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3327_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 3327 Sosial mədəni sahələrin proqnozlaşdırılması

Proqnozlaşmanın mahiyyəti

Sosial proqnzoun növü

Proqnoz modeli

Sosial proqnozların metodu

Sosial proqnozlarda meyar

Sosial proqnozların vəzifəsi

qiymətləndirmə

təhlil

sahələrinin dinamikası

perspektiv inkişaf•
idarəetmə

ideal

fəza

qısa müddətli

uzunmüddətli•
real

iqtisadi-riyazi

strateji

imitasiya

statistik•
bir beşi hesablama

ekonometrik

seçmə

statistik

normativ•
təqribi hesablama

sənaye məhsulu

təhsil

iş yerləri

həyat səviyyəsi•
səhiyyə

qiymətləndirmək

keyfiyyət dəyişmələri

elmin əsasları

qərar qəbulu•
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Sosial proqnozların xarakteri

Sosial proznolaşmada əsas göstəricilər

Sosial proqnozların rolu

Sosial proqnzolara tələblər

Sosial proqnozların prinsipləri

Sosial proqnozlarda aparıcı həlgə

Sosial proqnzolaşmanın təsnifatı deyil:

yollaraxtarma

stimullaşdırıcı

ümmumilləşdirən

passiv

aktiv•
xüsusi

düzgün cavab yoxdur

insan inkişafı indeksi

təhsil səviyyəsi

əhalinin həyat səviyyəsi•
gəlirlər

sistemlik

alternativlik

direktivlik

planqabağı tədqiqat•
komplekslik

ədalətlilik

sistemlik

komplekslik

elmçilik•
adekvatlıq

imkanlıq

mümkünlük

resurs məhdudiyyəti

reallıq•
beynəlxalq səviyyəsi

şəhər

kənd təsərrüfatı

sənaye

əhali•
rabitə
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Proqnozlaşmada makroqitisadi probelmlər

Sahə proqnozunun mahiyyəti

Həyat səviyyəsi proqnzounun məqsədi

Həyat səviyyəsinin əsas milinin proqnozu

Həyat səviyyəsinin əsas modeli

İstehlak davranışı nədir

təbii hadisələr•
potensial

psixoloji amil

iqtisadi proqnzolar

insan inkişafı

turizm

ərzaq

sənaye məhsulu

təhlükəsizlik•
insan

səmərililik

rəqabət qbiliyyəti

davamlı inkişaf

məhsul istehsalı•
gəlirlik

doğum səviyyəsi

ölüm səviyyəsi

minimum xərc

maksimumum istehlak•
təbii artım

gəlirlər

sənaye məhsulu

istehsal məhsulu

ÜDM•
kənd təsərrüfatı

xidmət

ərzaq

istehlakın həcmi

tələbatın ödənilməsi•
qeyri-ərzaq

alkoqol

xidmət istehlakı

ərzaq istehlakıdır
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Ərzaq təhlükəsziliyin sosial mənası

İstehsal modeli

İstehlak modelində aparıcı göstərici

Ərzaq istehlakın əsas amili

İstehlakın proqnzounda modellər

Minimum istehlak səbətinin proqnozu

istehlakın optimal strutkrudur•
yığım

gəlir götürmək

kənd təsərrüfatını artırmaq

əhalinin tələbatını ödəmək

qütbləşməni azaltmaq•
bazarı qorumaq

miqrasiya

maksimum gəlir

maksimum tələbat

optimal istehlak sturkturu•
minimum ölüm

idman

qeyri-ərzaq

yığım

ərzaq istehlakı•
alkoqol

demoqrafik tərkibi

gəlirlər

ailə tərkibi

ailə gəlirləri•
təminat səviyyəsi

reqresiya

bir başa hesablamalar

statistik modellər

balans modeli•
korrelasiya

qiymət

tələb

ticarət məhsulları

yaşamaq üçün minimum istehlak meyləri•
təklif
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İstehlaka təsir edən bazar amili

Iqtisadi proqnozların sosial rolu

Proqnozlaşma tələbat

Sosial proqnozlarda regionçuluq

Regionlarda proqnzolaşma amili

Regionların sosial xaritəsi

Sosial proqnozlarda xarici amil

təklif

xarici amillər

xərc strukturu

doyma səviyyəsi

qiymət•

tarazlılıq

dolayısı

bir başa

resurs təminatı•
idarəetmə funksiyası

tənzmləmək

fəallığı artırmaq

perspektiv hesablamalar

perspektiv tarazlıq•
idarə etmək

istehlaka stimul

rifah

əhalinin məşğulluğu

məskunlaşma•
istehsala stimul

gömrük

iqtisadiyyat

təbii sərvətlər

əhali•
sərhədyanı vəzifələr

yollar

qaz təminatı

istehsal quruluşu

sosial infrastruktura•
məktəblər

qaçaqmanılıq
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Sahə proqnozları deyil

Sağlamlığın meyarı

Sağlamlq proqnozunda dövlət siyasəti

Sağlamlığın əsas siyasəti

Səhiyyətin proqnzounun hədəfi

Səhiyyənin maliyyə modeli

əhalinin miqrasiyası

idxal

ixracat•
pul miqrasiyası

elm

təhsil

səhiyyə

xarici əlaqələr•
mədəniyyət

məşğulluq

məhsuldarlıq

istehlak həcmi

ölüm səviyyəsi•
ailə tərkibi

müdafiə

sosial yönlü siyasət•
investisiya

iş yerləri

idxal ixrac

təhsil

əmtəə

bazar

səhiyyə•
xidmət

miqraisyanı azaltmaq

səhiyyə məhsulu

səhiyyənin vəsaitləri

tələbatının ödənilməsi•
gəlirlik

xarici vəsaitlər

bələdiyyə

büdcə

dövlətin maliyyəsi•
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Səhiyyənin xarakteri

Azərbaycanda səhiyyənin konseptual inkişafı

Səhiyyənin strukturu

Səhiyyənin inkişafