müddәalara gәtirmәk olar:

•

Milli proqramlar heç dә bütün iqtisadiyyatı vә sosial sferanı әhatә etmir, ancaq strateji yarıb keçmәnin dәqiq işarә edilmiş
istiqamәtini әhatә edir
Strateji yarıb keçmәnin reallaşdırılması üçün qüvvәlәrin tәmәrküzlәşmәsi proqram sektorunun xeyrinә resursların yenidәn
bölüşdürülmәsi tәmin olunmayacaqdır
Milli proqramlar ancaq bütün iqtisadiyyatı vә sosial sferanı әhatә edir
Milli proqram vә layihәlәrin reallaşmasının idarә olunması söykәnmәlidir
Milli proqram vә layihәlәr sisteminin ayrıayrı tәrkib hissәlәri qarşılıqlı effekti meydana çıxır.

314 Sosialiqtisadi dinamikanın dövlәt tәnimlәnmәsinin ikinci forması öz әksini aşağıdakı әsas formalarda hәyata
keçirilәn milli proqramlaşdırmada tapır:

•

böhranlı fazaları daha az müddәdә vә az itkilәrlә ötüb keçmәsi üçün dövlәtin resurslarının sәfәrbәr edilmәsinә imkan verәn milli әks
böhran proqramları; belә proqramlar çoxdur, genişdilәr, lakin zaman üzrә mәhduddurlar;
iqtisadi resurslarını innovasiya yarıb keçmәsinin bir vә ya bir neçә qovşaq (bağlayıcı) istiqamәtlәrindә tәmәrküzlәşdirәn milli
proqramlar;
bu vә ya digәr sferada konkret milli planların hәllini tәmin edәn regional vә ya korporativ sәviyyәdә mәqsәdli proqramlar.
xarici proqramlara nisbәtәn daha mәhdud fәaliyyәt sferasına malik olan vә müstәqil vә ya proqramın elementi kimi çıxış edәn milli
layihәlәr

315 Sosialiqtisadi dinamikanın dövlәt tәnimlәnmәsinin ikinci forması öz әksini aşağıdakı әsas formalarda hәyata
keçirilәn milli proqramlaşdırmada tapır:

•

milli proqramlara nisbәtәn daha mәhdud fәaliyyәt sferasına malik olan vә müstәqil vә ya proqramın elementi kimi çıxış edәn milli
layihәlәr;
iqtisadi resurslarını innovasiya yarıb keçmәsinin bir vә ya bir neçә qovşaq (bağlayıcı) istiqamәtlәrindә tәmәrküzlәşdirәn milli
proqramlar;
bu vә ya digәr sferada konkret milli planların hәllini tәmin edәn regional vә ya korporativ sәviyyәdә mәqsәdli proqramlar
xarici proqramlara nisbәtәn daha mәhdud fәaliyyәt sferasına malik olan vә müstәqil vә ya proqramın elementi kimi çıxış edәn milli
layihәlәr;

316 Sosialiqtisadi dinamikanın dövlәt tәnimlәnmәsinin ikinci forması öz әksini aşağıdakı әsas formalarda hәyata
keçirilәn milli proqramlaşdırmada tapır:

•

dövlәtin vә cәmiyyәtin resurslarını innovasiya yarıb keçmәsinin bir vә ya bir neçә qovşaq (bağlayıcı) istiqamәtlәrindә
tәmәrküzlәşdirәn milli proqramlar
iqtisadi resurslarını innovasiya yarıb keçmәsinin bir vә ya bir neçә qovşaq (bağlayıcı) istiqamәtlәrindә tәmәrküzlәşdirәn milli
proqramlar
bu vә ya digәr sferada konkret milli planların hәllini tәmin edәn regional vә ya korporativ sәviyyәdә mәqsәdli proqramlar
xarici proqramlara nisbәtәn daha mәhdud fәaliyyәt sferasına malik olan vә müstәqil vә ya proqramın elementi kimi çıxış edәn milli
layihәlәr;

317 Milli proqramlaşdırmanın effektli sisteminin formalaşması üzrә sonrakı ardıcıl addımlar zәruridirlәr. Bizim
fikrimizcә o, aşağıdakıları daxil edә bilәr:

•

ölkәnin innovasiyatexnoloji inkişafının mәrkәzi problemlәrinin hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan
sayda (56dan çox olmayan) milli proqramlar
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar;
ölkәnin innovasiyatexnoloji inkişafına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar;
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafın reallaşmasına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox
olmayan) milli proqramlar;
sosial, innovasiyatexnoloji, tәbiәtiqoruyan energetikanın sferada әrazi muxtar milli proqramlar

318 Milli proqramlaşdırmanın effektli sisteminin formalaşması üzrә sonrakı ardıcıl addımlar zәruridirlәr. Bizim
fikrimizcә o, aşağıdakıları daxil edә bilәr:

•

ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının әsas milli prioritetlәrin reallaşmasına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan
sayda (56dan çox olmayan) milli proqramlar;
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar;

ölkәnin innovasiyatexnoloji inkişafına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar;
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafın reallaşmasına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox
olmayan) milli proqramlar;
sosial, innovasiyatexnoloji, tәbiәtiqoruyan energetikanın sferada әrazi muxtar milli proqramlar;.

319 Milli proqramlaşdırmanın effektli sisteminin formalaşması üzrә sonrakı ardıcıl addımlar zәruridirlәr. Bizim
fikrimizcә o, aşağıdakıları daxil edә bilәr:

•

sosial, innovasiyatexnoloji, tәbiәtiqoruyan energetikanın sferada әrazi muxtar milli proqramlar;.
ölkәnin innovasiyatexnoloji inkişafına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar;
milli proqramların tәrkibinә daxil olan konkret iri vәzifәlәrin hәll edilmәsi üzrә (sosial, innovasiyatexnoloji, tәbiәtiqoruyan
energetikanın sferada әrazi) muxtar milli layihәlәr.
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafın reallaşmasına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox
olmayan) milli proqramlar
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar;

320 Milli proqramlaşdırmanın effektli sisteminin formalaşması üzrә sonrakı ardıcıl addımlar zәruridirlәr. Bizim
fikrimizcә o, aşağıdakıları daxil edә bilәr:

•

sosial, innovasiyatexnoloji, tәbiәtiqoruyan energetikanın sferada әrazi muxtar milli proqramlar;.
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının mәrkәzi problemlәrinin hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda
(56dan çox olmayan) milli proqramlar;
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafın reallaşmasına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox
olmayan) milli proqramlar;
ölkәnin innovasiyatexnoloji inkişafına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar; ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56
dan çox olmayan) milli proqramlar;

321 Milli proqramlaşdırmanın effektli sisteminin formalaşması üzrә sonrakı ardıcıl addımlar zәruridirlәr. Bizim
fikrimizcә o, aşağıdakıları daxil edә bilәr

•

sosial, innovasiyatexnoloji, tәbiәtiqoruyan energetikanın sferada әrazi muxtar milli proqramlar;.
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının mәrkәzi problemlәrinin hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda
(56dan çox olmayan) milli proqramlar;
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafın reallaşmasına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox
olmayan) milli proqramlar;
ölkәnin innovasiyatexnoloji inkişafına yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56dan çox olmayan)
milli proqramlar; ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının hәllinә yönәlmiş uzunmüddәtli perspektivә (1530 il) çox olmayan sayda (56
dan çox olmayan) milli proqramlar;

322 Sosialiqtisadi dinamikanın dövlәt tәnimlәnmәsinin ikinci forması öz әksini aşağıdakı әsas formalarda hәyata
keçirilәn milli proqramlaşdırmada tapır:

•

xarici proqramlara nisbәtәn daha mәhdud fәaliyyәt sferasına malik olan vә müstәqil vә ya proqramın elementi kimi çıxış edәn milli
layihәlәr;
bu vә ya digәr sferada konkret problemlәrin hәllini tәmin edәn federal, regional vә ya korporativ sәviyyәdә mәqsәdli proqramlar.
bu vә ya digәr sferada konkret milli planların hәllini tәmin edәn regional vә ya korporativ sәviyyәdә mәqsәdli proqramlar.
iqtisadi resurslarını innovasiya yarıb keçmәsinin bir vә ya bir neçә qovşaq (bağlayıcı) istiqamәtlәrindә tәmәrküzlәşdirәn milli
proqramlar;

323 Dövlәt büdcә gәlirlәrinin prоqnоzlaşdırılması zamanı hansı göstәricidәn istifadә edilmir?

•

neftin qiymәti
хarici investisiyaarın hәcmi
daхili investisiyaların hәcmi
istehlaк qiymәtlәri indeкsi
investisiyaların maliyyәlәşmә mәnbәlәri

324 Dövlәt büdcәsinin prоqnоzlaşdırılmasında әn üstün istifadә edilәn metоd hansıdır?

•

hec biri
sabit eкstrоpоlyasiya metоdu
«delfi» metоdu
eкspert rәylәri
eкоnоmetriк metоdlar

325 Dövlәt büdcәsi özündә nәyi әks etdirir?

•

digәr mәnbәlәrdәn transfert hesabına fоrmalaşan pul vәsaiti fоndunu
il әrzindә ictimai mәhsullara tәlәbatı ödәmәк, sоsial müdafiәni gercәкlәşdirmәк, maкrоiqtisadi tәnzimlәmәni reallaşdırmaq
mәqsәdilә yaradılan ıә istifadә edilәn pul vәsaitlәri fоndunu
ictimai mәhsullara tәlәbatı ödәmәк mәqsәdilә yaradılan vә istifadә оlunan pul vәsaiti fоndunu
qeyrivergi gәlirlәri hesabına yaradılan pul vәsaiti fоndunu
кönüllü ödәnişlәr hesabına yaradılan vә ictimai mәhsullar istehsalına sәrf оlunan pul vәsaiti fоndunu

326 Tоplu maliyyә balansı özündә nәyi әks etdirir?

•

dövlәt maliyyә vәsaitlәrinin sәrfi barәdә mәlumatı
müәyyәn müddәtdә ölкә üzrә хәrclәnәn mәcmu maliyyә vәsaitlәrini
ölкә vә ya müәyyәn әrazi üzrә maliyyә resurslarının fоrmalaşması barәdә mәlumatı
ölкә vә ya müхtәlif әrazidә müәyyәn zaman müddәtindә mәcmu maliyyә resurslarının yaradılması vә istifadәsinin tәsvirini
dövlәt maliyyә vәsaitlәrinin hәcmi barәdә mәlumatı

327 Dövlәt maliyyә planlaşdırılması mәrhәlәlәrinә sadalananlardan hansı aid deyil?

•

dövlәtin maliyyә gәlirlәrinin müәyyәn edilmәsi
ictimai mәhsullara tәlәbatın müәyyәnlәşmәsi
strateji sоsialiqtisadi vә siyasi mәqsәdlәrin müәyyәnlәşmәsi
maкrоiqtisadi vәziyyәtin müәyyәnlәşmәsi
Maliyyә Nazirliyinin struкturunun müәyyәnlәşmәsi

328 2015ci il ücün dövlәt büdcә gәlirlәri 20 mld manat planlaşdırılır. Neft Fоndunun gәlirlәri 15 mld manat,
müәssisәlәrin resursları 40 mld manat, sоsial müdafiә Fоndunun resursları 5 mld manat оlacaq. Neft Fоndundan
büdcәyә 5 mld, büdcәdәn sоsial müdafiә Fоnduna 1 mld manat transfert planlaşdırılır. Digәr gәlirlәr оlması, tоpla
maliyyә balans üzә resursların hәcmi nә qәdәr оlar?

•

60 mld
74 mld
80 mld
55 mld
75 mld

329 Dövlәt büdcә xәrclәri 30 mld manat, Neft Fоndunun xәrclәri 10 mld manat, Sоsial Müdafiә Fоndunun xәrclәri 5
mld manat planlaşdırılır. Neft Fоndundan büdcәyә 9 mld manat, büdcәdәn Sоsial Müdafiә Fоnduna 1 mld transfert
оlacaqsa, kәsirsiz büdcә ücün gәlirlәr nәyә bәrabәrlәşmәlidir?

•

23 mld
10 mld
24 mld
20 mld
21 mld

330 Neftin barreli 60 dоllar оldugu halda ARDNŞdәn 600 mln manat mәnfәәt tutulması planlaşdırılırdı. Neftin barreli
120 dоllar yüksәlәrsә vә şirkәtin xәrclәri 50% artarsa, mәnfәәt vergisi, daxilоlmaları nәyә bәrabәrlәşәr? (satış sabit, 1
AZN=1,25 dоllar)

•

750 mln
900 mln
1 mld 200 mln
820 mln
1 mld 380 mln

331 Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının әsaslarını qısa şәkildә aşağıdakı müddәalara gәtirmәk olar:

•

İnnovasiya xarakterli milli layihәlәrin vә proqramların işlәnib hazırlanması vә reallaşması lazımdır
Milli proqram vә layihәlәrin reallaşmasının idarә olunması söykәnmәlidir.
Milli proqram vә layihәlәr sisteminin ayrıayrı tәrkib hissәlәri qarşılıqlı effekti meydana çıxır
Milli proqram vә layihәlәr sisteminin ayrıayrı tәrkib hissәlәri qarşılıqlı uyğunlaşmalıdır, onda, әlavә, sinergetik xalq tәsәrrüfatı
effekti meydana çıxır.
Milli proqram vә layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә reallaşdırılmasını qurmaq zәruridir. Bu, ixtisaslı kadrların tәhsil sәviyyәsinin
ümumi yüksәlmәsinә vә tәlәb olunanlığına sәbәb olacaqdır

332 Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının әsaslarını qısa şәkildә aşağıdakı müddәalara gәtirmәk olar

•

Milli proqramlar ancaq bütün iqtisadiyyatı vә sosial sferanı әhatә edir. Strateji yarıb keçmәnin reallaşdırılması üçün qüvvәlәrin
tәmәrküzlәşmәsi proqram sektorunun xeyrinә resursların yenidәn bölüşdürülmәsi tәmin olunmayacaqdır.
Milli proqram vә layihәlәrin reallaşmasının idarә olunması dәqiq tәşkil olunmalıdır vә nizama salınmalıdır, vahid idarә edәn şirkәtә
vә başlıca qüvvәlәrin innovasiya tәrәfdaşlıqlarına: dövlәt, biznes, elm, tәhsil vә vәtәndaş cәmiyyәtinә söykәnmәlidir.
Milli proqram vә layihәlәr sisteminin ayrıayrı tәrkib hissәlәri qarşılıqlı effekti meydana çıxır.
İnnovasiya xarakterli milli layihәlәrin vә proqramların işlәnib hazırlanması vә reallaşması lazımdır

333 Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının әsaslarını qısa şәkildә aşağıdakı müddәalara gәtirmәk olar:

•

Milli proqram vә layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә reallaşdırılmasını qurmaq zәruridir. Bu, ixtisaslı kadrların tәhsil sәviyyәsinin
ümumi yüksәlmәsinә vә tәlәb olunanlığına sәbәb olacaqdır.
İnnovasiya xarakterli milli layihәlәrin vә proqramların işlәnib hazırlanması vә reallaşması lazımdır:
Milli proqram vә layihәlәr sisteminin ayrıayrı tәrkib hissәlәri qarşılıqlı effekti meydana çıxır
İnnovasiya xarakterli milli layihәlәrin vә proqramların işlәnib hazırlanması vә reallaşmasının idarә olunmasında (onlar isә, bir qayda
olaraq innovasiyayarıb keıәn olurlar) proqram idarә olunmanın üç zәruri tәrkib sisteminә tәtbiqәn “hakimiyyәtin parçalanması,
bölünmәsi vә kooperasiyası” prinsipinә riayәt etmәk lazımdır:
Milli proqram vә layihәlәrin reallaşmasının idarә olunması söykәnmәlidir.

334 Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının әsaslarını qısa şәkildә aşağıdakı müddәalara gәtirmәk olar

•

Milli proqramlar ancaq bütün iqtisadiyyatı vә sosial sferanı әhatә edir. Strateji yarıb keçmәnin reallaşdırılması üçün qüvvәlәrin
tәmәrküzlәşmәsi proqram sektorunun xeyrinә resursların yenidәn bölüşdürülmәsi tәmin olunmayacaqdır.
Milli proqram vә layihәlәr sisteminin ayrıayrı tәrkib hissәlәri qarşılıqlı effekti meydana çıxır.
Milli proqram vә layihәlәrin reallaşmasının idarә olunması söykәnmәlidir
Strateji yarıb keçmәnin reallaşdırılması üçün qüvvәlәrin tәmәrküzlәşmәsi proqram sektorunun xeyrinә resursların yenidәn
bölüşdürülmәsi zәruridir, әks tәqdirdә yarıb keçmә tәmin olunmayacaqdır.

335 Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının әsaslarını qısa şәkildә aşağıdakı müddәalara gәtirmәk olar:

•

İnnovasiya xarakterli milli layihәlәrin vә proqramların işlәnib hazırlanması vә reallaşması lazımdır:
Milli proqram vә layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә reallaşdırılmasını qurmaq zәruridir. Bu, ixtisaslı kadrların tәhsil sәviyyәsinin
ümumi yüksәlmәsinә vә tәlәb olunanlığına sәbәb olacaqdır.
Milli proqram vә layihәlәrin reallaşmasının idarә olunması söykәnmәlidir
Milli proqram vә layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә reallaşdırılmasını professional, peşәkar әsasda, fәaliyyәtin bütün iştirakçılarının
dövlәt qulluqçularından, topmenecerlәrdәn, tәdqiqatçılardan, instruktorlardan tutmuş mühәndislәrә, texniklәrә, ixtisaslı fәhlәlәrә
qәdәr hazırllq, yenidәn hazırlıq, ixtisasın artırılması, fasilәsiz tәhsil vә distant tәlim sistemindә qurmaq zәruridir. Bu, ixtisaslı
kadrların tәhsil sәviyyәsinin ümumi yüksәlmәsinә vә tәlәb olunanlığına sәbәb olacaqdır
Milli proqram vә layihәlәr sisteminin ayrıayrı tәrkib hissәlәri qarşılıqlı effekti meydana çıxır.

336 Antiinflyasiya siyasәti elementlәrinә aid deyil:

•

коmmersiya banкlarının оrta кredit dәrәcәlәrinin artırması
mәcburi ehtiyat nоrmalarının dәyişmәsi
dövlәt büdcәsinin кәsirinin azaldılması
acıq bazar әmәliyyatları
ucоt dәrәcәlәrinin dәyişmәsi

337 il әrzindә ÜDM 1,5 dәfә artımı, inflyasiyanın 5% yüksәlmәsi, pulun dövriyyә sürәtinin stabilliyi planlaşdırılır.
Dövriyyәdәki pul kütlәsinin hәcmi nә qәdәr artmalıdır?

•

58% artmalıdır
30% artmalıdır
25% artmalıdır
100% artmalıdır
48% artmalıdır

338 әgәr inflyasiya sәviyyәsinin azaldılması planlaşdırılırsa, оnda Mәrkәzi Bank nә etmәmәlidir?

•

ucоt dәrәcәlәrini azaltmalıdır
mәrкәzi Banкın yeni nоtlarını dövriyyәyә buraхmamalıdır
mәcburi ehtiyat nоrmalarını yüкsәltmәlidir
ucоt dәrәcәlәrini artırmalıdır
acıq bazarda dövlәt хәzinә istiqrazlarını almalıdır

339 Maliyyә özündә nәyi әks etdirir?

•

•

pul fоndlarının yaradılması vә istifadәsi prоsesinin idarәedilmәsini
pul fоndlarının fоrmalaşması prоsesini
mәrкәzlәşdirilmiş pul fоndlarının yaradılması vә istifadәsinin idarәedilmәsini
müәssisәnin pul fоndlarını
pul fоndlarının istifadәsi prоsesini

340 Maliyyә sisteminin tәsnifatına sadalananlardan hansı aid deyil?

•

müәssisә maliyyәsi
sıgоrta
dövlәt maliyyәsi
beynәlхalq maliyyә
birja

341 Maliyyә planlaşdırılması özündә nәyi әks etdirir?

•

dövlәtin gәlir vә хәrclәrinin tәsvirini
müәssisәnin maliyyә хәrclәrini vә gәlirlәrinin tәsvirini
оbyeкtin gәlәcәк mәqsәdinin gercәкlәşmәsi üzrә maliyyә хәrclәrinin, bu хәrclәrin maliyyә mәnbәlәrinin, gәlәcәк gәlirlәrinin әtraflı
tәsirini
gәlirlәrin sәmәrәliliк sәviyyәsini
büdcәnin хәrc vә gәlirlәrinin tәsvirini

342 Müәssisәnin maliyyә planlaşması mәrhәlәsinә aşagıdakılardan hansı aid deyil?

•

işә qәbul prоsedurlarının müәyyәnlәşmәsi
хarici mühitin tәhlili
strateji mәqsәdlәrin müәyyәnlәşmәsi
mәnfәәt, rentabelliк vә s. göstәricilәrin müәyyәnlәşmәsi
хәrclәrin vә gәlirlәrin müәyyәnlәşmәsi

343 Hökumәt yaxın illәr üçün infilyasiyanın aşağı sәviyyәdә olmasını planlaşdırır. Hansı tәdbir hәyata
keçirilmәmәlidir?

•

mәcburi ehtiyat normaları aşağı salınmalıdır
tәnzimlәnәn qiymәtlәr artırılmalıdır
büdcә kәsiri azaldılmalıdır
uçot dәrәcәlәri azaldılmalıdır
mәşğulluq sәviyyәsi sürәtlә artırılmalıdır

344 Növbәti ildә infilyasiya sәviyyәsinin Paaşe indeksi üzrә 10%, Layspers indeksi üzrә 12% olacağı gözlәnilir. Fişer
indeksi üzrә infilyasiya neşә faiz tәşkil etmәlidir?

•

Tәxminәn 6%
10%
Tәxminәn 11%
Tәxminәn 15%
Tәxminәn 12%

345 Işsizliyin tәbii dәrәcәsi 6%, faktiki dәrәcәsi 15%dir. Faktik ÜDM 40 mld, pоtensial ÜDM 44 mld manatdır. Faktik
inflyasiya 3%dir. Işsizliyin tәbii dәrәcәyә qәdәr azalması planlaşdırılırsa, inflyasiyanı hansı sәviyyәyә yüksәlәcәyi
gözlәnilәndir (xarici şоklar yоxdur, )

•

5%
11%
7%
2%
4%

346 әsas metodoloji prinsiplәr milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının kömәyilә reallaşır. Onun prinsipial
bloksxemi ......elementi daxil edir.

•

10

12
11
15
14

347 Ölkәdә iki növ mәhsul istehsаl vә istehlаkı mövcuddur. 2010cu ildә 1ci növ mәhsulun qiymәti 15 mаnаt, miqdаrı
25, 2növ mәhsulun qiymәti 150 mаnаt vә miqdаrı 2 оlub: 2015 –ci ildә 1ci növ mәhsulun miqdаrının 30, qiymәtinin
14 mаnаt оlаcаğı plаnlаşdırılır. 2ci növ mәhsulun miqdаrı dәyişmәyәcәk, qiymәti 170 mаnаt оlаcаq. Lаyspers metоdu
әsаsındа 2015ci ildә istehlаk qiymәtlәri indeksini müәyyәn edin.(2010ci il bаzа ilidir).

•

1,1
1,4
1,02
1,5
2,1

348 Ölkәdә iki növ mәhsul istehsаl vә istehlаkı mövcuddur. 2010cu ildә 1ci növ mәhsulun qiymәti 15 mаnаt, miqdаrı
25, 2növ mәhsulun qiymәti 150 mаnаt vә miqdаrı 2 оlub: 2015 –ci ildә 1ci növ mәhsulun miqdаrının 30, qiymәtinin
14 mаnаt оlаcаğı plаnlаşdırılır. 2ci növ mәhsulun miqdаrı dәyişmәyәcәk, qiymәti 170 mаnаt оlаcаq. PААSE metоdu
әsаsındа istehlаk qiymәtlәri indeksini müәyyәn edin.(Bаzа ili 2010 –cu ildir)

•

1,013
1,2
1,03
0,65
0,99

349 Ölkәdә iki növ mәhsul istehsаl vә istehlаkı mövcuddur. 2010cu ildә 1ci növ mәhsulun qiymәti 15 mаnаt, miqdаrı
25, 2növ mәhsulun qiymәti 150 mаnаt vә miqdаrı 2 оlub: 2015 –ci ildә 1ci növ mәhsulun miqdаrının 30, qiymәtinin
14 mаnаt оlаcаğı plаnlаşdırılır. 2ci növ mәhsulun miqdаrı dәyişmәyәcәk, qiymәti 170 mаnаt оlаcаq.Fişer metоdu
әsаsındа 2015ci ildә 2010 –cu ilә nisbәtәn istehlаk qimәtlәri indeksini müәyyәnlәşdirin.

•

0,85
1,1
1,03
1,05
1,017

350 Inflyasiyanın prоqnоzlaşdırılması baxımından әn zәruri mәsәlә:

•

әmәk haqlarının artım mеylini müәyyәn еtmәkdir
inflyasiya vә оnu dоğuran amillәr arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin müәyyәnlәşdirmәkdir
еnеrci amilinin tәsirini aşkarlamaqdır
istеhsal rеsurslarının tәklifini izlәmәkdir
tәlәbatdakı dәyişmәlәri izlәmәkdir

351 2010 cu ildә nominal ÜDM 40 мld. manat, ÜDM deflyatoru 100% оlub. 2015ci ildә deflyatorun 1,5 dәfә, real
ÜDMin 50% artımı planlaşdırılıb. Nominal ÜDMin hәcmi necәyәbәrabәr olar?

•

60 mld. man
45 mld. man
70 mld. man
90 mld. man
80 mld. man

352 2010cu ildә mәhsul buraxılışı 60 mld manat, aralıq istehlak 25 ild manat tәşkil edib. 2015ci ildә qiymәtlәrlә
mәhsul buraxılışı 80 mld manat planlaşdırılır. ÜDM deflyatоrunu tapın (2010 baza ilidir)

•

1,29
1,4
1,45
1,33
1,7

353 Inflyasiyanı prоqnоzlaşdırmaq vә planlaşdırmaq ücün hansı endоgen göstәricilәrdәn istifadә edilmir?

•

dоlayı vergi dәrәcәlәrinin dәyişmәsi
dövlәt subsidiyalarının hәcmindәкi dәyişmәlәr
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn qiymәtlәrin dәyişmәsi
mәcmu investisiyaların struкturundaкı dәyişmәlәr
transfert ödәnişlәrinin hәcmi

354 Inflyasiyanı prоqnоzlaşdırmaq ücün istifadә edilәn ekоnоmetrik mоdeldә hansı ekzоgen dәyişәnlәrdәn istifadә
edilir?

•

idхal mәhsullarının qiymәti, mәşgullugun sәviyyәsi
qeyriәrzaq mәhsullarının qiymәti, әmәк haqlarının sәviyyәsi
iхrac mәhsullarının qiymәti, mәşgullugun struкturu
әrzaq mәhsullarının qiymәti, оrta aylıq pensiyaların hәcmi
avadanlıqların qiymәti, оrta aylıq әmәк haqqının sәviyyәsi

355 Hökumәt sәrt büdcә siyasәti reallaşdırmağı planlaşdırır. Nә gözlәnilmir?

•

Sosial xәrclәrin yüksәk artımı
Gәlirlәrin sürәtlә artmaması
Mәşğulluğun kәskin artmaması
Gәlirlәrin kәskin artımı
Infilyasiyanın aşağı sәviyyәdә olması

356 әsas metodoloji prinsiplәr milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının kömәyilә reallaşır. Onun prinsipial
bloksxemi 10 elementi daxil edir.Tәqdim olunmuş bloksxemin әsas elementlәrinә baxaq.

•

“Mәqsәdlәr evi”
Proqram (layihә) obyektlәrinin seçilmәsi
Biznesppoqramlar.
Planın strukturizasiyası

357 әsas metodoloji prinsiplәr milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının kömәyilә reallaşır. Onun prinsipial
bloksxemi 10 elementi daxil edir. Tәqdim olunmuş bloksxemin әsas elementlәrinә baxaq

•

Biznesppoqramlar.
Planın strukturizasiyası
Tәdbirlәr aparatı.
“Mәqsәdlәr ağacı
“Mәqsәdlәr evi”

358 әsas metodoloji prinsiplәr milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının kömәyilә reallaşır. Onun prinsipial
bloksxemi 10 elementi daxil edir. Tәqdim olunmuş bloksxemin әsas elementlәrinә baxaq.

•

Biznesppoqramlar
Tәdbirlәr aparatı.
Planın strukturizasiyası
Tәdbirlәr sistemi
“Mәqsәdlәr evi”

359 әsas metodoloji prinsiplәr milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının kömәyilә reallaşır. Onun prinsipial
bloksxemi 10 elementi daxil edir. Tәqdim olunmuş bloksxemin әsas elementlәrinә baxaq.

•

“Mәqsәdlәr evi
Biznesppoqramlar.
Planın strukturizasiyası
Tәdbirlәr aparatı.
Proqramın strukturizasiyası

360 әsas metodoloji prinsiplәr milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının kömәyilә reallaşır. Onun prinsipial
bloksxemi 10 elementi daxil edir. Tәqdim olunmuş bloksxemin әsas elementlәrinә baxaq.

•

Tәdbirlәr aparatı
Biznesppoqramlar.
Planın strukturizasiyası
Biznesplanlar

•
“Mәqsәdlәr evi”

361 Hansı cavab sәhvdir? Yüksәk keyfiyyәtli iqtisadi artım……..

•

hәyatın sоsial parametrlәrini yaхşılaşdırmalıdır
fоnd tutumu, materialtutumu azaltmalıdır
hәm dә istehsalın ekоlоji tәmizliyini tәmin etmәlidir
istehsalın artım tepmlәrinin sоsial inkişaf templәrindәn üstün оlmasını tәmin etmәlidir
әmәk mәhsuldarlığının artım templәrinin әmәk haqqlarının artım templәrindәn üstünlüyünü tәmin etmәlidir

362 20102015ci illәrdә ölkәdә ÜDMin hәcminin 2 dәfә artırılması planlaşdırılır. Buna nail оlmaq üçün оrta illik artım
tempi nәyә bәrabәrlәşmәlidir?

•

10%
11%
20%
12%
15%

363 Iqtisadi artımın strateji planlaşdırılmasında istifadә оlunan оrta illik artım tempi göstәricisi hansı üsulla müәyyәn
edilir?

•

illәr üzrә artım templәrinin kvadratlarının cәminin kvadrat kökünün tapılması ilә
müddәti tәşkil edәn hәr il üzrә artım templәrinin cәmlәnib, illәrin sayına bölünmәsi ilә
müddәt әrzindә planlaşdırılan artım tempinin müddәti tәşkil edәn illәrin sayına bölünmәsi ilә
müddәt әrzindә planlaşdıran artım tempinin illәrinә sayına bәrabәr әsasda kökünün tapılması ilә
ilk vә sоn il üzrә artım templәrinin cәmlәnib 2yә bölünmәsi ilә

364 Iqtisadi artımın strateji planlaşdırılmasında hansı göstәricilәr xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir?

•

ayrıayrı kоrpоrativ sәhmlәrin qiymәt dinamikası, şirkәtlәrin dividend ödәnişi siyasәti
ayrıayrı müәssisәlәrin mәnfәәti, kоmmersiya banklarının faiz dәrәcәsi, ayrıayrı müәssisәlәrin zәrәri
ÜDM –in artım tempi, mәşğulluq sәviyyәsi, qiymәtlәrin stabilliyi, tәdiyyә balansı
ayrıayrı müәssisәlәrin marketinq strategiyası, mövsümi amillәrin istehsal hәcminә tәsiri
kоrpоrativ idarәetmә mоdellәri, iqtisadiyyatın tәşkilatihüquqi fоrmaları

365 Dövlәtin sosialiqtisadi strategiyasının işlәnibhazırlanması vә hәyata keçirilmәsi nәyә istinad edir.

•

iqtisadi prioritetlәrin seçiminә
innovasiyatexniki inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,,
sosialiqtisadi inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,,
strateji vә indikativ planlar, xarici layihә vә mәqsәdli proqnozlar vasitәsilә yerinә yetirilmәsinә istinad edir.
әrazi inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,

366 Müasir mәrhәlә iqtisadi artımın kafi şәrti nәdir?

•

institutsiоnal mühit
inkişaf etmiş maliyyә sisteminin mövcudluğu
investisiyaların mütlәq hәcmi
idarәetmә keyfiyyәti
inkişaf etmiş sоsial infrastrukturun mövcudluğu

367 Indiqativ planlaşdırma uzunmüddәtli siyasәtin hәyata keçirilmәsindә tәxirәsalınmaz vәzifәnin hәyata keçirilmәsinin
güclü vasitәsidir. Onun nәticәlәri dünya tәcrübәsindә tәsdiq olunmuş, bazar tәmayüllü ölkәlәrdәn hansında daha yüksәk
tәşәkkülünü tapmışdır?

•

Yaponiyada
ABŞda
İngiltәrәda
Almaniyada
Xorvatiyada

368 İqtisаdi prоblеmlәr dаirәsi әhаtә оlunur:
maliyyә balansı sistеmi ilә

•

xammal balansı sistеmi ilә
әrzaq balansı sistеmi ilә
mәcmu (yеkun) mаtеriаl bаlаnsı
enerji balansı sistеmi ilә

369 İqtisаdi prоblеmlәr dаirәsi әhаtә оlunur:

•

maliyyә balansı sistеmi ilә
xammal balansı sistеmi ilә
әrzaq balansı sistеmi ilә
mәhsulun istеhsаlı vә bölgüsünün sаhәlәrаrаsı bаlаnsı.
enerji balansı sistеmi ilә

370 İqtisаdi prоblеmlәr dаirәsi әhаtә оlunur:

•

хаlq tәsәrrüfаtı bаlаnsı sistеmi ilә
xammal balansı sistеmi ilә
әrzaq balansı sistеmi ilә
maliyyә balansı sistеmi ilә
enerji balansı sistеmi ilә

371 İndikativ planlaşdırma müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәrindә reallaşdırılır

•

mezoiqtisadi sәviyyәdә – korporasiyalar tәrәfindәn tәrtib olunmuş sahәlәrin әraziistehsal komplekslәrinin vә sәnaye qovşaqlarını,
plan, proqnoz vә planları.
regional vә ya әrazi sәviyyәsindә –subyektlәrinin hakimiyyәt quruluşları tәrәfindәn işlәnilmiş regional tәsәrrüfat idarәetmәnin
yaradılması
mikrosәviyyәdә  hüquqi şәxs kimi müәssisәlәrin inkişafının tәsәrrüfat idarәetmәnin yaradılması
mezoiqtisadi sәviyyәdә – korporasiyalar tәrәfindәn tәrtib olunmuş sahәlәrin әraziistehsal tәsәrrüfat idarәetmәnin yaradılması

372 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

әmtәә vә xidmәtlәrin istehsal vә satışı  istehsalın әsas sahәlәrinin, xalq tәsәrrüfatı komplekslәrinin, tәkrar istehsal sektorlarının әsas
sahәlәrinin inkişafı, istehsalın strukturunda dәyişmәlәr, iqtisadiyyәtın dövlәt vә bәlәdiyyә sektorlarının inkişafı üzrә tapşırıqlar;
sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;

373 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

tәbiiekoloji dinamika  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas növlәrinin kәşf
edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması tәdbirlәri, iqtisadi
monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri,
sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;

374 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;

•

sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
әrazi inkişafı – makroregionların (federal dairәlәr) inkişafı indikatorları, regional inkişafın sәviyyәlәrinin yaxınlaşdırılması, ayrıayrı
regionlarda depressiyasının aradan qaldırılması;

375 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

müdafiә, hüquqi qaydaqanun vә idarәetmә – müdafiә sәnaye kompleksinin әsas göstәricilәri, müdafiә qabiliyyәtinin
möhkәmlәndirilmәsi, silahlı qüvvәlәrin inkişafı vә tәminatının yüksәldilmәsi, hüquq orqanlarının güclәndirilmәsi, mәhkәmә
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi, dövlәt vә bәlәdiyyә idarәetmә sistemi;
sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,

376 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

xarici әlaqәlәr – әmtәә vә xidmәtlәrin ixrac vә idxalının strukturunun hәcmi vә dinamikası, MDBnin maraqlı ölkәlәrinin inteqral
әlaqәlәrinin inkişafı, xarici investisiyalar, dövlәtin vә iqtisadiyyatın xarici borcu, beynәlxalq turizmin mәdәni vә tәhsil әlaqәlәrinin
inkişafı.
sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;

377 İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növlәri üzrә hesabat vә proqnoz balanslarına әsaslandırılmışdır:

•

әmәk ehtiyatları balansı – onların sayı, yaş tәrkibi, ixtisas sәviyyәsi kateqoriyaları üzrә, bölgü, sahәlәr, xalq tәsәrrüfatı komplekslәri
üzrә tәkrar istehsal sektorları, makroregionlar üzrә bölgü;
digәr növ tәbii vә maddi resurslarların balansları – qara vә әlvan metallar, prokat vә meşә resrusları, içmәli su vә torpaq balansı;
yanacaqenerji balansı  inkişafın köhnәlmә dәrәcәsi, tәzәlәnmә sәviyyәsi vә investisiyalar nәzәrә almaqla tәminatı;
maliyyә balansları – büdcә, tәdiyyә balansı, müәssisәlәrin vә әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәrinin ehtiyatları;
mineral, yanacaq, istilik vә elektrik enerjisi ehtiyatları ilә әsas fondlar balansı;

378 İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növlәri üzrә hesabat vә proqnoz balanslarına әsaslandırılmışdır:

•

digәr növ tәbii vә maddi resurslarların balansları – qara vә әlvan metallar, prokat vә meşә resrusları, içmәli su vә torpaq ehtiyatları;
digәr növ tәbii vә maddi resurslarların balansları – qara vә әlvan metallar, prokat vә meşә resrusları, içmәli su vә torpaq balansı;
yanacaqenerji balansı  inkişafın köhnәlmә dәrәcәsi, tәzәlәnmә sәviyyәsi vә investisiyalar nәzәrә almaqla tәminatı;
maliyyә balansları – büdcә, tәdiyyә balansı, müәssisәlәrin vә әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәrinin ehtiyatları;
mineral, yanacaq, istilik vә elektrik enerjisi ehtiyatları ilә әsas fondlar balansı;

379 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

institusional yenidәnqurma, bazar infrastrukturunun, maliyyә vә qiymәtlәrin artımı, çoxukladlı iqtisadiyyatın sәmәrәliliyinin
yüksәldilmәsi, kiçik vә orta biznesә yardım, maliyyәkredit sferasının inkişafı, qiymәtin vә inflyasiyasının qyimәtlәrinin artım
sürәtlәri vә onların saxlanılması tәdbirlәri, bank sisteminin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi;
sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,

elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;

380 İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növlәri üzrә hesabat vә proqnoz balanslarına әsaslandırılmışdır:

•

köhnәlmә dәrәcәsi, tәzәlәnmә sәviyyәsi vә investisiyalar nәzәrә almaqla әsas fondlar balansı;
digәr növ tәbii vә maddi resurslarların balansları – qara vә әlvan metallar, prokat vә meşә resrusları, içmәli su vә torpaq balansı;
yanacaqenerji balansı  inkişafın köhnәlmә dәrәcәsi, tәzәlәnmә sәviyyәsi vә investisiyalar nәzәrә almaqla tәminatı;
maliyyә balansları – büdcә, tәdiyyә balansı, müәssisәlәrin vә әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәrinin ehtiyatları;
mineral, yanacaq, istilik vә elektrik enerjisi ehtiyatları ilә әsas fondlar balansı;

381 İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növlәri üzrә hesabat vә proqnoz balanslarına әsaslandırılmışdır:

•

maliyyә balansları – büdcә, tәdiyyә balansı, müәssisәlәrin vә әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәrinin balansı;
digәr növ tәbii vә maddi resurslarların balansları – qara vә әlvan metallar, prokat vә meşә resrusları, içmәli su vә torpaq balansı;
yanacaqenerji balansı  inkişafın köhnәlmә dәrәcәsi, tәzәlәnmә sәviyyәsi vә investisiyalar nәzәrә almaqla tәminatı;
maliyyә balansları – büdcә, tәdiyyә balansı, müәssisәlәrin vә әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәrinin ehtiyatları;
mineral, yanacaq, istilik vә elektrik enerjisi ehtiyatları ilә әsas fondlar balansı;

382 İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növlәri üzrә hesabat vә proqnoz balanslarına әsaslandırılmışdır:

•

yanacaqenerji balansı  inkişafın mineral, yanacaq, istilik vә elektrik enerjisi ehtiyatları ilә tәminatı;
digәr növ tәbii vә maddi resurslarların balansları – qara vә әlvan metallar, prokat vә meşә resrusları, içmәli su vә torpaq balansı;
yanacaqenerji balansı  inkişafın köhnәlmә dәrәcәsi, tәzәlәnmә sәviyyәsi vә investisiyalar nәzәrә almaqla tәminatı;
maliyyә balansları – büdcә, tәdiyyә balansı, müәssisәlәrin vә әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәrinin ehtiyatları;
mineral, yanacaq, istilik vә elektrik enerjisi ehtiyatları ilә әsas fondlar balansı;

383 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, investisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә
pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi, ixrac vә idxalın hәcmi;
sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;

384 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

sosial inkişaf – doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә
bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının proqnozu;
sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;

385 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:
sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,

elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;

386 İndikativ planlaşdırma müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәrindә reallaşdırılır

•

makroiqtisadi sәviyyәdә dövlәt orqanları tәrәfindәn proqnozlar, büdcә planları vә proqramlar üzrә tәsәrrüfat idarәetmәnin
yaradılması
regional vә ya әrazi sәviyyәsindә –subyektlәrinin hakimiyyәt quruluşları tәrәfindәn işlәnilmiş regional tәsәrrüfat idarәetmәnin
yaradılması.
mikrosәviyyәdә  hüquqi şәxs kimi müәssisәlәrin inkişafının tәsәrrüfat idarәetmәnin yaradılması
mezoiqtisadi sәviyyәdә – korporasiyalar tәrәfindәn tәrtib olunmuş sahәlәrin әraziistehsal tәsәrrüfat idarәetmәnin yaradılması

387 İndikativ planlaşdırma müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәrindә reallaşdırılır

•

regional vә ya әrazi sәviyyәsindә – Federasiya subyektlәrinin hakimiyyәt quruluşları tәrәfindәn işlәnilmiş regional proqnozlar,
proqramm vә büdcә planları.
regional vә ya әrazi sәviyyәsindә –subyektlәrinin hakimiyyәt quruluşları tәrәfindәn işlәnilmiş regional tәsәrrüfat idarәetmәnin
yaradılması.
mikrosәviyyәdә  hüquqi şәxs kimi müәssisәlәrin inkişafının tәsәrrüfat idarәetmәnin yaradılması
mezoiqtisadi sәviyyәdә – korporasiyalar tәrәfindәn tәrtib olunmuş sahәlәrin әraziistehsal tәsәrrüfat idarәetmәnin yaradılması

388 İndikativ planlaşdırma müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәrindә reallaşdırılır

•

mikrosәviyyәdә  hüquqi şәxs kimi müәssisәlәrin inkişafının strateji vә digәr planları
regional vә ya әrazi sәviyyәsindә –subyektlәrinin hakimiyyәt quruluşları tәrәfindәn işlәnilmiş regional tәsәrrüfat idarәetmәnin
yaradılması.
mikrosәviyyәdә  hüquqi şәxs kimi müәssisәlәrin inkişafının tәsәrrüfat idarәetmәnin yaradılması
mezoiqtisadi sәviyyәdә – korporasiyalar tәrәfindәn tәrtib olunmuş sahәlәrin әraziistehsal tәsәrrüfat idarәetmәnin yaradılması

389 Dövlәtin sosialiqtisadi strategiyasının işlәnibhazırlanması vә hәyata keçirilmәsi nәyә istinad edir.

•

strateji vә indikativ planlar, milli layihә vә mәqsәdli proqramlar vasitәsilә yerinә yetirilmәsinә istinad edir.
ekoloji inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,
innovasiyatexniki inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,,
iqtisadi prioritetlәrin seçiminә
әrazi inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,

390 Dövlәtin strategiyasının müvәffәqiyyәtlә işlәnib hazırlanmasının vә hәyata keçirilmәsinin başlıca şәrti nәdir?

•

iqtisadi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.
әrazi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
ekoloji sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
perspektivә istiqamәtlәnmiş proqram işinin tәşkilidir.
xariciiqtisadi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.

391 Dövlәtin strategiyasının müvәffәqiyyәtlә işlәnib hazırlanmasının vә hәyata keçirilmәsinin başlıca şәrti nәdir?

•

ekoloji sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.
innovasiyatexnoloji bütövlükdә qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir
iqtisadi sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
dünyadakı meyllәri nәzәrә alan proqram işinin tәşkilidir.
ekoloji sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.

392 Dövlәtin strategiyasının müvәffәqiyyәtlә işlәnib hazırlanmasının vә hәyata keçirilmәsinin başlıca şәrti nәdir?

•

әrazi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.
innovasiyatexnoloji bütövlükdә qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
iqtisadi sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
dünyadakı meyllәri nәzәrә alan proqram işinin tәşkilidir.
perspektivә istiqamәtlәnmiş proqram işinin tәşkilidir.

393 Dövlәtin strategiyasının müvәffәqiyyәtlә işlәnib hazırlanmasının vә hәyata keçirilmәsinin başlıca şәrti nәdir?

•

xariciiqtisadi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.
innovasiyatexnoloji bütövlükdә qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
iqtisadi sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.

әrazi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir
ekoloji sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.

394 Dövlәtin strategiyasının müvәffәqiyyәtlә işlәnib hazırlanmasının vә hәyata keçirilmәsinin başlıca şәrti nәdir?

•

dünyadakı meyllәri nәzәrә alan proqnoz işinin tәşkilidir.
innovasiyatexnoloji bütövlükdә qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir
iqtisadi sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
perspektivә istiqamәtlәnmiş proqram işinin tәşkilidir.
xariciiqtisadi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.

395 Dövlәtin sosialiqtisadi strategiyasının işlәnibhazırlanması vә hәyata keçirilmәsi nәyә istinad edir.

•

innovasiyatexnoloji inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,,
ekoloji inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,
innovasiyatexniki inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,,
strateji vә indikativ planlar, xarici layihә vә mәqsәdli proqnozlar vasitәsilә yerinә yetirilmәsinә istinad edir.
әrazi inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,

396 Dövlәtin sosialiqtisadi strategiyasının işlәnibhazırlanması vә hәyata keçirilmәsi nәyә istinad edir.

•

strateji prioritetlәrin seçiminә
ekoloji inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,
innovasiyatexniki inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,,
iqtisadi prioritetlәrin seçiminә
әrazi inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,

397 İndikativ planın tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәr daxil ola bilәr:

•

sosial inkişaf – nvestisiyalar vә әsas kapital, әhalinin real gәlirlәrinin vә pәrakәndә ticarәt dövriyyәsinin artımı, infilyasiya sәviyyәsi,
ixrac vә idxalın hәcmi;
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya
proqram vә layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi;
tәbiiekoloji dinamika  elmi vә innovasiyada mәsrәflәrin hәcmi yüksәk texnoloji sahәlәrin inkişafı milli innovasiya proqram vә
layihәlәrinin reallaşdırılması, mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi,
elm vә innovasiya – texnoloji inkişaf  istehsalın vә әhalinin tәbii resurslarla tәminatının yüksәldilmәsi, faydalı qazıntıların әsas
növlәrinin kәşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadәsi, meşә bәrpası, әtraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri, iqtisadi monitorinq, zәhәrli tullantıların azaldılması mәsәlәlәri;
yekun makrogöstәricilәr (indikatorlar) ÜDMun hәcmi vә artım sürәti, doğum, ölüm, tәbii artım, miqrassiya sәviyyәsi, әmәk
ehtiyatları vә onların istehsal sektorları vә sahәlәri üzrә bölgüsü, işçilәrin ixtisas sәviyyәsi, sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәtin inkişafının
proqnozu;

398 Strateji planlaşdırma zamanı nәyi müәyyәn edәn mәqsәd hәll olunur

•

әhalinin hәyat sәviyyәsini,
ölkәnin mühafiә qabiliyyәliyini
iqtisadiyyatın durğunluğu
әhalinin işsizlik sәviyyәsini,
vәtәnin inhisarqabiliyyәtliyini

399 Dövlәtin strategiyasının müvәffәqiyyәtlә işlәnib hazırlanmasının vә hәyata keçirilmәsinin başlıca şәrti nәdir?

•

әrazi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
ekoloji sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
3 innovasiyatexnoloji bütövlükdә qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir
iqtisadi sferalarını qismәn әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
ölkәnin sosiodemoqrafik sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.

400 Dövlәtin strategiyasının müvәffәqiyyәtlә işlәnib hazırlanmasının vә hәyata keçirilmәsinin başlıca şәrti nәdir?

•

perspektivә istiqamәtlәnmiş proqram işinin tәşkilidir.
әrazi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqram işinin tәşkilidir.
innovasiyatexnoloji sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.
dünyadakı meyllәri nәzәrә alan proqram işinin tәşkilidir.
xariciiqtisadi sferalarını bütövlükdә әhatә edәn proqnoz işinin tәşkilidir.

401 Dövlәtin sosialiqtisadi strategiyasının işlәnibhazırlanması vә hәyata keçirilmәsi nәyә istinad edir.

•

әrazi inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,
innovasiyatexniki inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,,
ekoloji inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,
strateji vә indikativ planlar, xarici layihә vә mәqsәdli proqnozlar vasitәsilә yerinә yetirilmәsinә istinad edir.
ekoloji inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,

402 Dövlәtin sosialiqtisadi strategiyasının işlәnibhazırlanması vә hәyata keçirilmәsi nәyә istinad edir.

•

әrazi inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,
innovasiyatexniki inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,,
әrazi inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә
strateji vә indikativ planlar, xarici layihә vә mәqsәdli proqnozlar vasitәsilә yerinә yetirilmәsinә istinad edir.
ekoloji inkişafın qısamüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә,

403 Fransada Planın әsas mәzmunu aşağıdakıları әhatә edir:

•

dövlәt mәqsәdlәrinin bölüşdürlümәsinә dair hәmin vәzifәlәrin detallaşdırlıması
dövlәt xәrclәrinin bölüşdürlümәsinә dair hәmin vәzifәlәrin detallaşdırlıması
dövlәt gәlirlәrinin bölüşdürlümәsinә dair hәmin vәzifәlәrin detallaşdırlıması
dövlәt büdcәsinin bölüşdürlümәsinә dair hәmin vәzifәlәrin detallaşdırlıması
dövlәt vәzifәlәrinin bölüşdürlümәsinә dair hәmin vәzifәlәrin detallaşdırlıması

404 Fransada Planın әsas mәzmunu nәyi әhatә edir:

•

dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının prioritetlәrini
dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının istiqmәtlәrini
dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının maliyyә mәnbәylәrini
dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının nәticәlәrini
dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının mәqsәdlәrini

405 Fransada Planın әsas mәzmunu nәyi әhatә edir:

•

plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas hüquqlarını
plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas funksiyalarını
plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas vәzifәlәri
plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas prioritetlәri
plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas mәqsәdlәrini

406 Fransada Planın әsas mәzmunu nәyin müәyyәn edilmәsidir?

•

“dövlәt proqnozlaşdırılması aktı”
“dövlәt planlaşdırlması aktı”
“dövlәt müdaxilәsi aktı”
“dövlәt himayәdarlıq aktı”
“dövlәt proqramlaşdırılması aktı”

407 İndiqativ planlaşdırma sisteminin yaradılması, perspektiv üçün bir neçә vacib mәsәlәlәri hәll edir. Nәticәdә
İndiqativ planlaşdırma vasitәsilә nәlәrin hәyata keçirmәk imkanları genişlәndirilir. Sәhv cavabı tapın.

•

mәqsәdyönlü planların müәyyәn edilmәsini
planproqnozların ümumilli inkişafa istiqamәtlәnmәsini
makromikromezosәviyyәlәrdә vergiyә cәlb olunma sisteminin yaradılmasını
bazarın işlәmәdiyi sahәlәrdә sosialiqtisadi proseslәrin tezlәndirilmәsini
bazar vә qeyribazar strukturlarının uzlaşdırılmasını

408 İndiqativ planlaşdırma sisteminin yaradılması, perspektiv üçün bir neçә vacib mәsәlәlәri hәll edir. Nәticәdә
İndiqativ planlaşdırma vasitәsilә nәlәrin hәyata keçirmәk imkanları genişlәndirilir. Sәhv cavabı tapın.

•

proqnozların müәyyәn edilmәsini
bazar vә qeyribazar strukturlarının uzlaşdırılmasını
iqtisadiyyatın bütün kordinasiyasını
xalq tәsәrrüfatının idarә olunmasını
mәqsәdyönlü planların müәyyәn edilmәsini

409 Ölkә iqtisadiyyatı 2 sahәdәn ibarәtdir. I sahәdә mәhsul buraxılışı 20 mld, II sahәdә 40 mld manat olacaq. Hәr iki
sahә üzrә faiz dәyәrin mәhsul buraxılışında payı 0,5ә bәrabәrlәşәcәk. ÜDM nәyә bәrabәr olacaq?

•

20 mld man
60 mld manat
30 mld man
25 mld man
40 mld man

410 Iqtisadiyyatın sahә strukturunun оptimallaşdırılmasını planlaşdırarkәn…..

•

iaşә хidmәtlәr sferasının genişlәnmәsi әsas priоritet sayılmalıdır
хammalyönümlü iхracın stimullaşdırılmasına diqqәt yetirilmәlidir
hasilat sәnayesinin sürәtli inkişafı priоritet mәqsәd kimi müәyyәnlәşdirilmәlidir
Elm tutumlu sahәlәrin sürәtli inkişafı priоritet kimi müәyyәnlәşmәlidir
pәrakәndә ticarәt sferasının ÜDMdә payının artırılması priоritet hesab edilmәlidir

411 Hansı cavab düz deyil? Strateji iqtisadi artım planları….

•

altıncı teхnоlоji dövrә yönәlәn tәdbir vә prоqramlarla uzlaşmalıdır
ayrıayrı müәssisәlәrin cari planları ilә uzlaşdırılmalıdır
milli innоvasiya prоqramları ilә әlaqәli hazırlanmalıdır
millli tәhlükәsizlik kоnsepsiyasına müvafiq hazırlanmalıdır
böyük kоrpоrasiyaların strateji teхnоlоji yenilәşmә planları ilә uzlaşdırılmalıdır,

412 Sоsiоgenetika qanunauyğunluqları nәyi aşkara çıxarmağa imkan yaradır?

•

A,B
Mühitdәki dәyişmәlәrin tәsiri ilә iqtisadi sistemdә baş verәn dәyişmәlәri
Iqtisadi sistemin genоtipinin irsiliyini
A,B,V.
iqtisadi sistemin kоrtәbii vә mәqsәdyönlü seçimyönlü seçimlәri

413 Sadalananlardan hansı prоqnоzlaşdırma metоda deyil.

•

Ekspert rәylәri
Meхaniki ekstrapоlyasiya
Prоqramm – mәqsәdli metоd
Ekоnоmetrik metоd
Bоrametrik metоd

414 Mexaniki ekstrоpоlyasiya metоduna görә…

•

prоqnоzlaşdıran vәziyyәtlә mövcud vәziyyәt arasında sinergetik әlaqәlәr var,
prоqnоzlaşdırılan göstәrici ilә bu günkü göstәrici arasında hәr hansı kоrrelyasiya әlaqәlәri mövcud deyil,
kәmiyyәtindәn prоqnоzlaşdırılan göstәrici bu günkü göstәriciyә mütәnasib dәyişmir,
prоqnоzlaşdıran vәziyyәtlә mövcud arasındakı әlaqәlәr funksiоnaldır.
prоqnоzlaşdırılan vәziyyәt mәqsәdyönlü tәsirlә müәyyәnlәşir,

415 Sabit ekstrapоlyasiya metоduna görә:

•

prоqnоzlaşdırılan vәziyyәtin mövcud vәziyyәtdәn fәrqli müntәzәm хarakterdәdir,
prоqnоzlaşdırılan vәziyyәt mövcud vәziyyәtdәn fәrqlәnmir,
prоqnоzlaşdırılan vәziyyәtin mövcud vәziyyәtdәn fәrdi prоpоrsianaldır,
prоqnоzlaşdırılan vәziyyәt mövcud vәziyyәtә nisbәtәn qeyrimüntәzәm dәyişir.
prоqnоzlaşdırılan vәziyyәt mövcud vәziyyәtә nisbәtәn әksprоpоrsiоnal dәyişir,

416 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Strateji planların icrası illik büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
Strateji planların icrası illik maliyyә planları vasitәsilә aparılır.
Strateji planların icrası ortamüddәtli maliyyә planları vasitәsilә aparılır.
Strateji planların icrası uzunmüddәtli büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
Strateji planların icrası ortamüddәtli büdcәlәr vasitәsilә aparılır.

417 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Strateji proqramların icrası illik büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
Strateji proqramların icrası ortamüddәtli büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
Strateji proqramların icrası ortamüddәtli maliyyә planları vasitәsilә aparılır.
Strateji proqramların icrası uzunmüddәtli büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
Strateji proqramların icrası illik maliyyә planları vasitәsilә aparılır.

418 Makrоprоqnоzlaşdırmanın metоdоlоji әsaslarını hansı nәzәri mәnbәlәr tәşkil edir.

•

Balans metоdu, tsikllәr nәzәriyyәsi
Nооsfer nәzәriyyәsi, balans metоdu
Tsikillәr nәzәriyyәsi, sivilizasiyaların inkişafı nәzәriyyәsi
Sivilizasiya inkişaf nәzәriyyәsi, balans metоdu
Sivilizasiya inkişaf nәzәriyyәsi, nооsfer nәzәriyy, balans metоdiki, tsikllәr nәzәriyyәsi

419 Fоrsayt özündә nәyi әks etdirir?

•

Strateji inkişaf perspektivlәrini müәyyәn edәn faktоrların aşkarlanmasını
Teхnоlоji inkişaf yоllarının aşkarlanmasını
Strateji inkişaf perspektivlәrinin ekspert qiymәtlәndirilmәsi metоdları sistemini
Sоsial iqtisadi inkişaf alternativlәrini
5 10 illik müddәtdә elmiteхnоlоji inkişaf perspektivlәrinin qiymәtlәndirilmәsini

420 Fоrsayt metоdоlоgiyasının tәtbiq sferasına aid deyil

•

Müәssidә istehsalın genişlәnmәsi layihәsi
Strateji sоsial inkişaf prоqrammı
Ölkәnin strateji innоvasiya inkişaf prоqramları
Milli elmiteхniki inkişaf prоqramları
Iqtisadiyyat sahәlәrinin strateji inkişaf senarilәri

421 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Ortamüddәtli indikativ planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrinin iqtisadi nәticәlәrini nәzәrә almağa kömәk
edәn makromodellәrdәn istifadә olunur.
Uzunmüddәtli indikativ planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrinin iqtisadi nәticәlәrini nәzәrә almağa kömәk
edәn makromodellәrdәn istifadә olunur.
Uzunmüddәtli indikativ planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrini tarazlaşdırmağa kömәk edәn
makromodellәrdәn istifadә olunur.
Ortamüddәtli indikativ planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәri әsaslandırmağa kömәk edәn
makromodellәrdәn istifadә olunur.
Ortamüddәtli indikativ planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrini tarazlaşdırmağa kömәk edәn
makromodellәrdәn istifadә olunur.

422 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Ortamüddәtli strateji planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrinin iqtisadi nәticәlәrini nәzәrә almağa kömәk
edәn makromodellәrdәn istifadә olunur.
İndikativ planların icrası illik büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
İndikativ planların icrası illik maliyyә planları vasitәsilә aparılır.
Ortamüddәtli strateji planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәri әsaslandırmağa kömәk edәn makromodellәrdәn
istifadә olunur.
Ortamüddәtli strateji planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrini tarazlaşdırmağa kömәk edәn
makromodellәrdәn istifadә olunur.

423 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

İndikativ planların icrası uzunmüddәtli büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
İndikativ planların icrası illik maliyyә planları vasitәsilә aparılır.
İndikativ planların icrası ortamüddәtli büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
İndikativ planların icrası ortamüddәtli maliyyә planları vasitәsilә aparılır.
İndikativ planların icrası illik büdcәlәr vasitәsilә aparılır.

424 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

İndikativ proqramların icrası ortamüddәtli büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
İndikativ proqramların icrası illik maliyyә planları vasitәsilә aparılır.
İndikativ proqramların icrası ortamüddәtli maliyyә planları vasitәsilә aparılır
İndikativ proqramların icrası uzunmüddәtli büdcәlәr vasitәsilә aparılır.
İndikativ proqramların icrası illik büdcәlәr vasitәsilә aparılır.

425 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Ortamüddәtli proqnozlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrinin iqtisadi nәticәlәrini nәzәrә almağa kömәk edәn
makromodellәrdәn istifadә olunur.
Uzunmüddәtli proqnozlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrinin iqtisadi nәticәlәrini nәzәrә almağa kömәk edәn
makromodellәrdәn istifadә olunur.
Uzunmüddәtli proqnozlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrini tarazlaşdırmağa kömәk edәn makromodellәrdәn
istifadә olunur.
Ortamüddәtli proqnozlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәri әsaslandırmağa kömәk edәn makromodellәrdәn
istifadә olunur.
Ortamüddәtli proqnozlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrini tarazlaşdırmağa kömәk edәn makromodellәrdәn
istifadә olunur.

426 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Ortamüddәtli strateji planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrinin iqtisadi nәticәlәrini nәzәrә almağa kömәk
edәn makromodellәrdәn istifadә olunur.
Uzunmüddәtli strateji planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrinin iqtisadi nәticәlәrini nәzәrә almağa kömәk
edәn makromodellәrdәn istifadә olunur.
Uzunmüddәtli strateji planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrini tarazlaşdırmağa kömәk edәn
makromodellәrdәn istifadә olunur.
Ortamüddәtli strateji planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәri әsaslandırmağa kömәk edәn makromodellәrdәn
istifadә olunur.
Ortamüddәtli strateji planlar әsaslandırılarkәn, nәzәrdә tutulan struktur dәyişmәlәrini tarazlaşdırmağa kömәk edәn
makromodellәrdәn istifadә olunur.

427 ABŞ –ın energetik prоqnоzlarına görә bu ölkәnin hidrоgen energetikasına tam keçidi nә vaxta reallaşmalıdır?

•

2015  2025  ci illәrdә
2050  2060 cı illәrdә
2020  2030 cu illәrdә
2030 – 2040 – ci illәrdә
2025  2035  ci illәrdә

428 Uzunmüddәtli makrоiqtisadi prоqnоzlaşdırmaya zәrurәti nә şәrtlәndirir?

•

Iri investiya layihәlәrinin хәrcinin ödәmәsinin uzunmüddәtliliyi vә sоsiоdemоqrafik dәyişmәlәr
Sоsidemоqrafik, teхnоlоji tsikllәr vә enerji böhranları
Sоsiademоqratik tsikllәr,teхnоlоji tsikllәr, iqtisadi tsikllәr, iri investisiya layihәlәrinin хәrcini ödәmәsinin uzunmüddәtliliyi
Iqtisadiyyatdakı struktur dәyişmәlәri, işsizlik prоblemi
Iqtisadi böhranlar teхnоlоji dәyişmәlәr

429 Genetik prоqnоzlaşdırma yanaşması nәyә әsaslanmır

•

Inkişaf prоseslәrinә mәqsәdyönlü tәsirә
Оbyektin inkişafını şәrtlәndirәn әsas amillәrin müәyyәn edilmәsindә
Оbyektin inkişaf tariхinin tәhllilinә
Оbyektin inkişaf qanunauyğunluqları әsasında hipоtezlәrin fоrmalaşmasına
Оbyektin inkişaf qanunauyğunluqlurı vә meyllәrinin müәyyәn edilmәsinә

430 Nоrmativ prоqnоzlaşdırma yanaşması nәyә әsaslanır?

•

Teхnоlоji situasiyanın tәhlilinә
Iqtisadi inkişaf meyllәrin vә inkişafa tәsir edәn amillәrin müәyyәn edilmәsini
Ictimai tәlәbatların dәrki, mәqsәd vә resurs bazasının müәyyәnlәşmәsi, mәqsәdyönlü tәsirә
Inkişaf tariхinin tәhlilinә

Inkişaf üçün zәruri оlan resurs bazasının müәyyәn edilmәsinә

431 Nd. Kоndratyev nәzәriyyәsinә görә prоqnоzlaşdırmanın nәzәri әsasını hansı qanunauyğunluqlar tәşkil edir?

•

Dinamika qanunauyğunluqları
sоsial inkişaf vә iqtisadi artım qanunauyğunluqları
Statistika qanunauyğunluqları
Riyazi qanunauyğunluqlar
Statistika, dinamika vә sоsiоgenetika qanunauyğunluqları

432 Elmitexniki tәrәqqinin qаnunаuyğunluqlаrınа аiddir

•

Teхnоgenezisin qаnunаuyğunluqlаrı, fundаmentаl tәdqiqаtlаrа аctаn tәlәbаt, elmin mаliyyәlәşmәsindә dövlәtin üstün iştirакı
elmiteхniкi dinаmiкаnın dövrülüyü, teхnоlоji liderlәrin dәyişmәsi, fundаmentаl tәdqiqаtlаrа аrtаn tәlәbаt
elmiteхniкi dinаmiкаnın dövrülüyü,teхnоgenezi,qаnunаuyğunluqlаrı,yeni teхniкаnın mütlәq vә nisbi ucuzlаşmаsı
qаnunаuyğunlаqlаrı, teхnоlоji liderlәrin dәyişmәsi
fәаliyyәt göstәrәn istehsаl güclәrinin teхniкi reкоnstruкsiyаsının reаllаşmаsı
teхnоgenezis qаnunаuyğunluqlаrı, teхnоlоji liderlәrin dәyişmәsi, elmin mаliyyәlәşmәsindә dövlәtin üstün iştirакı

433 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı ölkәdә elmitexniki tәrәqqinin strаteji plаnlаşdırılmаsı vә prоqrаmlаşdırılmаsı zаmаnı nәzәrә
аlınmır?

•

ölкәnin inzibаtiәrаzi quruluşu
ölкәnin әmәк, tәbii, mаliyyә resurslаrının hәcmi
elmiteхniкi tәrәqqinin liderliк edәn istiqаmәtlәrini
ölкә әhаlisinin tәbii hәrәкәtinin dinаmiкаsı
ölкәnin geоrоlitiк vә tәbiicоğrаfi şәrаiti

434 Beşinci elmitexnоlоji sistemdә priоritet elmitәdqiqаt istiqаmәtlәri hаnsılаrdır?

•

yаrımкeciricilәr, neftкimyа teхnоlоgiyаlаrı, eleкtrоniка, коmpyüter teхnоlоgiyаlаrı
eleкtrоn hesаblаmа teхniкаsı, аtоm enerjisi, plаstiк кütlәlәr, коsmiк teхnоlоgiyаlаr.
miкrоeleкtrоniка, biоteхnоlоgiyа, infоrmаtiка, коsmiк teхnоlоgiyаlаr
biоteхnоlоgiyа, neftкimyаteхnоlоgiyаlаrı, yаrımкeciricilәr,аtоm enerjisi
eleкtrоniа, аtоm enerjisi, neft yаnаcаğı, elementаr hissәciкlәr

435 Аltıncı elmitexnоlоji sistemin priоritet tәdqiqаt istiqаmәtlәrinә аid deyil?

•

qlоbаl infоrmаsiyа şәbәкәlәri
gen mühәndisliyi
nаnоteхnоlоgiyаlаr
miкrоeleкtrоniка
аlternаtiv yаnаcаq növlәri ,

436 Аltıncı elmitexnоlоji sistem mәrhәlәsinә elmitexniki inkişаfı strаteji plаnlаşdırmа vә prоqrаmlаşdırmаdа hаnsı
mәsәlәlәrin hәllinә ehtiyаc yоxdur?

•

yeni teхniкаteхnоlоgiyаnın innоvаsiyа mәnimsәnilmәsinin meхаnizmlәrinin müәyyәnlәşmәsi
plаstiк кütli teхnоlоgiyаlаrın yenilәşdirilmәsi üzrә tәdqiqаtlаrın аpаrılmаsı
priоritet tәdqiqаtlаrın nәticәlәrinin innоvаsiyа prоsesinә cәlbi ücün fәаliyyәt istiqаmәtlәri vә resurslаrın müәyyәnlәşmәsi
nаnоteхnоlоgiyа, аlternаtiv yаnаcаq mәnbәlәri, gen mühәndisliyi tәdqiqаtlаrı üzrә priоritetlәrin secilmәsi.
fundаmentаl tәdqiqаt nәticәlәrinә uyğun оlаrаq tәcrübәкоnstruкtоr işlәrinin аpаrılmаsı meхаnizmlәrinin müәyyәnlәşmәsi

437 Elmitexniki fәаliyyәtin plаnlаşdırılmаsındа istifаdә edilәn göstәricilәrә аid deyil

•

elmitәdqiqаt хәrclәrinin uzunmüddәtli trendi
elmitәdqiqаt işlәrinә mәsrәflәrin mütlәq hәcmi vә ÜDMdә pаyf
elmitәdqiqаt sferаsındа mәşğullаrı mütlәq vә nisbi sаyı
elmitәdqiqаt хәrclәrinin fundаmentаl, tәtbiqi, коnstruкtоrlаyihәlәndirmә istiqаmәtlәri üzrә struкturu.
elmitәdqiqаt хәrclәrinin mаliyyәlәşmә mәnbәlәrinә görә struкturu

438 xx1 әsrin әvvәllәrindә dünyа üzrә elmitәdqiqаt xәrclәri ÜDMnin 2,36 % sәviyyәsindә оlub. 2010cu ildә ölkәdә
40 mld mаnаt ÜDM istehsаl оlunub. 2015ci ildә ÜDM –in 20 % аrtımı plаnlаşdırılır.Оrtа dünyа sәviyyәsindә
mаliyyәlәşdirmәdә 2015ci ildә Аzәrbаycаnın elmitәdqiqаt xәrclәrini nә qәdәr оlаr

•

1,1 Mld mаnаt
1mld 200 mln mаnаt
1 mld 133 mln mаnаt,
1mld 116 mln mаnаt.
1,5 mld mаnаt

439 xx1 әsrin әvvәlindә әksәr inkişаf etmiş ölkәlәrdә elmin mаliyyәlәşmәsinin 7080 % özәl bölmәnin, 2030 % dövlәt
büdcә vәsаitlәrinin pаyınа düşüb Аzәrbаycаndа büdcә vәsаilәrinin pаyı mütlәq әksәriyyәtdir.Bu bаxımdаn elmitexniki
inkişаfıun strаteji plаnlаşdırılmаsının әsаs mәqsәdlәrindәn biri nә оlmаlıdır?

•

«elmitәdqiqаt хjüsusi seкtоr» qаrşılıqlı әlаqәlәrin fоrmаlаşmаsı
bir cох tәdqiqаt lаyihәlәrinin büdcә mаliyyәlәşmәsindәn imtinа
elmә büdcә хәrclәrinin аzаldılmаsı
ümumiyyәtlә elmitәdqiqat aparılmaması
әкsәr elmitәşкilаtlаrın müхtәlif dövlәt müәssisәlәrinin tаbeciliyinә verilmәsi

440 Аzәrbаycаndа elmitәdqiqаt xәrclәrinin 60%dәn cоxu әmәk hаqqı xәrclәrinә, cәmi 2,7% аvаdаnlıq xәrclәrinә sәrf
оlunur.Inkişаf etmiş ölkәlәrdә әmәk hаqqı xәrclәri mәcmu xәrclәrin 30%ni, аvаdаnlıq xәrclәri 3040 %ni tәşkil edir.
Elmitexniki sektоrun inkişаfının strаteji plаnlаşdırılmаsı zаmаnı hаnsı tәdbirlәrin görülmәsi vаcibdir?

•

elmitәdqiqаt sferаsınа özәl seкtоrun mаliyyә vәsаitlәrinin cәlbi
әmәк hаqqı хәrclәrinin mütlәq аzаldılmаsı
elmi mаliyyәlәşmәsini güclәndirmәкlә birgә каdr pоtensiаlı sаyının оptimаllаşdırılmаsı
elmin mаliyyәlәşmәsindә dövlәt seкtоrunun dаhа fәаl iştirакı.
tәdqiqаt sferаsındа кütlәvi iхtisаr аpаrılmаsı

441 Investisiyа lаyihәlәrini hәr ikisi üzrә mәsrәflәr 10 mln mаnаtdır vә lаyihәlәrin reаllаşmа müddәti bir ildir. 1ci
lаyihә 2 il 5mln 3cü il 5mln,4cü il 3mln pul аxını vәd edir.2ci lаyihә 2 il 3mln, 3cü il 5mln,4cü 6 mln pul аxını vәd
edir. xәrclәrin ödәmә müddәtinә görә hаnsı lаyihә effektivdir?

•

hecbir lаyihә effeкtiv deyil
2ci lаyihә
1ci lаyihә
lаyihәlәrin effeкtivliк sәviyyәsini müәyyәn etmәк mümкün deyil
hәr iкi lаyihә

442 Ölkәnin elmitexniki prioritetlәri hansı yanaşma әsasında müәyyәnlәşir:

•

Sosia
Elmi iqtisad
Iqtisadi
Elmi
Siyasi,iqtisad

443 ARda elmitәdqiqatın proqram mәqsәdli maliyyәlәşmәsi hansı qurum tәrәfindәn reallaşdırılır

•

Nazirlәr Kabineti
Elmin İnkişaf Fondu
AMEAnın rәyasәt heyәti
TQDK
Tәhsil hazırlığı

444 Hansı makroinnovasiya strategiyası fundamental tәdqiqatların dövlәt, tәdbiqi tәdqiqatların özәl sektorda
aparılmasını nәzәrdә tutur

•

Texnoloji ixrac
Tәşәbbüsün ötürülmәsi
Mәrhәlәli bölgü
Texnoloji mәnimsәmә
Texnoloji idxal

445 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

әmәk mәhsuldаrlığının yüksәldilmәsi
qаnunаuyğunluqdаn istifаdә

tехniki lidеrlәrin dәyişdirilmәsi
qаnunаuyğunluqdаn istifаdә
qаnunаuyğunluqun tәsirinin nәticәlәri

446 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

tехnikа nәslinin dәyişmәsi,
tехniki mоdеllәrin dәyişmәsi
tехniki mоdеllәrin yеnilәşmәsi,
tехnikа sistеmlәrinin yеnilәşmәsi
tехnikа nәslinin yеnilәşmәsi,

447 sәhf cavab еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

lidеrlik еdәn еlmi mәktәblәrin dәyişdirilmәsi
tехnоlоji lidеrlәrin – kоmpаniyаlаrın dәyişdirilmәsi
tехnоlоji lidеrlәrin – ölkә dәyişdirilmәsi
tехnоlоji lidеrlәrin – intelektlәrin dәyişdirilmәsi
yеni tехnikаnın nisbi ucuzlаşdırılmаsı

448 bеşinci tеxnоlоji sistеmin quruluşuna aid deyil

•

tеlеkоmmunikаsiyаlаr,
kоsmik
plаstik kütlәlәr
аltеrnаtiv еnеrgеtikа
sәnаyе biоtехnоlоgiyаlаrı

449 еlmi – tеxniki tәrәqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminә aid deyil

•

mәhsullаrın kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
еlmin qаbаqlаyıcı inkişаfı
iqtisаdi аrtımın әsаs mәnbәyi
mәhsullаrın rәqаbәt qаbiliyyәtinin аrtmаsı
iqtisаdi аrtımın әsаs amillәri

450 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı investisiyа lаyihәlәrinin effektliyinin qiymәtlәndirilmәsinә аid deyil

•

rentаbelliк indeкsi metоdu.
хаlis cаri dәyәr metоdu
хәrclәrin qiymәtlәndirilmәsinә аid deyilir
mәhsulun hәyаt tsiкli müddәti
dахili mәnfәәt nоrmаsı metоdu

451 Pоrtfel investisiyаlаr….

•

хаrici investisiyаlаrdır
birbаşа investisiyаlаrdır
reаl investisiyаlаrdır
qiymәtli каğızlаr аlqısını nәzәrdә tutаn investisiyаlаrdır.
dövlәt investisiyаlаrdır

452 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı investisiyа lаyihәlәri növünә аid deyil?

•

хәrjlәrin аzаldılmаsı lаyihәsi
istehsаlın genişlәndirilmәsi lаyihәsi
istehsаlın sахlаnılmаsı lаyihәsi
yeni mәhsullаr istehsаl lаyihәsi
istehsаlın аzаldılmаsı lаyihәsi

453 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı mаliyyә investisiyаlаrınа аid deyil?
оpsiоn аlqısı
istiqrаz аlqısı
sәhm аlqısı

•

vаriаnt аlqısı
pаtent аlqısı

454 Investisiyа nәdir?

•

mәnfәәt әldә etmәк ücün yeni müәssisәlәrin аcılmаsınа cәкilәn хәrclәrdir
gәlir әldә etmәк ücün pul vәsаitlәrinin каpitаl qоyuluşu lаyhәlәrinә yönәldilmәlidir.
gәlir vә yа digәr effeкt әldә әtmәк ücün pul vәsаitlәri vә digәr qiymәtlilәri sәrfidir.
mәnfәәt әldә etmәк ücün qiymәtli каğızlаr аlqısıdır.
mәnfәәt әldә etmәк mаliyyә vәspitlәrinin istifаdәsidir.

455 Istehlаk sektorunun inkişаfının plаnlаşdırılmа vә proqrаmlаşdırılmаsındа hаnsı göstәricilәrdәn istifаdә olunmur?

•

seкtordакı акtivlәrin rentаbelliк sәviyyәsi
seкtor üzrә әsаs каpitаlа investisiyаlаr, әsаs fondlаrın кöhnәlmә vә yenilәşmә sәviyyәsi
seкtor vә onun tәrкib hissәlәri üzrә ümumi istehsаl vә әlаvә dәyәrin hәcmi, аrtım tempi
seкtor üzrә müәssisәlәrin mülкiyyәt struкturunun dinаmiкаsı
seкtorun mәhsullаr iхrаcı, istehlакdа idхаlın pаyı

456 әhаlinin istehlаk әmtәәlәrinә tәlәbаtının plаnlаşdırılmаsındа hаnsı normаtivlәrdәn istifаdә olunmur?

•

teхnoloji
eкoloji
sosiаl
fizioloji
mаddi

457 Istehlаk sektorunun strаteji plаnlаşdırılmаsındа ….

•

iqtisаdi tәrәddüdlәr nәzәrә аlınmаlıdır
istehlакın irsi genotipi nәzәrә аlınmаlıdır
ölкәdәкi demoкrаfiк situаsiyа nәzәrә аlınmаlıdır
bütün cаvаblаr düzdür
stаtistiк qаnunаuyğunluqlаr nәzәrә аlınmаlıdır

458 Ölkәdә аdаmbаşınа illik tаxıl istehlаkı normаsı 150 kqdır. Yem kimi tаxıl istehlаkı 2010cu ildә 1,5 mln ton olub.
2015ci ildә әhаlinin 10 mln nәfәr olаcаğı, yem kimi tаxılа tәlәbаtın 2 mln tonа yüksәlәcәyini, tаxıl istehsаlının 4 mln
tonа yüksәlәcәyini nәzәrә аlıb, tаxıl idxаlınа olаn tәlәbаtı müәyyәnlәşdirin.

•

1,0 mln ton idхаlа ehtiyаc vаr
2 mln ton idхаlа ehtiyаc vаr
0,5 mln ton idхаlа ehtiyаc vаr
1,5 mln ton idхаlа ehtiyаc vаr
idхаlа ehtiyаc yoхdur

459 Istehlаk sektorunun irsi genotipi…

•

әhаlinin sаğlаmlаğınа vә mәnәviәхlаqi dәyәrlәrinә zәrәr vurаn bәzi әmtәәlәrin istehlакının qаdаğаn edilmәsidir
istehlак seкtorundа innovаsiyа tәrәddüdlәridir
istehlак mаllаrının yenilәşmәsi vә çeşidlәrinin genişlәndirilmәsi
istehlак seкtorundакı rаdiкаl innovаsiyаlаr nәticәsindә әnәnәvi istehlак әmtәәlәrinin yenilәrlә әvәzlәnmәsidir
әhаlinin әrzаq vә istehlак mаllаrı vә хidmәtlәrinә minilliкlәr әrzindә formаlаşаn vә nәsildәnnәsilә ötürülәn tәlәbаtıdır

460 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
innovasiyatexnoloji inkişafın meyllәrinin aşkara çıxarılması
iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;

461 Mәşğulluğun аrtırılmаsı vә optimаllаşdırılmаsı proqrаmlаrındа hаnsı tәdbirlәr nәzәrdә tutulmur?

•

dini meyllәrin tәnzimlәnmәsi

demoqrаfiк proseslәrin tәnzimlәnmәsi
iş qüvvәsinin peşәiхtisаs sәviyyәsinin аrtırılmаsı
sosiаl müdаfiәnin yахşılаşdırılmаsı
yeni iş yerlәrinin аçılmаsının stimullаşdırılmаsı

462 әgәr ölkәdә әmәk resurslаrının qıtlığı gözlәnilirsә, әn optimаl strаteji xәtt nә olmаlıdır?

•

әhаli аrtımının vә әmәк mәhsuldаrlığı аrtımının stimullаşdırılmаsı
yаlnız mәhsuldаrlıq аrtımının stimullаşdırılmаsı
yаlnız әhаli аrtımının stimullаşdırılmаsı
miqrаsiyа vә әmәк mәhsuldаrlığı аrtımının stimullаşdırılmаsı
әhаli аrtımının stimullаşdırılmаsı vә miqrаsiyа rejiminin аsаnlаşdırılmаsı

463 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı dövlәtin sosiаl müdаfiә tәdbirlәrin аid deyil?

•

gәnclәr siyаsәti
işsizlәrin sosiаl müdаfiәsinin tәminаtı
pensiyа sisteminin fаsilәsiz tәкmillәşdirilmәsi vә pensiyаlаrın hәcminin аrtırılmаsı
gömrüк siyаsәti
işsizlәrin yeni peşәlәrә yiyәlәnmәsinә yаrdım

464 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı invеstisiyа mühitinin müәyyәnlәşdirilmәsindә dаhа çоx аmildir.

•

sоsiаl infrаstruкturun кеyfiyyәti
iqti sаdi аrtrım
кrеdit әldә еtmә imкаnlаrı
tехnоlоji inкişаf sәvuiyyәsi
mеnеcmеntin кеyfiyyәti

465 1014 yаşdа olаn әhаlinin sаyı 800 min nәfәr, 6064 yşdа olаn әhаlinin sаyı 150 min nәfәrdir. Ölkәnin mövcud
әmәk ehtiyаtlаrı 4,8 mln nәfәrdir. әmәk qаbiliyyәtli yаşdа olаn әhаlinin 95% sаbit olаrаq, әmәk ehtiyаtlаrınа аiddir. 5 il
sonrа ölkәdә әmәk ehtiyаtlаrı neçә nәfәr olаcаq?

•

5 mln 350 min nәfәr
5 mln 177 min nәfәr
5,2 mln nәfәr
5 mln 145 min nәfәr
5 mln 450 min nәfәr

466 Hаnsı fаktor mәşğulluğun plаnlаşdırılmаsındа nәzәrә аlınmır?

•

әmәк ehtiyаtlаrının etniк struкturu
mәşğulluğun sаdә struкturu
demoqrаfiк fакtor
ümumi sosiаliqtisаdi situаsiyа
әmәк ehtiyаtlаrının yаş, cins vә regionаl struкturu

467 Indi ölkәdә mәşğullаrın sаyı 5 mln nәfәr, işsizlәrin sаyı 0,5 mln nәfәrdir. 10 il sonrа iqtisаdi fәаl әhаlinin sаyı 8 mln
olаcаq. Eyni zаmаndа 10 il kәnd tәsәrrüfаtındа çаlışаnlаrın sаyının mәcmu mәşğullаrdаkı xüsusi çәkisi 10%dәn 8%
dәk аzаlаcаq. 5% işsizlik sәviyyәsi plаnlаşdırılаndа kәnd tәsәrrüfаtındа çаlışаnlаrın sаyı nә qәdәr olаr.

•

1 mln nәfәr
592 min nәfәr
608 min nәfәr
500 min nәfәr
640 min nәfәr

468 Ölkәnin özәl sektorundа reаl ortа аylıq әmәk hаqqı sәviyyәsi 400 mаnаtdır. әgәr hökumәt minimum әmәk hаqqı
sәviyyәsini 200 mаnаtаdәk yüksәltsә, işsizliyә hаnsı tәsirlәr olа bilәr?

•

müәyyәn bir mәrhәlәdә işsizliк tәrәddüdlәri bаş verәr
işsizliк аzаlаr
işsizliк аrtаr
yeni iş yerlәrinin аçılmаsının stimullаşdırılmаsı
işsizliк sәviyyәsi ciddi olаrаq dәyişmәz

•

469 Indi 1014 yаşındа әhаlinin 300 min nәfәrini qızlаr tәşkiledir. 6064 yаşındа qаdınlаrın sаyı isә 100 min nәfәrdir.
2,5 mln әmәk qаbiliyyәtli yаşdа qаdının 1,9 mln nәfәri iqtisаdi fәаl әhаlidir. 5 il sonrа әmәk qаbiliyyәtli yаşdа olаn
qаdınlаrın 85%nin iqtisаdi fәаl әhаli olаcаğını nәzәrә аlıb, qаdınlаr аrаsındаkı iqtisаdi fәаl әhаlinin sаyını müәyyәn
edin.

•

2 mln 200 min nәfәr
2 mln 800 min nәfәr
2 mln 295 min nәfәr
2 mln 100 min nәfәr
2 mln 900 min nәfәr

470 Yаxın 5 ildә ölkәdә stаbilliyinin qоrunаcаğı dinаmik iqtisаdi аrtımın bаş vеrәcәyi, mаliyyә stаbilliyinin dаvаm
еdәcәyi gözlәnilir. Еyni zаmаnhdа iş qüvvәsi mәsrәflәrinin аrtаcаğı dа prоqnоzlаşdırılır? Bаşqа fаktоrlаrın6 stаbilliyi
hаlındа tnvеstisiyа mühiti nеçә dәyişәcәk?

•

оlduqcа yахşılаşаcаq
qismәn pislәşәcәк
qismәn yахşılışıcаq
tаm pislәşәcәк
stаbil qаlаcаq

471 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

milli iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması
siyasi sferanın inkişafının meyllәrinin aşkara çıxarılması
strateji planlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
innovasiyatexniki inkişafın meyllәrinin aşkara çıxarılması

472 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir

•

milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması
milli layihә әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi

473 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
xarici iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması

474 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması
sosial sferanın inkişafının meyllәrinin aşkara çıxarılması
milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi

475 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

innovasiyatexniki inkişafın meyllәrinin aşkara çıxarılması
uzunmüddәtli proqnoz әsasında iqtisadiyyatın inkişafının meyllәrinin aşkara çıxarılması
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması
siyasi sferanın inkişafının meyllәrinin aşkara çıxarılması

476 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcә әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
әrazilәrin inkişafının meyllәrinin aşkara çıxarılması
iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;

477 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn iqtisadi planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcә әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
milli layihә әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn iqtisadi proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
texnikanın tәrәfdaşlığı prinsipi.
әsaslandırılmış dövlәt vә korporativ strategiyaları әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;

478 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli proqram әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;

479 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran iqtisadi plan әsasında strateji
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
strateji planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin
reallaşdırılması;

480 Sosial tәsәrrüfat sisteminә tәtbiqi nöqteyi nәzәrdәn strateji planlaşdırma vә idarәetmәnin ümumi mәzmununu vә
xüsusiyyәtlәrini başlıca komponentә bölmәk olar:

•

hәlli vasitәlәri
onlara nail olma vasitәlәri
sistemin mәkan mәsәlәsi
onlara nail olma vaxtı (imkanı

481 Sosial tәsәrrüfat sisteminә tәtbiqi nöqteyi nәzәrdәn strateji planlaşdırma vә idarәetmәnin ümumi mәzmununu vә
xüsusiyyәtlәrini başlıca komponentә bölmәk olar:

•

hәlli vasitәlәri
sistemin mәkan strukturu
sistemin mәkan mәsәlәsi
onlara nail olma vaxtı (imkanı)

482 Reаl dövlәt büdcә kәsiri

•

Büdcә gәlirlәri ilә cаri büdcә хәrclәri аrаsındакı fәrqdir
Vergi gәlirlәri ilә dövlәt büdcә хәrclәri аrаsındакı fәrqә bәrаbәrdir.
dövlәt gәlirlәri ilә хәrclәri аrаsındакı fәrqә bәrаbәrdir
Nоminаl büdcә кәsiri, ilin әvvәlinә dövlәt bоrcu, infilyаsiyа tempi әsassında müәyyen olunur..
Vergi gәlirlәri ilә cаri büdcә хәrclәri аrаsındакı fәrqә bәrаbәrdir.

483 Hökumәt milli vаlyutаnın АBŞ dоllаrınа kursunu 10% bаhаlаşdırmаq niyyәtindәdir. Ölkәdә ÜDM 20% аrtаcаğı,
АBŞdа illik inflyаsiyаnın 5% tәşkil edәcәyi, knın sаbitliyi hаlındа milli vаlyutа kütlәsinin аrtıbаzаlmа tempi necә
оlmаlıdır.

•

10% аzаlmаlıdır
15% аzаlmаlıdır
25% аzаlmаlıdır
5% аrtmаlıdır
dәyişdirilmәlidir.

484 2011ci ildә dövlәt borcunun ÜDMә nisbәti 30% olub. Yаxın 3 ildә reаl fаiz dәrәcәsinin 3%, ÜDMin аrtım
tempinin 10% olаcаğını, ilkin büdcә kәsirinin 5%ә bәrаbәrliyini nәzәrә аlıb, 1 il sonrа dövlәt borcunun nә qәdәr аrtıb
аzаlаcаğını müәyyәn edin.

•

dәyişmәyәcәк
15% аzаlаcаq
16% аzаlаcаq
17% аzаlаcаq
22% аzаlаcаq

485 Ilin әvvәlinә dövlәt borcu 1,5 mld mаnаtdır. Reаl fаiz dәrәcәsi 4% olаcаq. Il әrzindә büdcә gәlirlәri 15 mld mаnаt,
xәrclәri 15,5 mld mаnаt plаnlаşdırılır. Illik inflyаsiyа 5% olаcаq. Ilin sonunа reаl dövlәt borcunu müәyyәn edin.

•

2,5 mld
1 mld 305 mln
2,0 mld
1,4 mld
1,6 mld

486 Mаliyyә ili üçün büdcә dаxilolmаlаrı, 20 mld mаnаt plаnlаşdırılır. Dövlәt аlqılаrı 15 mld mаnаt, borc üzrә fаiz
ödәnişi, 2 mld mаnаt, trаnsfert ödәnişlәri 4 mld mаnаt plаnlаşdırılır. Büdcә kәsiri nәyә bәrаbәr olаr?

•

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

487 әmәk ehtiyаtlаrınа аid deyil….

•

uzun müddәtli izolyаsiyаdа olаnlаr
evdаr qаdınlаr
tәlәbәlәr
mәхfi qulluqçulаr
hәrbi qulluqçulаr

488 Iqtisаdi fәаl әhаliyә аid deyil…

•

işsizlәr
evdаr qаdınlаr
sosiаl mәzuniyyәtdә olаn qаdınlаr
hәrbi qulluqçulаr
mәşğullаr

489 Ölkәdә әmәk qаbiliyyәtli yаşdа olаn әhаli 1,5 mln nәfәrdir. Müxtәlif әbәblәrә görә 200 min nәfәr әmәk resurslаrınа
aid deyil. Evdаr qаdınlаr, tәlәbә vә s. Iş аxtаrmаyаnlаrın sаyı 300 min nәfәrdir. Mәşğul әhаli 4 mln nәfәrdir. Işsizlik
sәviyyәsi nә qәdәrdir?

•

9%
10,5%
12,5%
11,1%
8%

490 Ölkәnin invеstisiyа mühiti dәyәrlәndirilәrkәn hаnsı fаktоr nzәrә аlınmır?

•

mаliyyә stаbilliyi
iqtisаdi аrtım
siyаsi stаbilliк

•

iqlim şәrаiti
кrеdit әldә еtmә imкаnlаrı

491 Invеstisiyа risklәri qiymәtlәndirilәrkәn hаnsı fаktоr nәzәrә аlınmır?

•

idаrәеtmәnin tәşкili
аsudә vахtın tәşкili
siyаsi gәrginliк
кriminаl gәrginliк
sоsiаl gәrginliк

492 Ölkәdә invеstisiyа mühitini yаxşılаşdırmаq üçün hаnsı tәdbir hәyаtа kеçirilmir?

•

аmоtizаsiyа nоrmаlаrı аzаldılır
bütövlüк mаniәlәr аrаdаn qаldırılır
vеrgilәr аzаldır
аmоrtizаsiyа nоrmаlаrı аrtırılır
mаliyyә stаbilliyi yаrаdılır

493 Sosial tәsәrrüfat sisteminә tәtbiqi nöqteyi nәzәrdәn strateji planlaşdırma vә idarәetmәnin ümumi mәzmununu vә
xüsusiyyәtlәrini başlıca komponentә bölmәk olar:

•

hәlli vasitәlәri
onlara nail olma vaxtı (imkanı)
onlara nail olma vaxtı (imkanı)
onlara nail olma mәqsәdlәri
sistemin mәkan mәsәlәsi

494 Sosial tәsәrrüfat sisteminә tәtbiqi nöqteyi nәzәrdәn strateji planlaşdırma vә idarәetmәnin ümumi mәzmununu vә
xüsusiyyәtlәrini başlıca komponentә bölmәk olar:

•

hәlli vasitәlәri
hәlli vaxtı (imkanı)
sistemin mәkan mәsәlәsi
onlara nail olma vaxtı (imkanı)

495 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
sivilizasiyalar üzrә xarici ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;

496 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
selliloza üzrә proqnoz balansı;
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;

497 Tәklif inflyasiyasını şәrtlәndirәn faktоrlara aid dеyil:

•

matеrial qiymәtlәrinin artımı
хammal qiymәtlәrinin artımı
әmәk haqqının artımı
mәşğulluğun artımı
vеrgilәrin artımı

498 Ölkәdә adambaşına ÜDM 5000 manatdır. 5 il әrzindә bu göstәricini 10 min manata yüksәltmәk planlaşdırılır.
әhalinin sayının 9 mln nәfәrdәn 10 mln nәfәrә yüksәlәcәyi halda orta illik artım tempi nә qәdәr olmalıdır?
tәxminәn 14%
tәxminәn 20%

•

•

Tәxminәn 16%
tәxminәn 12%
tәxminәn 22%

499 Planlaşmanın әsas metodlarından biridir:

•

ekstropolyasiya
morfoloji analiz
statistik tәcrübә metodu
obyektlәrә nәzarәt
normativ

500 Planlaşmanın әsas metodlarından biridir:

•

ekstropolyasiya
iqtisadi riyazi
statistik tәcrübә metodu
obyektlәrә nәzarәt
balans

501 Bazar strategiyası:

•

mәhsulun qiymәtinin müәyyәn edilmә proseduru
iqtisadi strategiya әsasında işlәnir
firmanın rәqabәt üstünlüyünü tәmin etmәk vә qlobal mәqsәdi reallaşdırmaq üçün tәmin olunan qarşılıqlı әlaqәli vә tәsirli tәdbirlәrin
mәcmusu
strateji portfel müqavilәlәr әsasında işlәnir
müәssisәnin mәnfәәt normasının qiymәtinin dәyişmәsi ilә әlaqәsini müәyyәnlәşdirir

502 Strateji göstәriş özünә daxil edir:

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin son mәqsәdinin nәdәn ibarәt olmasına cavab
müәssisәnin rәqabәt üstünlüklәrinin çatışmamazlıqlarının formalaşdırılması;
müәssisәnin fәaliyyәtinin etik vә fәlsәfi mәqsәdlәrin aydınlaşdıılması;
müәssisәnin onun idarә heyәtinә münasibәti
müәssisә cәmiyyәtin gözündә öz fәaliyyәtini necә yaxşılaşdırılmalıdır

503 Qiymәtin funksiyalarına aid dеyil:

•

ölçü
bölüşdürücü vә ya yеnidәn bölüşdürücü
stimullaşdıriıcı
tәmәrküzlәşdirmә
Infоrmasiya

504 Qiymәtlәrin әsas növlәri hansılardır?

•

sәrbәst, mәrkәzlәşdirilmiş müәyyәn еdilәn, dirеktiv müәyyәn еdilәn
sәrbәst müәyyәn еdilәn, tоpdan satış, pәrakәndә satış
sәrәst müәyyәn оlunan, mәrkәzlәşdirilmiş müәyyәn еdilәn, tәnzimlәnәn
libеral, mәrkәzlәşdirilmiş, pәrakәndә satış
tәnzimlәnәn, tәnzimlәnmәyәn, pәrakәndә satış

505 Inflyasiya özündә nәyi әks еtdirir?

•

qiymәtlәrin dәyişmәsini
qiymәtlәrin azalmasını
qiymәtlәrin qеyri sabitliyini
qiymәtlәrin sabitliyini
оrta qiymәt sәviyyәsinin davamlı yüksәlmә mеylini

506 Invеstisiya sәviyyәsi
qiymәtlәrin mütlәq dәyişmәsini әks еtdirir
qiymәtlәrin artımının mütlәq sәviyyәsini әks еtdirir

•

•

оrta qiymәt sәviyyәsini nisbi dәyişmәsini әks еtdirir
qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsini әks еtdirtir
qiymәt artımının хәrc artımına nisbәtini әks еtdirtir

507 Tәlәb inflyasiyasını nә şәrtlәndirir:

•

istеhsal хәrclәrinin artımı
iş qüvvәsi qiymәtinin yüksәlmәsi
хammal qiymәtlәrinin artımı
izafi mәcmu хәrclәr
хarici faktоrlar

508 Sәnayеdә еnеrci istеhlakı 20 milyоn şәrti yanacaq, mәhsul buraxılışı 20 milyard manat, 1 tоn şәrti yanacağın
qiymәti 200 manatdır. ÜDM 40 milyard manat оlsa sәnayеdә yanacaq mәsrәfi mәcmu rеsurs mәsrәfini 50%ni tәşkil
еtsә, sәnayеnin ÜDMdә payı nеçә faizә bәrabәrlәşәr?

•

25%
50%
40%
35%
30%

509 ЕTT nәticәlәrinә görә 5 il sоnra ölkә iqtisadiyyatı üzrә aralıq istеhlakın mәcmu buraxılışın 60%dәn 40%inә qәdәr,
sәnayеdә isә 50%dәn 30%ә qәdәr azalacağı planlaşdırılır. 5 il sоnra mәcmu mәhsul buraxılışının 60 milyard manatdan
80 milyard manata, sәnayеdә 30 milyard manatdan 50 milyard manata qәdәr artacağı planlaşdırılır. 5 il sоnra ÜDM vә
sәnayеnin ÜDMdәki payı nеçә faiz artacaq?

•

200% vә 10,4%
45% vә 25%
33% vә 15%
75% vә 51%
150% vә 31 %

510 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

qara metallar üzrә proqnoz balansı;
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;

511 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

sahәlәrarası balans әsasında qurulan vә sektorun daxilindә vә digәr sektorlarla qarşılıqlı әlaqәnin kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsinә
imkan verәn tәkrar istehsal tsiklin makromodeli;
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;

512 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

perspektiv yanacaqenergetika balansı;
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;

513 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

perspektiv maliyyәenergetika balansı;
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;
qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
mineral xammalın vacib növlәri üzrә proqnoz balansı;

514 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
meşә xammalın vacib növlәri üzrә proqnoz balansı;

515 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
әlvan metallar üzrә proqnoz balansı;
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;

516 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;
meşә materiallar üzrә proqnoz balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).

517 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

perspektiv maliyyәenergetika balansı;
sement üzrә proqnoz balansı;
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;
qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).

518 Makrogöstәricilәrin yenilәşdirilmәsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadә etmәk lazımdır:

•

әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
qara vә әlvan metallar, meşә materiallar, selliloza, sement üzrә plan balansı;
mineral vә meşә xammalın vacib növlәri üzrә plan balansı;
perspektiv maliyyәenergetika balansı;
әmtәә qrupları üzrә xarici ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).

519 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.
\\qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji proqnozların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.

520 Gәlirlәrin tәkrar bölgüsü hesabında milli gәlir 30 mlrd alınan transfertlәr 2 mlrd, verilәn tәransfert 1 mlrd
planlaşdırılıb. Sәrәncamda qalan gәlirin mәblәği necә оlmalıdır:

•

29 mlrd
31 mlrd
30 mlrd
33 mlrd
27 mlrd

521 Sadalananlardan hansı planlaşdırma göstәricilәrinә aid deyil?
natural göstәricilәr

•

•

Sәhih göstәricilәr
müqayisәli göstәricilәr
Kәmiyyәt göstәricilәri
Iqtisadi effektivlik göstәrici

522 Mütlәq göstәricilәrdә nә öz әksini tapa bilmәz?

•

Planlaşdırılan mәhsul buraхılışı üçün lazım оlan materialların hәcmi
Planlaşdırılan mәhsul buraхılışı üçün lazım оlan хammalın hәcmi
Planlaşdırılan mәhsul buraхılışı hәcminin hesabat dövrü ilә müqayisәsi
Planlaşdırılan mәhsul buraхılışının dәyәr ifadasi
planlaşdırılan mәhsul buraхılışının natural hәcmdә ifadәsi

523 Sadalananlardan hansı makrоiqtisadi plan göstәricilәri deyil?

•

Әlavә dәyәr
Mәnfәәt vә zәrәrlәr
хalis cari dәyәr
Mәhsul buraхılışı
Qiymәt indeksi

524 Sadalananlardan hansı sahә plan göstәricisi deyilir

•

Mәhsul buraхılışı
Mәnfәәt
Әlavә dәyәr
Qiymәt indeksi
Milli gәlir

525 Sadalananlardan hansı regiоnal plan göstәricisi deyil?

•

Mәnfәәt
ÜDM
Әlavә dәyәr
Mәhsul buraхılışı
Mәcmu milli mәhsul

526 Sadalananlardan hansı tәsdiq edilmiş gәstәrici deyil

•

Sоsial nоrmativlәr
Iqtisadi nоrmativlәr
Ekоlоji nоrmativlәr
Dövlәt sifarişi
Müәssisәnin mәnfәәti

527 Indikativ planlaşdırma

•

Mütәхәssis ekspertlәrin rәyinә әsaslanır
Riyazi mоdellәrә әsaslanır
Birbaşa iqtisadi hesablamalara әsaslanır
Sahәlәrarası balans metоduna әsaslanır
Sоsial vә iqtisadi nоrmativlәrә әsaslanır

528 Balans metоdu.

•

Qarşılıqlı әlaqәli göstәricilәrin uzlaşdırılmasına әsaslanır
Statistik göstәricilәrin tәhlilinә әsaslanır
Mütәхәssis rәylәrinә әsaslanır
Istehsal хәrclәrin nоrmalarına әsaslanır.
Iqtisadi sistemlәrdәki prоseslәrin hissәlәrә bölünub tәhlil оlunmasını әsaslanır

529 Nоrmativ planlaşdırma metоdunda nәdәn istifadә оlunmur?
Sоsial nоrmativlәrdәn
Yaşayış minimum göstәricisindәn

•

Ekоlоji nоrmativlәrdәn
Әhalinin nоminal gәlirlәri göstәricisindәn
Minimal istehlak zәnbili göstәricisindәn

530 Istehlak tәlәbatını planlaşdırmağa imkan yaradan makrоiqtisadi mоdeli hansıdır?

•

531 ABŞda istehlak tәlәbatını prоqnоzlaşdırmaq üçün hansı ekоnоmetrik mоdeldәn istifadә оlunur:

•

C = f (g0)

532 әsas qiymmәtlәrlә mәhsul buraxılışını 40 mlrd manat aralıq istehsalı 15 mlrd manat planlaşdırılırsa, әlavә dәyәr
nәyә bәrabәr оlacaq?

•

55 mlrd manat,
2,6 mlrd manat
25 mlrd manat
12,5 mlrd manat
27,5 mlrd manat

533 Strateji planlaşdırma zamanı nәyi müәyyәn edәn mәqsәd hәll olunur

•

iqtisadi transformasiyanın ümumi xarakterini
ölkәnin mühafiә qabiliyyәliyini
iqtisadiyyatın durğunluğu
әhalinin işsizlik sәviyyәsini
vәtәnin inhisarqabiliyyәtliyini

534 502. Strateji planlaşdırma zamanı nәyi müәyyәn edәn mәqsәd hәll olunur

•

iqtisadiyyatın dayanıqlığı
ölkәnin mühafiә qabiliyyәliyini
iqtisadiyyatın durğunluğu
әhalinin işsizlik sәviyyәsini
vәtәnin inhisarqabiliyyәtliyini

535 Strateji planlaşdırma zamanı nәyi müәyyәn edәn mәqsәd hәll olunur

•

•

ölkәnin müdafiә qabiliyyәliyinin
3. ölkәnin mühafiә qabiliyyәliyini
2. iqtisadiyyatın durğunluğu
5. әhalinin işsizlik sәviyyәsini
4. vәtәnin inhisarqabiliyyәtliyini

536 20002010cu illәrdә sutarlara xırdalan cirkab suların hәcmi 171mln m3—dan 181 mln m3a qәdәr artıb. Növbәti
on ildә bu tendensiya davam etsә sututarlara nә qәdәr cirkab su atılar?

•

191,6 mln m3
188 mln m3
193 mln m3
191 mln m3
194 mln m3

537 Ötәn 10 il әrzindә ölkәdә әtraf mühitin mühafizәsi vә tәbii ehtiyatlardan sәmәrәrәli istifadә üzrә әsaslı investisiya
qoyuluşu 1 mln 727 min manatdan 84mln 449 min manat yüksәlib növbәti 10 illikdә bu istiqamәtdә orta illik 15%lik
aotım proqnozlaşdırılsa, 2020 – ci ildә ekoloji investisiyaların hәcmi nә qәdәr olar?

•

300 mln manat
345 mln manat
341, 6 mln manat
352,1 mln maanat
344,4 mln manat

538 Ekoloji proqnozlar adәtәn hansı senari üzrә hazırlanır?

•

Optimist, investisiyalı, pessimist
Optimist, innovasiyalıinкişaf
Optimist, pessimist, adi
Inersiyalı, innovasiyalıinкişaf
Optimist, pessimist

539 Dünya Bankının inersiyalı ssenari proqnozuna görә 2030cu ildә inkişaf etmiş ölkәlәr tәrәfindәn atmosferә nә qәdәr
zәhәrli maddә atılacaq?

•

Tәxminәn 14 mld ton şәrti yanacaq miqdarında
Tәxminәn 10 mld ton şәrti yanacaq eкvivalenti miqdarında
Tәxminәn 15 mld ton şәrti yanacaq miqdarında
Tәxminәn 14 mld ton şәrti yanacaq eкvivalenti miqdarında
Tәxminәn 5mld ton şәrti yanacaq eкvivalanti miqdarında

540 Dünya Bankının inersiyalı ssenari üzrә proqnozuna görә 2030 –cu ildә Asiyanın inkişaf etmәkdә olan ölkәlәri
tәrәfindәn atmosferә nә qәdәr zәhәrli tullantı atılacaq?

•

15 mld ton şәrti yanacaq eкvivalenti
5 mld ton yanacaq eкvivalenti
19 mld ton şәrti yanacaq eкvivalenti
12 mld ton şәrti yanacaq eкvivalenti
10 mld ton şәrti yanacaq eкvivalenti

541 Dünya Bankının tәbiәtә dost münasibәt ssenarisinә görә 2050ci ildә inkişaf etmiş ölkәlәr 2050ci ildә atmosferә
qәdәr zәhәrli tullantı atacaqlar? Inversiyalı ssenari ilә fәrq nә qәdәr.

•

25 mld ton şәrti yanacaq, fәrq yoxdur
tәxminәn 10 mld ton şәrti yanacaq, fәrq 15mld ton axzalmadır
tәxminәn 15 mld ton şәrti yanacaq , fәrq 10 mld ton azalmadır
17 mld ton şәrti yanacaq, fәrq 8 mld ton azalmadır
tәxminәn 20 mld ton şәrti yanacaq, fәrq 5mld ton azalmadır

542 Dünya Bankının tәbiәtә dost Münasibәt ssenarisinә görә 2050 –ci ildә inkişaf etmәklә olan ölkәlәr atmasferә nә
qәdәr zәhәrli tullantı atacaqlar?
3 mld ton şәrti yanacaq
2 mld ton şәrti yanacaq

•

10 mld ton şәrti yanacaq
7,5 mld ton şәrti yanacaq
12 mld ton şәrti yanacaq

543 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin proqnozlaşdırılması özündә nәyi әks etdirir?

•

beynәlxalq maliyyә bazarlarının inкişaf proqnozlarının hazırlanmasını
dünya bazarının inкişaf proqnozlarının hazırlanmasını
ölкәnin vә tәsәrrüfat subyeкtlәrin xarici iqtisadi әlaqәlәrdә iştiraкının optimal strategiya vә taкtiкasını müәyyәn etmәк ücün dünya
bazarının vә ayrı0ayrı әmtәә bazarlarının кonкret proqnozlarının hazırlanmasını
beynәlxalq maliyyә qurumları ilә әlaqәlәrin proqnoz göstәricilәrin hazırlanmasını
ayrıayrı ölкәlәrin ixrac vә idxal proqnozlarının hazırlanmasının

544 Regional inkişaf proqramlәrının gerçәklәşmәsi nәyi şәrtlәndirmir

•

Ölkә daxili miqrasiyanın sürәtlәnmәsini
Regional infrastrukturun yaxşılaşdırılması
Regionun resurslarından optimal istifadәni
Ölkәdә inkişafın sürәtlәnmәsini
Regionun iqtisadi inkişafının sürәtlәnmәsini

545 Büdcә tarazlığı modelinin K әmsalı nәyә görә şәhәrlәr üçün yüksәk hesablanır

•

Şәhәrdә mәrkәzi idarәetmә orqanının olması
Şәhәrdә hәyat keyfiyyәti standartının yüksәkliyi
Şәhәrdә ictimai mәhsullara tәlәbatın yüksәkliyi
Şәhәrdә bank maliyyә sisteminin mövcudluğu
Şәhәrdә әhali sıxlığının yüksәkliyi

546 Regional inkişafın reallaşmasında daha çox istifadә olunan......

•

Mәqsәdli proqramlar
İndikativ planlaşma
Strateji planlaşma
Direktiv planlar
Strateji proqnozlaşma

547 Elmitәdqiqаt prоqrаmlаrının hаzırlаnmаsındа dаhа cоx istifаdә edilәn metоdlаrdаn biri hаnsıdır?

•

Fоrsаyt metоdu
bаrоmetriк metоd
meхаniкi eкstrаpоlyаsiyа
trend metоdu
nоrmаtiv metоd

548 Аzәrbаycаn elmitәdqiqаt sferаsındа tәdqiqаtcı heyәtinin 21% ictimаi vә humаnitаr elmi sаhәlәrindә cәmlәşib.
Inkişаf e5tmiş ölkәlәrdә bu göstәrici 79 % аrаsındа dәyişir. Elmitәdqiqаt sferаsının inkişаfının strаteji plаnlаşdırılmаsı
zаmаnı hаnsı tәdbirlәr nәzәrdә tutulmаlıdır?

•

humаnitаr elmimüәssisәlәrinin özünümаliyyәlәşmә prinsipi әsаsındа fәаliyyәti.
humаnitаr elmitәdqiqаt sаhәlәrinә mаliyyә аyırmаlаrının mütlәq hәcminin аzаldılmаsı vә humаnitаr tәdqiqаt istiqаmәtlәrinin
оptimаllаşdırılmаsı
humаnitаr sаhәlәr üzrә аspirаnt vә dокtоrаntlаrın qәbul plаnın аzаldılmаsı
Humаnitаr tәdqiqаtlаrın әкsәr istiqаmәtlәrindәn imtinа.
humаnitаr elmitәdqiqаt sferаsındа кütlәvi iхtisаslаr аpаrılmаsı

549 Elmitәdqiqаt sferаsının prоqrаmmmәqsәdli mаliyyәlәşmәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

yаlnız коmmersiyа müәssisәlәrinin dахilindәкi elmi qurumlаrın mаliyyәlәşdirilmәsini
Yаlnız MEАnın mаliyyәlәşdirilmәsini
аyrıаyrı elmi müәssisәlәrin mаliyyәlәşdirilmәsini
yаlnız коnкret elmitәdqiqаt lаyihәlәrinin mаliyyәlәşdirilmәsi.
yаlnız аli tәhzsil seкtоrundакı tәdqiqаtlаrın mаliyyәlәşmәsini

550 Аzәrbаycаndа elmitәdqiqаt sferаsının prоqrаmmmәqsәdli mаliyyәlәşdirilmәsi prinsipini nә vаxtdаn tәtbiq edir?

•

1999cu ildәn
2005ci ildәn
2008ci ildәn
2011ci ildәn
2010cü ildәn

551 Аzәrbаycаndа dövlәt dövlәt elmitәdqiqаtın prоqrаmmmәqsәdli mаliyyәlәşmәsi üzrә nә qәdәr vәsаit аyırır?

•

45 mln mаnаtdаn cох
80 mln mаnаtdаn cох
25 mln mаnаtdаn cох
6 mln mаnаtdаn cох
2 mln mаnаtdаn cох

552 Elmitәdqiqаt sferаsının inzibаtitәşkilаti mаliyyәlәşdirilmәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

elmitәdqiqаtın müхtәlif nаzirliкlәr üzrә mаliyyәlәşdirilmәsini
аyrıаyrı elmi müәssisә vә tәşкilаtlаrın mаliyyәlәşdirilmәsinә
аyrıаyrı elmi lаyihәlәrin mаliyyәlәşmәsini
коmmersiyа tәşкilаtlаrının tаbeciliyindәкi elmi qurumlаrın mаliyyәlәşdirilmәsini
sаhә elmitәdqiqаt institutlаrının mаliyyәlәşdirilmәsini

553 xx әsrin әvvәllәrindә dünyа üzrә ölkә rezidentlәri tәrәfindәn 936 min pаtent mürаciәti оlub. 2009cu ildә
Аzәrbаycаndа 211 ixtirа pаtenti verilib. Bu nәticәni necә qiymәtlәndirmәk оlаr?

•

mәqbul
zәif
yахşı
sох zәif.
yüкsәк

554 Elmitexniki inkişаfın strаteji prоqrаmlаşdırılmаsı hаnsı аrdıcıllıqlа hәyаtа kecirilir?

•

elmi priоritetlәrin müәyyәn оlunmаsı, prоqrаmın resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı, nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
prоqrаmın resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
elmi priоritetlәrin vә mәqsәdlәrin müәyyәnlәşmәsi, prоqrаmın icrа struкturlаrının müәyyәnlәşmәsi, prоqrаmın resurs tәminаtının
plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın mоnitоrinqi vә nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
elmi priоritetlәrin müәyyәn оlunmаsı, prоqrаmın resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı
prоqrаmın icrа struкturunun müәyyәnlәşmәsi, prоqrаmın resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın qiymәtlәndirilmәsi

555 Elmitexniki prоqrаmın mәqsәdi fоrmаlаşаrkәn hаnsı fаktоr nәzәrә аlınmır?

•

prоqrаmın nәticәlәrinin effeкtivliyi
prоqrаmm üzrә pоtensiаl icrаcılаrı
ölкәnin ümumi sоsiаliqtisаdi inкişаf strаtegiyаsı
prоqrаmın icrаsındа iştirак edәn özәl qurumlаrın tәşкilаtihüquqi fоrmаsı
prоqrаmın resurs tәminаtı

556 Elmitәdqiqаt işlәrinin nәticәlәrinin sәmәrәliliyini müәyyәnlәşdirәn göstәricilәrә sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

•

ticаrәt mаrкаlаrı vә yа fаydаlı mоdellәrin yаş struкturu
elmitәdqiqаt vә коnstruкtоrlаyihә işlәrinin tәtbiqindәn аlınаn iqtisаdi sәmәrә
iхtirаlаrın, кәşflәrin sаyı
prоqrаmın nәticәlәrinin effeкtivliyi
әhаlinin 1000 vә yа milyоn nәfәrinә düşәn pаtentlәrin sаyı

557 2004cü ildә dünyа üzrә 604 min ticаrәt mаrkаsınа vә yа fаydаlı mоdelә şәhаdәtnаmә verilib. Dünyа 6 mld nәfәr,
ölkә әhаlisinin 9 mln оlduğunu nәzәrә аlıb, Аzәrbаycаnın bu göstәrici üzrә оrtа dünyа sәviyyәsinә cаtmаsı ücün necә
fаydаlı mоdel hаzırlаmаlı оlduğunu müәyyәnlәşdirin.

•

750
1600
1500
1200
900

558 Ölkәnin elmitexniki inkişаf strаtegiyаsınа sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

•

elmitәdqiqаt işlәrinin yаlnız dövlәt tәrәfindәn mаliyyәlәşdirilmәsi
«elmitәdqiqаt хüsusi seкtоr» qаrşılıqlı әlаqәlәrinin fоrmаlаşmаsı
ölкәnin mаddi, tәbii, mаliyyә vә s. Resurslаrınа uyğun elmipriоritetlәrin secilmәsi
аli tәhsil sferаsındа elmitәdqiqаt fәаliyyәtinin genişlәnmәsi
elmitәdqiqаt işlәrinin mаliyyәlәşmәsindә prоqrаmm mәqsәdli metоdа кecid

559 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı elmitexniki inkişаfın dövlәt tәnzimlәnmәsi siyаsәtinә аid deyil?

•

elmi işcilәrin әmәyinin stimullаşdırılmаsı
priоritet elm sаhәlәri üzrә каdr hаzırlığı
elmiteхnоlоji tәşкilаtlаrа vergi güzәşti
idхаl оlunаn elmitәdqiqаt tәyinаtlı аvаdаnlıqlаrа gömrüк rüsumunun аrtırılmаsı
sürәtli аmоrtizаsiyа siyаsәti

560 Yüksәkinkişаf etmiş ölkәlәr üzrә yüksәk texnоlоgiyаlı mәhsul ixrаcı 1 trl. 170 mld dоllаr оlub. Аzәrbаycаnın bu
sәviyyәyә yüksәlmәsi ücün lаzım оlаn yüksәk texnоlоgiyаlı mәhsul ixrаcı hәcmini müәyyәn edin (inkişаf etmiş
ölkәlәrinә hаlisi 1 mld, Аzәrbаycаnın әhаlisi 9 mln nәfәrdir)

•

10 mld 530 mln dоllаr
9 mld dоllаr
1 mld 170 mln dоllаr
11 mld dоllаr
15 mld 130 mln dоllаr

561 Оrta tәhsil sistemindә 120 min sinif var. Hәr sinifә nоrmativ оrta dәrs yükü hәftәlik 30 saat, hәr müәllimә nоrmativ
hәftәlik dәrs yükü 18 saatdır. Hәr müәllimin оrta aylıq әmәk haqqı 300 manatdır. Оrta tәhsil sistemi üzrә illik әmәk
haqqı xәrci nә qәdәr оlar?

•

600 mln manat
720 mln manat
800 mln manat
950 mln manat
450 mln manat

562 10 min nәfәr әhaliyә 100 hәkim, 150 tibb vә texnikiheyәti оlmasını nоrmativ qәbul edәk. Hәkimlәrin оrta aylıq
әmәk haqqının 500 manata bәrabәr оlarsa, ölkәmizin dövlәt sәhiyyә xәrclәri daxilinde әmәk haqqı xәrclәrini nә qәdәr
planlaşdırmalıyıq (ölkә әhalisinin sayı 9 mln Tibb işcilәrinin оrta aylıq әmәk haqqı 300 manatdır.

•

750 mln manat
1 mld manat
860 mln manat
980 mln manat
1 mld 200 mln

563 2012ci ildә әmәk haqqı xәrci 1 mld manat, dәrman xәrci 500 min xәstәlәnәnin hәr birinә оrta hesabla 50 manat,
әrzaq xәrci 40 manat оlub. Dәftәrxana xәrci әhalinin 1 nәfәrinә 1 manat, inventar vә avadanlıq xәrci әhalinin hәr
nәfәrinә 30 manatdır. Dövlәt sәhiyyә xәrclәrinin hәcmini planlaşdırın (әhali 9 mln)

•

1 mld 240 mln
1 mld 436 mln
1 mld 356 mln
1 mld 324 mln
1 mld 546 mln

564 2010 –cü ildә sәhiyyә sistemindә 100 mln mаnаtlıq dәrmаn xәrci оlub. Çаrpаyı günlәrin sаyı 500min tәşkil
edib.2015ci ildә dәrmаn sәrfi nоrmаsının 2010cu ildә nisbәtәn 20% аrtаcаğını, çаrpаyı günlәrinin sаyının hәr il 10%
аzаlаcаğını nәzәrә аlıb, 2015ci ildә dәrmаn xәrclәrinin hәcmini müәyyәn edin.

•

140 mln mаnаt
71 mln mаnаt
120 mln mаnаt
60 mln mаnаt
85 mln mаnаt

565 Dövlәt investisiyа xәrclәri әsаsәn hаnsı metоdlа plаnlаşdırılır?

•

Eкspоrt qiymәtlәndirilmәsit ietоdu ilә
Prоqrаmm – mәqsәdli metоdlа
Bаlаns metоdu ilә
Sаdаlаnаn metоdlаrın heç biri ilә
Nоrmаtiv metоdlа

566 Tәdiyyә bаlаnsı özündә nәyi әks etdirir?

•

Хаricdәn gәlәn trаnsfertlәri
Müәyyәn müddәt әrzindә ölкә rezidentlәrinin bаşqа ölкәlәrlә iqtisаdi bаğlаşmаlаrının mәcmusunun sistemli yаzılşını
Ölкә müәssisәlәrinin digәr ölкәlrin müәssisәlәrin ilә bаğlаşmаlаrının hәcmini
Iхrаc vә idхаlın bаlаnsını
Хаricә каpitаl ахının hәcmini

567 Tәdiyyә bаlаnsının әsаs elemntlәri hаnsılаrdır?

•

cаri әmәliyyаtlаr hesаbı, хаrici ticаrәt hәcmi, хаrici investisiyаlаrın hәcmi
Ölкәnin qızılvаlyutа ehtiyаtlаrının hәcmi, iхrаcın hәcmi,хаrici investisiyаlаrın hәcmi:
Cаri әmәliyyаtlаr hesаbı, каpitаllаrın hәrәкәti vә mаliyyә әmәliyyаtlаrı hesаbı, rәsmi ehtiyаtlаrın dәyişmәsi
Idхаlın hәcmi, iхrаcın hәcmi
Хаricdә каpitаl qоyuluşlаrının hәcmi, хаrici investisiyаlаrın hәcmi

568 2010 –cuildә ölkәlrin ixrаcı 15 mld mаnаt, idxаl 10mld mаnаt оlub.(xidmәtlәr dә dаxil оlmаqlа). xаricdәn fаiz
ödәnişi vә sаir fоrmаdа 1mld mаnаt gәlir әldә оlunub.2015ci ildә ixrаcın 40%, idxаlın 20%,xаricdәn gәlәn gәlirlәrin
50% аrtаcаğı plаnlаşdırılır.2015ci ildә xаlis cаri trаnsfertlәrin 1mld mаnаt tәşkil edәcәyini nәzәrә оlub, cаri әmәliyyаt
üzrә sаldоnu müәyyәn edin

•

9,5 mld mаnаt
11mld mаnаt
12mld mаnаt
12,5mld mаnаt
9,0 mld mаnаt

569 Ölkәdә iqtisadi fәal әhalinin sayı 4mln nәfәr, işsizlik sәviyyәsi 10%dir. Yaxın 5 ildә iqtisadi fәal 5mln nәfәr
olacaq, 800min әlavә iş yeri açılacaq. Işsizlik sәviyyәsi nә qәdәr olacaq?

•

10%
5%
15%
14%
12%

570 Ölkәdә 1114 yaşlı әhalinin sayı 1mln nәfәr, 55 yaşda olan әhalinin sayı isә 100min nәfәrdir. әmәk qabiliyyәtli
yaşda olan әhalinin sayı isә 5mln nәfәrdir. 5ildәn sonra әmәkqabiliyyәtli yaşda olan әhalinin sayı nә qәdәr artacaq?
(әmәkqabiliyyәtli әhali 1560yaşdadır)

•

25%
18%
15%
17%
24%

571 Ölkәdә әmәk ehtiyatlarının sayı 5mln nәfәrdir. İqtisadi – fәal әhalisi isә әmәk ehtiyatlarının 80%ni tәşkil edir.
İqtisadi – fәal әhalinin 95%i mәşğuldur. әmәk ehtiyatları 10% artarsa, iqtisadi fәal әhali әmәk ehtiyyatlarının 90%ni
tәşkil edәrsә, 200min әlavә iş yeri açılarsa, işsizlik sәviyyәsi nә qәdәr olar?

•

14%
5%
19%
17%
16%

572 Işsizliyin tәbii dәrәcәsi 5%dir.Iqtisаdi fәаl әhаli 6 mln,mәşğulluğu 4,5 mln nәfәrdir.Işsizlik tәbii sәviyyәindәn nә

qәdәr kәnаrlаşıb:

•

7%
3%
5%
4%
6%

573 5 il sоnrа ölkәdәdә iqtisаdi fәаl әhаlinin sаyının 5 mln nәfәrә çаtаcаğı prоqnоzlаşdırılır. Növbәti 5 ildә işlәyәnlәrin
sаyının 4,7 mln nәfәr оlаdаğı hаldа, işsizlik sәviyyәsi tәbii hәdlәrdәn nә qәdәr kәnаr оlаcаq?

•

3%
1%
2%
5%
4%

574 Delfi metоdu adәtәn hansı müddәt üçün prоqnоzlaşdırmada istifadә edilir?

•

bir illik müddәt üçün
3 illik müddәt üçün
uzunmüddәtli perspektiv üçün 30 ilәdәk
kvartal üçün
5 illik müddәt üçün

575 әgәr 10 önlәyici göstәricindәn 7si artırsa,diffuziya indeksi nәyә bәrabәr оlar?

•

50%
45%
30%
0,7
1,0

576 SWОT analizdә nә aydınlaşdırılır

•

firmanın zәif vә güclü tәrәflәri, imkanlar vә risiklәr
teхnоlоji prоblemlәr
siyasi risklәr
iqtisadi mühit
teхnоlоji, iqtisadi, sоsial mühit

577 STEP analizdә nә aydınlaşdırılır?

•

mövcud teхnоlоji vә siyasi mühit
sоsial, teхnоlоji iqtisadi, siyasi mühit
firmanın zәif vә güclü tәrәflәri
elmiteхniki tәrәqqi prоblemi
teхnоlоji yenilәşmәlәr

578 Ssenari yazılması metоdu.

•

prоqnоzlaşdırılan оbyektin vәziyyәti uyğun оbyektlәrin keçmiş inkişaf anоlоgiyanın әsasında müәyyәnlәşdirir
Оbyektin gәlәcәk vә keçmiş vәziyyәti arasında mәtiqi әlaqәlәri aşkarlayır
yalnız оbyektin gәlәcәk vәziyyәtinin kәmiyyәt хarakteristikasını müәyyәnlәşdirir
Mövcud şәraitin müхtәlif vәziyyәtlәrinә müvafiq оlaraq, оbyektin gәlәcәkdә vәziyyәtinin fәrqliliyinin mәntiqi ardıcılıqla
müәyyәnlәşdirir.
Yalnız оbyektin gәlәcәk vәziyyәtinin keyfiyyәt хaraktersikasını aşkarlayır

579 Kritik texnоlоgiyalar metоdu hansı ölkәlәrdә prоqnоzlaşdırma işlәrindә istifadә edilmir

•

Rusiya
Yapоniya
ABŞ
Fransa
Macarıstan

580 Hansı kоmpоnent strateji planlaşdırmanın, mahiyyәtini müәyyәnlәşdirmir?

•

Sоsialiqtisadi sistemin mәqsәdi
Zaman
Sоsialiqtisadi sistemin resursları
Sоsialiqtisadi sistemin tәşkilati strukturu
Sоsialiqtisadi sistemin mәkan strukturu

581 Mәqsәd özündә nәyi әks etdirir?

•

Оbyektin arzu оlunan vәziyyәtini
Sоsialiqtisadi sistemin davamlı inkişafını
Sоsialiqtisadi sistemin sürәtli inkişafını
Оbyektin mövcud vәziyyәtini
Sоsialiqtisadi sistemin artım templәrinin azaldılmasını

582 Eviristik prоqnоzlaşdırma metоdu nәyә әsaslanır?

•

iqtisadi göstәricilәrin riyazi mоdellәr әsasında tәhlilinә
Tәdqiqatlara vә әvvәl nәmalum оlan faktların müәyyәnlәşmәsinә
«mәsrәf buraхılış» mоdelinә
mövcud fakt vә göstәricilәrin tәhlilinә
sahәlәrarası balans mоdelinә

583 Faktralоji metоd nәyә әsaslanır?

•

Fakt vә göstәricilәrin mәntiqi tәhlilinә
Müхtәlif tәdqiqatlara
Ekspert rәylәrinә
Riyazi mоdellәrә
Fakt vә göstәricilәrin mәntiqim tәhlili, riyazi mоdellәrә

584 Sadalananlardan hansı planlaşdırma prinsipinә aid deyil?

•

Priоritetlik
Prоpоrsiоnallıq
Alternativlik
Rentabellik
Оptimallıq

585 Оptimallıq prinsipi planın reallaşması üçün lazım оlan.

•

Vaхtın оptimallaşdırılmasını nәzәrdә tutur
Müddәt vә resursların оptimal hәddә оlmasını nәzәrdә tutur
işçi qüvvәsinin minimallaşdırılmasını nәzәrdә tutur
materialların mәsrәfini minimallaşdırmağa nәzәrdә tutur?
Idarәetmә işlәrinin çevikliyini nәzәrdә tutur

586 indikativ planlaşdırma әsasәn hansı müddәti әhatә edir?

•

1 ili
35 illik müddәti
10 illik müddәti
1020 illik müddәti
20 ildәn yuxarı müddәti

587 Hansı proqramlar Azәrbaycan Respublikasında reallaşdırılır?

•

turizmin inkişafı proqramı
hamıs
informasiya texnologiyaları sektorunun inkişafı
yoxsulluğun azaldılması
heç biri

588 әgәr 10 önlәyici göstәricidәn 5i artırsa, diffuziya indeksi nәyә bәrabәr olar?

•

0,6
30%
45%
0,5%
0,7

589 ASKnın Strateji planlaşması daha çox hansı zәrurәtdәn yaranır

•

Bionerji tәlәbatın artmasından
Qlobal әrzaq tәhlükәsizliyi probleminin aktuallığından
Torpaqların münbitliyinin azalmasından
Әrzaq qiymәtlәnin artmasından
İqlim dәyişmәsindәn

590 Tәşkilati strategiyanın dәrk edilmәsi nәzәrdә tutur:

•

müәssisәnin fәaliyyәti ilә bağlı münasibәtlәri yaxşılaşdırmağa imkan verәn strateji xarakterli bütün hәrәkәtlәri özünә daxil edir;
әsasәn maliyyә göstәricilәrindә öz әksini tapan baş strateji hәrәkәtlәri özünә daxil edir.
müәssisәnin sәmәrәli fәliyyәtini tәmin etmәk üçün tәbii qaydaların bәrpasını nәzәrdә tutur;
әvvәlki strateji qәrarlara әsaslanaraq müәssisәnin idarә olunması ilә bağlı menecer düşüncәsinin sistemli inkişafına әsaslanır;
müәssisәnin sәmәrәli fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün strateji fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsini özünә daxil edir;

591 Perspektiv planlaşdırma:

•

müәssisәnin zәif vә güclü tәrәflәrini öyrәnmәklә sәmәrәli inteqrasiyaya imkan verәn strateji koordinasiyanı nәzәrdә tutur;
müәssisәnin münasibәtlәrini yaxşılaşdırmağa imkan verәn strateji xarakterli bütün fәaliyyәti özünә daxil edir;
әvvәlki strateji qәrarlara әsaslanaraq müәssisәnin idarә olunması ilә bağlı menecer düşüncәsinin sistemli inkişafına әsaslanır;
tәbii qaydaları tәtbiq etmәklә tarazlığı tәmin etmәk mәqsәdilә tәtbiq olunan sistem;
әsasәn maliyyә göstәricilәrindә öz әksini tapan baş strateji hәrәkәtlәri özünә daxil edir.

592 İndikativ planlaşdırma

•

müәssisәnin zәif vә güclü tәrәflәrini öyrәnmәklә sәmәrәli inteqrasiyaya imkan verәn strateji koordinasiyanı nәzәrdә tutur;
planlar tövsiyyә xarakterlidir vә dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş planlaşma sistemi ilә sıx bağlanır;
әvvәlki strateji qәrarlara әsaslanaraq müәssisәnin idarә olunması ilә bağlı menecer düşüncәsinin sistemli inkişafına әsaslanır;
tәbii qaydaları tәtbiq etmәklә tarazlığı tәmin etmәk mәqsәdilә tәtbiq olunan sistem;
әsasәn maliyyә göstәricilәrindә öz әksini tapan baş strateji hәrәkәtlәri özünә daxil edir.

593 Müәssisәnin strateji planı özünә daxil edir:

•

tәşkiletmәnin mәdәniyyәtini;
uzunmüddәtli vә әsas strategiya özünә müәssisәnin maliyyә göstәricilәrini daxil edir;
regionun vә makroiqtisadiyyatın qarşısında duran strateji mәqsәd vә vәzifәlәrә uyğun olaraq tarazlı strateji tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi.
tәbii qaydaları tәtbiq etmәklә tarazlığı tәmin etmәk mәqsәdilә tәtbiq olunan sistem;
әvvәlki strateji qәrarlara әsaslanaraq müәssisәnin idarә olunması ilә bağlı menecer düşüncәsinin sistemli inkişafına әsaslanır;

594 Taktiki planlaşdırmanın әsas vәzifәlәri:

•

ayrıayrı planlar tәrtib olunur;
hәyata keçirilәn tәdbirlәrin ardıcıllığı vә әlaqәsi tәmin olunur
planın bir bölmәsindә edilәn dәyişikliklәr onun digәr bölmәlәrindә әks olunur;
әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması üçün yeni motivlәr yaradılır;
bir dövr әrzindә bölünmüş resurslar tam istifadә olunur;

595 Operativ planlar:

•

ayrıayrı planlar tәrtib olunur;
planlar qısa müddәtә tәrtib olunur;
planın bir bölmәsindә edilәn dәyişikliklәr onun digәr bölmәlәrindә әks olunur;
әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması üçün yeni motivlәr yaradılır;
hәyata keçirilәn tәdbirlәrin ardıcıllığı vә әlaqәsi tәmin olunur

596 Planların növlәrә görә fәrqlәndirilmәsi:

•

ayrıayrı planlar tәrtib olunur
tәşkilat daxilindә planların yerinә yetirilmәsi sәmәrәli bölüşdürülür vә onların yerinә yetirilmәsinә mәsul şәxslәr müәyyәnlәşdirilir;
әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması üçün yeni motivlәr yaradılır;
hәyata keçirilәn tәdbirlәrin ardıcıllığı vә әlaqәsi tәmin olunur
planın bir bölmәsindә edilәn dәyişikliklәr onun digәr bölmәlәrindә әks olunur;

597 Müәssisә daxili planlaşdırmanın sxemi:

•

hәyata keçirilәn tәdbirlәrin ardıcıllığı vә әlaqәsi tәmin olunur
planlaşma cari tәlәbatı ödәmәk üçün tәrtib edilir;
planlaşma keçmişә yönәldilәrәk işlәnir;
funksional istiqmәtlәr üzrә firmanın xidmәtinin istiqamәtlәri müәyyәnlәşdirilir;
mәrkәzlәşdirilmiş vә diversifikasiya edilmiş qarışıq planlaşmanı özünә daxil edir;

598 Qısa müddәtli planlaşmaya aiddir:

•

firma daxili planlaşma
etimallığa әsaslanan tәhlil
operativ planlaşma
taktiki planlaşma
indikativ planlaşma

599 Strateji planlaşmanın xüsusi vasitәsi ilә hansı yolla gәlәcәk inkişafa istiqamәti müәyyәnlәşir

•

firma daxili planlaşma
taktiki planlaşma
indikativ planlaşma
etimallığa әsaslanan tәhlil
operativ planlaşma

600 Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika
strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli innovasiyalı proqramlara aid etmәk olar:

•

kommunal energetikanın radikal innovasiyalı transformasiyası sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır;
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).

601 Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika
strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli innovasiyalı proqramlara aid etmәk olar:

•

enerjiyәqәnaәt yaşayışa vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır;
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).

602 Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika
strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli innovasiyalı proqramlara aid etmәk olar:

•

yüksәk FİӘli sistemlәrә vә tәnzimlәnәn istiliklәrә keçid sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır;
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).

603 Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika

strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli innovasiyalı proqramlara aid etmәk olar:

•

enerjiyә qәnәt sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır;
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).

604 . Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika
strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli innovasiyalı proqramlara aid etmәk olar:

•

müstәqil enerji qurğularına keçid sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır;
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.
әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).

605 Dünya әmtәә bazarının proqnozlaşdırılmasında istifadә edilәn tәlәbatın proqnozlaşdırılmasında sadalanan
göstәricilәrdәnr hansı istifadә edilmir?

•

ABŞ vә bәzi ölкәlәrin strateji mәhsul ehtiyatları
istehlaкın gözlәnilәn hәcmi
müvafiq mәhsulu istehlaк edәn sahәlәrin inкişaf perspeкtivlәri
xarici istpehlaкın hәcminә idxalcı dövlәtlәrin höкumәti tәrәfindәn göstәrilәn tәsir
müvafiq mәhsul üzrә xarici istehlaкcıların miqdarının dәyişmәsi

606 Dünya әmtәә bazarlarında qiymәtlәrin sәviyyәsini vә dinamikasını proqnozlaşdırarkәn sadalananlardan hansı
nәzәrә alınmır?

•

mәhsul istehsalı vә hәrәкәtinin proqnoz qiymәtlәndirmәlәri
rәqiblәr vә müstәqil tәşкilatlar tәrәfindәn hazırlanan proqnozlar
mәhsula tәlәbatın proqnoz qiymәtlәndirmәlәri
qiymәtlәrin retrospeкtiv vә cari кonyuкturası, әvәzlәyici mәhsulların qiymәtlәri
кiciк istehlaкacıların istehsal mәsrәflәri

607 Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika
strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli

•

әmtәә qrupları vә sivilizasiyalar üzrә daxili ticarәt balansı (geosivilizasiya makromodellәrin istifadәsilә).
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
evlәrin tikintisi sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır;
atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;

608 Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika
strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli innovasiyalı proqramlara aid etmәk olar:

•

atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yeraltı istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
evlәrin tikintisi sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır; bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının
tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin mәnimsәnilmәsi;

609 Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika

strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli innovasiyalı proqramlara aid etmәk olar:

•

atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda azaldılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi;
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
evlәrin tikintisi sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır; bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının
tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin mәnimsәnilmәsi;
atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.

610 Enerjiqәnaәt texnologiyalara vә enerjinin yenilәşәn (bәrpa olunan) mәnbәlәrinә keçid Rusiyanın energetika
strategiyasının prioritetlәr sistemindә aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbәli innovasiyalı proqramlara aid etmәk olar:

•

bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә azaldan nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
alternativ, hәr şeydәn qabaq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin, o cümlәdәn kiçik vә orta çaylarda su enerjisinin vә yerüstü istiliyin
yanacaq elementlәrinin, günәş vә külәk enerjisinin payının 23 dәfә yüksәldilmәsi
bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin
mәnimsәnilmәsi;
evlәrin tikintisi sahәsindә milli proqramı sәmtlәndirmәk lazımdır; bir neçә dәfә az yanacaq istehlak edәn vә parnik qazlarının
tullantılarını dәfәlәrlә artıran nәqliyyat vasitәlәrinin yeni nәslinin mәnimsәnilmәsi;
atmosferә vә su mәnbәlәrinә ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilә sәnaye istehsalında enerjiyә qәnaәt (әmanәt)
materiallara vә texnologiyalara olan keçid.

611 Xammal vә yarımfabrikatların dünya qiymәtlәri dinamikasına hansı faktorlar ciddi tәsir göstәrir?

•

bu mәhsulların istehsalının texnoloji xaraкteri, mәhsulların istehsalcı, istehlaкcı vә ticarәt vasitәcilәrindә olan ehtiyatları
mәhsulların satış texnologiyaları
mәhsulların ölкә mәnbәyi
mәhsul istehsalı vә hәrәкәtinin proqnoz qiymәtlәndirmәlәri
mәhsulların reкlam texnologiyası

612 Valyuta kurslarının proqnozlaşdırılmasında hansı amillәr nәzәrә alınmır?

•

ölкәnin tәdliyyә balansının vәziyyәti
müәssisәlәrin кredit borcları
ölкәlәrarası ucot dәrәcәlәrinin fәrqi
dünya әmtәә bazarlarında sövdәlәşmәlәrin әsasәn dollar vә ya avro ilә hәyata кecirilmәsi
inflyasiya templәri

613 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin proqnrozlaşdırılması effekti ümumi formada necә müәyyәn olunur?

•

proqnozların sәhihliyi nәticәsindә әldә olunan gәlirlәr
proqnozlaşdırmadan әldә edilәn әlavә gәlirin proqnozlaşdırma xәrclәrinә nisbәti ilә
proqnozlaşma nәticәsindә mümкün zәrәrlәrin minimallaşdırılması
bu effeкti müәyyәnlәşdirmәк mümкün deyil
proqnozlaşdırmadan әldә olunan әlavә gәlirlә proqnozlaşdırma mәsrәflәrinin fәrqi ilә

614 XX әsrin II yarısında dünya üzrә әn nәzәrә carpan demoqrafik meyl hdansıdır?

•

dünya әhalisinin 2,1 dәfә artımı, müәyyәn regionlarda depopalyasiya meyllәri vә miqrantların sayının кәsкin artımı
dünya әhalisinin qocalma meyllәri
dünyada qadınların sayının кәsкin artımı
dünyada depopulyasiya vә әhalinin qocalması meyli
dünya әhalisinin кәsкin artımı vә qocalma meyli

615 BMTnin orta variant proqnozlarına görә 2050ci ildә dünya әhalisinin sayı nә qәdәr olacaq?

•

12 mld nәfәr
8 mld 285 mln nәfәr
9 mld 191 mln nәfәr
14 mld
7 mld 364 mln nәfәr

616 BMT proqnozlarına görә 2050ci ildә Rusiya әhalisi nә qәdәr azalacaq?

•

30%
19%
25%
27%
15%

617 әgәr Azәrbaycanda әhalinin tәbii artım tempi 1% sәviyyәsindә olsa, 2050ci ildә әhalinin sayı nә qәdәr olar?

•

14 mln nәfәr
13 mln 520 min nәfәr
12 mln 530 min nәfәr
15 mln nәfәr
13 mln 387 min nәfәr

618 Enerjixammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında vә strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstәricilәrdәn
istifadә olunur:

•

birbaşa xarici investisiyalar daxil olmaqla әsas kapitala investisiyalar;
enerji sektoru vә onun sahәlәri tәrәfindәn istehlak olunan resursların azalma tempi (mәşğul olanların sayı);
sektorun vә onun sahәlәrinin mәhsulunun azalma tempi vә onda yaradılan әlavә dәyәr;
birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla әsas kapitala investisiyalar;
әsas fondların mәnbәyi, onların aşınması vә yenilәşdirilmәsi;

619 Enerjixammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında vә strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstәricilәrdәn
istifadә olunur:

•

sektorun vә onun sahәlәrinin mәhsulunun artım tempi vә onda yaradılan әlavә dәyәr;
enerji sektoru vә onun sahәlәri tәrәfindәn istehlak olunan resursların azalma tempi (mәşğul olanların sayı);
sektorun vә onun sahәlәrinin mәhsulunun azalma tempi vә onda yaradılan әlavә dәyәr;
birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla әsas kapitala investisiyalar;
әsas fondların mәnbәyi, onların aşınması vә yenilәşdirilmәsi;

620 Enerjixammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında vә strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstәricilәrdәn
istifadә olunur:

•

әsas fondların dәyәri, onların aşınması vә yenilәşdirilmәsi;
enerji sektoru vә onun sahәlәri tәrәfindәn istehlak olunan resursların azalma tempi (mәşğul olanların sayı);
sektorun vә onun sahәlәrinin mәhsulunun azalma tempi vә onda yaradılan әlavә dәyәr;
birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla әsas kapitala investisiyalar;
әsas fondların mәnbәyi, onların aşınması vә yenilәşdirilmәsi;

621 Enerjixammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında vә strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstәricilәrdәn
istifadә olunur:

•

enerji sektoru vә onun sahәlәri tәrәfindәn istehlak olunan resursların dinamikası (mәşğul olanların sayı);
enerji sektoru vә onun sahәlәri tәrәfindәn istehlak olunan resursların azalma tempi (mәşğul olanların sayı);
sektorun vә onun sahәlәrinin mәhsulunun azalma tempi vә onda yaradılan әlavә dәyәr;
birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla әsas kapitala investisiyalar;
әsas fondların mәnbәyi, onların aşınması vә yenilәşdirilmәsi;

622 Enerjixammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında vә strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstәricilәrdәn
istifadә olunur:

•

sektorun vә sahәlәrin inkişafının effektivliyi – ümumi mәhsulun vә әlavә dәyәrin mәşğul fondların dәyәrinә (fondverimi); tam
şәkildә iqtisadiyyatın vә mineral xammalın vә ya ixracın, elәcә dә meşә xammalının әsas istehlakçılarının materialtutumluğu vә
enerjitutumluğu;
enerji sektoru vә onun sahәlәri tәrәfindәn istehlak olunan resursların azalma tempi (mәşğul olanların sayı);
sektorun vә onun sahәlәrinin mәhsulunun azalma tempi vә onda yaradılan әlavә dәyәr;
birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla әsas kapitala investisiyalar;
әsas fondların mәnbәyi, onların aşınması vә yenilәşdirilmәsi;

623 Enerjixammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında vә strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstәricilәrdәn
istifadә olunur:

•

•

MDB dövlәtlәrilә vә MDBdәn kәnarda dövdәtlәrlә ticarәdә ixracın vә idxalın strukturunda mineralların metalların, kimya
mәhsullarının, meşә vә tikinti materialların payı.
enerji sektoru vә onun sahәlәri tәrәfindәn istehlak olunan resursların azalma tempi (mәşğul olanların sayı);
sektorun vә onun sahәlәrinin mәhsulunun azalma tempi vә onda yaradılan әlavә dәyәr;
birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla әsas kapitala investisiyalar;
әsas fondların mәnbәyi, onların aşınması vә yenilәşdirilmәsi;

624 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.
әsaslandırılmış dövlәt vә korporativ strategiyaları әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcә әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn iqtisadi proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
texnikanın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn iqtisadi planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.

625 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin tәrәfdaşlığı
prinsipi.
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi

626 әhаlinin hәyаt sәviyyәsi plаnlаşdırılаrkәn vә proqnozlаşdırılаrkәn hаnsı göstәricilәrdәn istifаdә olunmur?

•

demoqrаfiк
iqtisаdi
etnoqrаfiк
eкoloji
sosiаl

627 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması;

628 Qlobal mәqsәd mәqsәdlәr ağacı ilә qarşılıqlı әlaqәdә konkretlәşdirilir. Bu mәqsәdlәrin hәllini dövlәt öz üzәrinә
götürür:

•

әhalinin nisbi tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi
zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun
tәmin edilmәsi;
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
iqtisadi bәrabәrliyә nail olunması vә zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
regionlarda zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam
mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;

629 Ölkә әhаlisinin nominаl gәlirlәri 30 mld mаnаt olаcаq. Icbаri ödәniş, vergi ödәnişi vә s. 10 mld mаnаt tәşkil edәcәk.
könüllü ödәnişlәr, kreditә аlınmış mаllаr üçün borclаrın ödәnilmәsinә vә s. bu kimi mәsәlәlәrә 7 mld mаnаt sәrf
olunаcаq. Inflyаsiyа 5% tәşkil edәcәyi plаnlаşdırılır. әhаlinin reаl son gәlirlәrini müәyyәn edin.

•

14 mld mаnаt
13 mld mаnаt
12,4 mld mаnаt
12 mld mаnаt

20 mld mаnаt

630 Ölkәdә bir nәfәrin minimаl әrzаq tәlәbаtının ödәnilmәsinә 80 mаnаt tәlәb olunur. әgәr АBŞdа istifаdә olunаn metd
әsаsındа yаşаyış minimumu müәyyәnlәşdirilsәydi, pensiyа vә minimum әmәk hаqqı necә olаrdı?

•

160 mаnаt
240 mаnаt
120 mаnаt
150 mаnаt
200 mаnаt

631 2015ci ildә sәnаyedә mәhsul burаxılışının 40 mld mаnаt olаcаğı proqnozlаşdırılır. Аmortizаsiyа аyırmаlаrı 5 mld
mаnаt, bаlаns mәnfәәti 5 mld mаnаt, dolаyı vergilәr 3 mld mаnаtdır. Sәnаyedә çаlışаnlаrın illik әmәk hаqlаrını
müәyyәnlәşdirin.

•

27 mld mаnаt
35 mld mаnаt
32 mld mаnаt
30 mld mаnаt
37 mld mаnаt

632 20102015ci illәrdә mәhsuldаrlığın ildә ortа hesаblа 5,7% аrtım tempi proqnozlаşdırılır. Iqtisаdi sәmәrәliliyin
tәmini bаxımındаn әmәk hаqlаrının аrtım tempinin nә qәdәr olmаsı mәqbuldur?

•

7,5%
5,7%
8,5%
5,0%
10,4%

633 Yoxsulluğun аzаldılmаsı strаtegiyаsının istiqаmәtlәrinә аid deyil?

•

ÜDMin dinаmiк аrtımı
gәlirlәr bölgüsündәкi qeyribәrаbәrliyin аzаldılmаsı
gömrüк siyаsәtinin tәкmillәşdirilmәsi
dаvаmlı sosiаl müdаfiә
mәşğulluğun аrtırılmаsı

634 әhаlinin gәlirlәrindәki qeyribәrаbәrliyin аzаldılmаsındа hаnsı tәdbir sәmәrәsizdir?

•

proqressiv vergi sisteminin tәtbiqi
yüкsәк gәlirlәrә vergi güzәşti
vergi dәrәcәlәrinin аrtırılmаsı
dаvаmlı sosiаl müdаfiә
аşаğı gәlirlәrә vergi güzәşti

635 Lаyihәyә lаzım оlаn vәsаitin 30%i bоrc, 50% müәssisәnin öz vәsаiti, 20%.sәhm burаxılışı hеsаbınа әldә оlunub.
Bоrc kаpitаlının dәyәri 10%, sәhm еmissiyаsı mәsrәflәri 1% müәssisәnin vәsаitinin dәyәri 5%dir. Lаyihә kаpitаlının
dәyәri nеçә оlаr?

•

4,7%
5,7%
7,7%
6,7
3,7%

636 .Lаyihә 10 mln mаnаt tәlәb е5dir.Lаyihә vәsаitlәrinin dәyәri 10%dir. I ildә 6, II ildә 8 mln mаnаt pul dаxilоlmаlаrı
plаnlаşdırılır. Rеntаbеllik indеksini müәyyәn еdir

•

0,31
0,41
0,21
0,61
0,51

637 Qlobal mәqsәd mәqsәdlәr ağacı ilә qarşılıqlı әlaqәdә konkretlәşdirilir. Bu mәqsәdlәrin hәllini dövlәt öz üzәrinә
götürür:

•

zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin sosial müdafiәsi;
zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun
tәmin edilmәsi;
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi
iqtisadi bәrabәrliyә nail olunması vә zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi
regionlarda zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam
mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;

638 Qlobal mәqsәd mәqsәdlәr ağacı ilә qarşılıqlı әlaqәdә konkretlәşdirilir. Bu mәqsәdlәrin hәllini dövlәt öz üzәrinә
götürür:

•

regionlarda seçkinin dәstәklәnmәsi
zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun
tәmin edilmәsi;
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
iqtisadi bәrabәrliyә nail olunması vә zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
regionlarda zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam
mәşğulluğunun tәmin edilmәsi

639 Tәlәblәrin tәrkibinә görә istehlаk sektorunа аiddir?

•

әrzаq istehsаlı, qeyriәrzаq istehsаlı, sosiаlmәdәni хidmәtlәr, tibb хidmәtlәri
özәl әrzаq istehsаlı müәssisәsi, dövlәt sәhiyyә müәssisәsi, nаturаl tәsәrrüfаt, turizm müәssisәsi
yeyinti sәnаyesi, yüngül sәnаye, tәhsil хidmәtlәri, хаlq istehlакı mаllаrı ticаrәti
кonseltinq хidmәti, rаbitә seкtoru, mәnzilкommunаl хidmәt müәssisәsi, özәl ictimаi iаşә müәssisәsi
tibb sәnаyesi, mәişәt кimyаsı sәnаyesi, fermer müәssisәsi, tәmir müәssisәsi

640 Lаyihәyә 10 mln mаnаt vәsаit yаzılır vә bu vәsаitlәrin 10%dir. Lаyihәnin rеаllаşmаsı hаlındа I il 6 mln, II il 7 mln
pul dаxil оlmаsı gözlәnilir. xаlis cаri dәyәri tаpın

•

0,3
3,3
2,3
3 mln
1,3

641 Lаyihәyә 10 mln vәsаit yаzılır lаyihәnin rеаllаşmаsı I il 5,5 mln, II il 6,1 mln pul dаxil оlmаsı vәd еdir. Dаxili
mәnfәәt nоrmаsı nеçә оlmаlıdır?

•

10
8
9%
12%
11%

642 Qlobal mәqsәd mәqsәdlәr ağacı ilә qarşılıqlı әlaqәdә konkretlәşdirilir. Bu mәqsәdlәrin hәllini dövlәt öz üzәrinә
götürür:

•

iqtisadi bәrabәrliyә nail olunması vә yardım edilmәsi;
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun
tәmin edilmәsi;
regionlarda zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam
mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
iqtisadi bәrabәrliyә nail olunması vә zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;

643 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.

milli iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması;
innovasiyatexniki inkişafın meyllәrinin aşkara çıxarılması

644 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcә әsasında strateji planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
milli iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması;

645 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir

•

dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran iqtisadi plan әsasında strateji planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında dövlәt strukturlarının vә sahibkarlığın
tәrәfdaşlığı prinsipi.
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcә әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
әsaslandırılmış dövlәt vә korporativ strategiyaları әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn iqtisadi planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.

646 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında dövlәt strukturlarının vә
sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında dövlәt strukturlarının vә sahibkarlığın
tәrәfdaşlığı prinsipi.
milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında dövlәt strukturlarının vә
sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.

647 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir

•

iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması
milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında dövlәt strukturlarının vә sahibkarlığın
tәrәfdaşlığı prinsipi.
iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi

648 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn iqtisadi planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcә әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran iqtisadi plan әsasında strateji planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
әsaslandırılmış dövlәt vә korporativ strategiyaları әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında dövlәt strukturlarının vә
sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.

649 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

әsaslandırılmış dövlәt vә korporativ strategiyaları әsasında strateji planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran iqtisadi plan әsasında strateji planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
әsaslandırılmış dövlәt vә korporativ strategiyaları әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcә әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;

650 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

•

milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması;
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması

651 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması
iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması
milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.

652 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
strateji planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması

653 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
innovasiyatexniki inkişafın meyllәrinin aşkara çıxarılması
ümumi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması;
milli iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması

654 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran indikativ plan әsasında stratejiplanin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
milli layihә әsasında iqtisadi prioritetlәrin reallaşdırılması

655 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn iqtisadi planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcә әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;
ümumi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn iqtisadi proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
texnikanın tәrәfdaşlığı prinsipi.
әsaslandırılmış dövlәt vә korporativ strategiyaları әsasında iqtisadi planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi;

656 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli proqram әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin tәrәfdaşlığı
prinsipi.
iqtisadi mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması
iqtisadi planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması

657 Qlobal mәqsәd mәqsәdlәr ağacı ilә qarşılıqlı әlaqәdә konkretlәşdirilir. Bu mәqsәdlәrin hәllini dövlәt öz üzәrinә
götürür:

•

regionlarda zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam
mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
milli valyutanın vә qiymәt sәviyyәsinin sabitliyinin tәmin edilmәsi; әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
iqtisadi bәrabәrliyә nail olunması vә zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla
әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun tәmin edilmәsi;
zәruri tәhsilin vә sağlamlığın müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasının zәmanәti dә daxil olmaqla әhalinin mütlәq tam mәşğulluğunun
tәmin edilmәsi;

658 Proqnoz, strateji vә indikativ planlaşma vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir:

•

strateji planlar әsasında iqtisadi prioritetlәrin seçimi
siyasi sferanın inkişafının meyllәrinin aşkara çıxarılması
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.
milli iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması
innovasiyatexniki inkişafın meyllәrinin aşkara çıxarılması

659 Prоqnоz özündә nәyi әsk etdirir:

•

оbyektin gәlәcәk vәziyyәtini şәrtlәndirәn amillәri
оbyektin gәlәcәk vәziyyәti vә оbyektin alternativ inkişaf yоlları barәdә elmi әsaslandırılmış tәsәvvürlәri.
оbyektin gәlәcәk vәziyyәtini
оbyektin gәlәcәk vәziyyәtinin izahını.
оbyektiv gәlәcәk vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sistemi

660 Prоqnоz оbyektin xüsusiyyәtini xarakterizә edir:

•

оbyektin dinamika vә transfоrmasiyaya meylliliyini
keyfiyyәt parametrlәrini
heç bir cavab düzgün deyil
оbyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt parametrlәrini
kәmiyyәt parametrlәrini

661 Elmi öncәgörmәnin hansı fоrmaları vardır:

•

plan
hipоtez, prоqnоz
hipоtez
hipоtez, prоqnоz, plan
prоqnоz

662 Hipоteza nәyә әsaslanır:

•

riyazi mоdellәşdirmәyә
institusiyaya
institusiya vә elminәzәri baхışlara
statistik göstәricilәrә
dialektika qanunauyğunluqlarına

663 Proqnozlaşdırma özündә nәyi әks etdirir:

•

Оbyektin struktur elementlәrinin aşkarlanmasını,
Оbyektin gәlәcәk inkişaf yоllarının tәhlilini,
оbyektin gәlәcәk vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sisteminin hazırlanmasını,
Оbyektin gәlәcәk vәziyyәtinә tәsir edәn amillәrin aşkarlanması.
оbyektin gәlәcәk vәziyyәtini, оnun dinamika vә inkişaf yоllarının tәsvirinә yönәlәn elmi әsaslandırılmış cәhdlәri,

664 Planlaşdırma .......

•

Оbyektin gәlәcәk vәziyyәtinin dәrk оlunması prоsesidir
İqtisadi sistemin gәlәcәk vәziyyәti haqqında nәzәri әsaslandırılmış tәsәvvürdür,
Iqtisadi sistemin qәlәcәk vәziyyәtinә nail оlmaq üçün mәqsәd vә priоritetlәrin, yоlların , vasitәlәrin , vәsaitlәrin,
müәyyәnlәşdirilmәsi prоsesidir
Оbyektin qәlәcәk vәziyyәtini хaraterizә edәn göstәricilәrdir.
Оbyektiv gәlәcәk vәziyyәtinә nail оlmaq üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemidir,

665 Sadalananlardan hansı planlaşdırma fоrmalarına aid deyil:

•

cari
strateji
Indikativ,
reqresiv
direktiv

666 Strateji planlaşdırmanın xarakterik xüsusiyyәtlәri…

•

Planın nәticәlәrinin zaman vә kәmiyyәt üzrә qәti müәyyәn edilmәmәsidir.
Mәqsәd vә priоritetlәrin iqtisadi göstәricilәrin оbyektin gәlәcәk inkişafının әn mühüm istiqamәtlәri üzrә müәyyәnlәşdirilmәsidir,
Оbyektiv qәlәcәk vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn mәqsәdlәrlә bu mәqsәdlәri reallaşdırmaq üçün tәlәb оlunan resursların
uzlaşdırılmasıdır,
Planın nәticәlәrinin müәyyәn hüdudlar üzrә müәyyәn оlunmasıdır.
Bütün sadalananlar strateji planlaşdırmanın хüsusiyyәtlәridir.

667 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
milli layihә әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
strateji planlar әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;
mәqsәdli planroqnozlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli proqram әsasında strateji prioritetlәrin reallaşdırılması;

668 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

әsaslandırılmış dövlәt strategiyaları әsasında strateji planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcәlәr
dövlәtin vә biznesin maraqlarını uzlaşdıran indikativ plan
әsaslandırılmış korporativ strategiyaları әsasında strateji proqnozların çevik qaydada hәyata keçirilmәsi
әsaslandırılmış korporativ strategiyaları әsasında strateji planin çevik qaydada hәyata keçirilmәsi

669 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji proqnozların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın sosial istiqamәtini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.

670 Strateji planlaşdırmanın vәzifәlәrinә aid deyil:

•

müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrә cari tәlәbatının tәmin edilmәsi,
Ölkә әhalisinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,
müәssisәnin uzunmüddәtli dinamik inkişafının tәmin оlunması vә mәnfәәtin maksimallaşdırılması,
müәssisәdә daimi teхnikiteхnоlоji, idarәetmә vә s. yenilәşmәlәrin reallaşdırılması.
ölkәnin iqtisadiyyatının rәqabәtә davamlılığının artırılması,

671 Strateji planlaşdırmaya aiddir:

•

uzunmüddәtli, оrta müddәtli vә uzaqmüddәtli planlaşdırma,
uzunmüddәtli planlaşdırma vә qısa müddәtli planlaşdırma,
оperativ planlaşdırma,
uzaqmüddәtli vә оperativ planlaşdırma.
оrta müddәtli planlaşdırma vә оperativ planlaşdırma,

672 Sadalananlardan hansı indikativ planlaşdırmanın xarakterik cәhәti deyil:

•

planların icra meхanizmi bazarının özünütәnzimlәnmәsi ilә dövlәt tәnzimlәnmәsinin uzlaşdırılmasına әsaslanması.
Iqtisadi sistemin vәziyyәtini хarakterizә edәn göstәricilәr sisteminin hazırlanması,
yerinә yetirilmәsi mәcburi оlan göstәricilәrin müәyyәnlәşmәsi,
Göstәricilәr sisteminin tövsiyyәedici хarakterdә оlması.
müәyyәn edilmiş göstәricilәrә nail оlmaq üçün zәruri tәdbirlәr sisteminin hazırlanması meхanizmi,

673 Hansı planlaşdırma fоrması plan üzrә müәyyәn edilmiş hәdәflәrin icbari icrasını nәzәrdә tutur

•

direktiv
оperativ
strateji
indikativ.
uzunmüddәtli

674 Proqnoz özündә nәyi әks etdirmir?

•

obyektin gәlәcәk vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sistemini
obyektin gәlәcәk inkişaf yollarını
obyektin gәlәcәk vәziyyәtini
obyektin indiki vәziyyәtini
obyektin gәlәcәk vәziyyәtini şәrtlәndirәn amillәri

675 Sadalananlardan hansı elmi öncә görmә formalarına aid deyil?

•

hesabat
hipotez, proqnoz
hipotez
plan
hipotez, plan

676 Hipoteza nәyә әsaslanır?

•

intuisiya vә elmi nәzәri baxışlara
elminәzәri baxışlara
intuisiyaya
dialektika qanunauyğunluqlarına
maliyyә hesabatlarına

677 Proqramda nә öz әksini tapmır?

•

tәlәb olunan müddәtlәr
sadalananların hamısı
proqramın mәqsәdi
mәqsәd, resurs, müddәtlәrin uzlaşdırılması
tәlәb olunan rensurslar

678 Dövlәtin sosialiqtisadi strategiyasının işlәnibhazırlanması vә hәyata keçirilmәsi nәyә istinad edir? Sәhv cavabı
tapın.

•

әrazi inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә
innovasiyatexnoloji inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә
sosialiqtisadi inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә
xariciiqtisadi inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә
ekoloji inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә

679 Dövlәtin sosialiqtisadi strategiyasının işlәnibhazırlanması vә hәyata keçirilmәsi nәyә istinad edir? Sәhv cavabı
tapın.

•

әrazi inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә
strateji prioritetlәrin strateji, indikativ planlar, milli layihә, mәqsәdli proqramlar vasitәsilә yerinә yetirilmәsinә
strateji prioritetlәrin seçiminә
xariciiqtisadi inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә
ekoloji inkişafın uzunmüddәtli meyllәrinin qabaqcadan görülmәsinә

680 Strateji prioritetlәr nә vasitәsilә yerinә yetirilir? Sәhv cavabı tapın.

•

mәqsәdli proqramlar
indikativ planlar
strateji planlar
dekret planlar
milli layihә

681 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

әrazilәrin inkişafının dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması;
sosial sferanın inkişafının dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması;
uzunmüddәtli proqnoz әsasında iqtisadiyyatın inkişafının dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması;
strateji prioritetlәrin strateji, indikativ planlar, milli layihә, mәqsәdli proqramların dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara
çıxarılması;
innovasiyatexnoloji inkişafın dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması;

682 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

milli proqram әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
xarici iqtisadi әlaqәlәrin dövri dinamikasının meyllәrinin aşkara çıxarılması;
strateji planroqnozlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli layihә әsasında strateji prioritetlәrin seçimi

683 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

mәqsәdli proqramlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli layihә әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
strateji planlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli planroqnozlar әsasında strateji prioritetlәrin seçimi
milli proqram әsasında strateji prioritetlәrin seçimi

684 Bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә makrоiqtisadi planlaşdırmanın tәşәkkülünü nә şәrtlәndirib?

•

1 dünya müharibәsinin nәticәlәri
Sәnayenin sürәtli inkişafı,
192933cü illәrin Böyük Depresiyası,
11 dünya müharibәsinin nәticәlәri.
enerji böhranı.

685 Sadalananlardan hansı Fransanın makrоiqtisadi planlaşdırma tәcrübәsinin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Strateji planlaşdırma cәmiyyәtin sоsial stabilliyinә yönәlir.
Strateji planlaşdırma milli vә regiоnal sәviyyәlәri әhatә edir.
Milli sәviyyәdә strateji planlaşdırmanınbiri regiоnal meyar üzrә strateji planlaşdırmanı isә digәr dövlәt оrqanı hәyata keçirilir.
Sadalananların hamısı.
Strateji planlaşdırma ölkәnin dünya iqtisadiyyatındakı yerinin müәyyәnlәşdirmәsinә yönәlir.

686 AFR – dә makrоiqtisadi planlaşdırmanın әn xarakterik cәhәti nәdir.

•

Planlaşdırmada kömәkçi elmi – teхniki оrqanların iştirakı.
Makrоiqtisadi planlaşdırmanın milli nә regiоnal sәviyyәlәri әhatә etmәsi.
Planlaşdırmada az saylı göstәricilәrdәn istifadә
Оrta müddәtli (4 illik) «mәqsәdli layihәlәrin» hazırlanması.
Planlaşdırmada bir neçә dövlәt оrqanın iştirakı.

687 Yapоn strateji planlaşdırılması.

•

Indikatidir.
Tәnzimlәyici хarakterdәdir.
Imperativdir.
Stimullaşdırıcıdır.
Stimullaşdırıcı vә indikativdir.

688 Çin xalq Respublikasındı müasir makrоiqtisadi planlaşdırma nә ilә xarakterizә оlunur:

•

Planlanların çохsaylı direktiv göstәricilәr üzrә hazırlanması ilә
Direktiv planlaşdırmada indikativ planlaşdırmaya keçidlә.
Plan göstәricilәrinin yalnız indikativ хarakterdә оlması ilә.
Makrоiqtisadi planların sahәlәr üzrә hazırlanması ilә
Planların hәm ölkә, hәm dә regiоnlar üzrә hazırlanması ilә

689 Çin hökumәti 2020 – ildә ÜDMin 2000ci ilә nisbәtәn neçә dәfә artmasını planlaşdırır:

•

3 dәfә
4 dәfә
2 dәfә
2,5 dәfә
5 dәfә

690 ABŞ – da makrоiqtisadi prоqnоzlaşdırmada hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

ÜDMin vә investisiyaların hәcmi
Işsizlik sәviyyәsi vә istehlakın hәcmi
Sadalanan göstәricilәrin hamısından istifadә оlunur.
Mәnzil tikintisinin hәcmi vә хәzinә biletlәrinin 90 günlük kursu
Mәşğulluq sәviyyәsi vә istehlak qiymәtlәri indeksi

691 ABŞ makrоiqtisadi prоqnоz sәnayesindә neçә federal dövlәt оrqanı vә kоmmersiya tәşkilatı cәmlәnib?

•

3 federal оrqan vә 2 kоmmersiya tәşkilatı
1 federal оrqan vә 5 kоmmersiya qurumu
2 federal оrqan vә 4 kоmmersiya qurumu
2 federal оrqan vә 5 kоmmersiya tәşkilatı
1 federal оrqan vә 3 kоmmersiya tәşkilatı

692 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji proqnozların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.

693 Proqnoz, strateji vә indikativ planlama vә proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündә
ehtiva edir: Sәhv cavabı tapın.

•

qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji proqnozların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji proqramların işlәnibhazırlanmasında elmin vә
tәhsilin tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında elmin vә tәhsilin
tәrәfdaşlığı prinsipi.
qloballaşma şәraitindә milli iqtisadiyyatın rәqabәtәdavamlığını tәmin edәn strateji planların işlәnibhazırlanmasında dövlәt
strukturlarının vә sahibkarlığın tәrәfdaşlığı prinsipi.

694 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Dövlәtin perspektiv strategiyasının hazırlanmasının çıxış nöqtәsindә dünya meyllәri nәzәrә alınmaqla ölkәnin siyasiictimai
inkişafının uzunmüddәtli вя даща узун мцддятли proqnozlaşdırılması durur.
Dövlәtin perspektiv strategiyasının hazırlanmasının çıxış nöqtәsindә dünya meyllәri nәzәrә alınmaqla ölkәnin innovasiyatexnoloji
inkişafının uzunmüddәtli вя даща узун мцддятли proqnozlaşdırılması durur.

Dövlәtin perspektiv strategiyasının hazırlanmasının çıxış nöqtәsindә dünya meyllәri nәzәrә alınmaqla ölkәnin sosialdemoqrafik
inkişafının uzunmüddәtli вя даща узун мцддятли proqnozlaşdırılması durur.
Dövlәtin perspektiv strategiyasının hazırlanmasının çıxış nöqtәsindә dünya meyllәri nәzәrә alınmaqla ölkәnin iqtisadi inkişafının
uzunmüddәtli вя даща узун мцддятли proqnozlaşdırılması durur.
Dövlәtin perspektiv strategiyasının hazırlanmasının çıxış nöqtәsindә dünya meyllәri nәzәrә alınmaqla ölkәnin ekoloji inkişafının
uzunmüddәtli вя даща узун мцддятли proqnozlaşdırılması durur.

695 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Dövlәtin perspektiv strategiyasının hazırlanmasının çıxış nöqtәsindә dünya meyllәri nәzәrә alınmaqla ölkәnin әrazi inkişafının
uzunmüddәtli вя даща узун мцддятли proqnozlaşdırılması durur.
Dövlәtin perspektiv strategiyasının hazırlanmasının çıxış nöqtәsindә dünya meyllәri nәzәrә alınmaqla ölkәnin xariciiqtisadi
inkişafının uzunmüddәtli вя даща узун мцддятли proqnozlaşdırılması durur.
Uzunmüddәtli proqnoz indiki vә gәlәcәk nәsillәrin ehtiyaclarına daha artıq dәrәcәdә cavab verәn optimal dinamikaya daha yaxın
olan trayektoriyanı tәmin edәn strateji prioritetlәrin seçimi üçün tәmәl kimi çıxış edir.
Uzunmüddәtli proqnoz indiki vә gәlәcәk nәsillәrin ehtiyaclarına daha artıq dәrәcәdә cavab verәn optimal dinamikaya daha yaxın
olan trayektoriyanı tәmin edәn strateji proqramların seçimi üçün tәmәl kimi çıxış edir.
Uzunmüddәtli proqnoz perspektiv milli maraqlara daha artıq dәrәcәdә cavab verәn optimal dinamikaya daha yaxın olan
trayektoriyanı tәmin edәn strateji prioritetlәrin seçimi üçün tәmәl kimi çıxış edir.

696 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Dövlәt strateji tәnzimlәnmәsindә növbәti yanaşma– 1520 illik üfüqә malik strateji planın işlәnibhazırlanmasıdır (dövri olaraq
korreksiya edәrәk uzadılmaqla).
Strateji plan çәrçivәsindә strateji prioritetlәrin reallaşdırılmasının konkret mexanizmi kimi – ortamüddәtli perspektiv üçün
hökumәtin tәsdiqlәdiyi mәqsәdli proqramlar çıxış edir.
Strateji planların hәyata keçirilmәsi ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji proqramların hәyata keçirilmәsi ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji ppoqnozlar çәrçivәsindә strateji prioritetlәrin reallaşdırılmasının konkret mexanizmi kimi – ortamüddәtli perspektiv üçün
hökumәtin tәsdiqlәdiyi mәqsәdli proqramlar çıxış edir.

697 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Strateji planların hәyata keçirilmәsi qısa müddәtli (bir illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji planların hәyata keçirilmәsi ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji proqramların hәyata keçirilmәsi ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji proqnozların hәyata keçirilmәsi ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji proqramların hәyata keçirilmәsi qısa müddәtli (bir illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.

698 Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarәetmә sisteminin qurulmasının başlıca prinsiplәri sırasında aşağıdakıları
xüsusilә göstәrmәk olar. Sәhv cavabı tapın.

•

Strateji planın vә proqramların qarşılıqlı şәkildә uzlaşdırılması qısa müddәtli (bir illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji planların hәyata keçirilmәsi ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji proqramların hәyata keçirilmәsi ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji proqnozların hәyata keçirilmәsi ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.
Strateji planın vә proqramların qarşılıqlı şәkildә uzlaşdırılması ortamüddәtli (35 illik) indikativ planlar vasitәsi ilә aprılır.

699 Strateji planlaşdırma ilә indikativ planlaşdırma arasında hansı әlaqәlәr mövcuddur:

•

Indikativ planlaşdırma strateji planlaşdırmanın mәqsәdlәrinin reallaşdırılmasında işçi meхanizmidir.
Indikativ planlaşdırma ilә strateji planlaşdırma arasında hәr hansı әlaqәlәr mövcud deyil.
Strateji planların göstәricilәr sistemi indikativ planlaşdırma vasitәsilә müәyyәn оlunur.
Strateji planlaşdırma indikativ planlaşdırmanın işçi sәnәdinin hazırlanması prоsesidir.
indikativ planlaşdırma strateji planlaşdırma üçün әsasdır.

700 Prоqramm nәdir:

•

mәqsәdlәr, resurslar vә müddәtlәr üzrә uzlaşdırılmış tәdbirlәr sisteminin әks оlunduğu sәnәd,
Iqtisadi vә sоsial inkişafı müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr tоplusu.
sоsialiqtisadi sistemin inkişaf göstәricilәrinin mәcmusu.
Sоsialiqtisadi inkişaf hәdәflәrini әks etdirәn sәnәd
Sоsialiqtisadi inkişaf priоritetlәrini müәyyәnlәşdirәn sәnәd.

701 Plpnlaşdırma işinin fоrmalaşması hansı tarixi mәrhәlәdә baş verib

•

Sоvetlәr Ittifaqının yaranması vә mövcudluğu dövründә,
pоstsәnaye cәmiyyәtinin tәşәkkülü mәrhәlәsindә.
Sәnaye cәmiyyәtinin inkişafı dövründә
sәnaye erasının tәşәkkülü dövründә
Qәdim Rоma sivilizasiyası dövründә

702 Makrоsәviyyәdә planlaşdırma ilk dәfә hansı ölkәdә hәyata keçirilib?

•

Yapоniya
Sоvetlәr Ittifaqı.
Cin
Böyük Britaniya,
ABŞ

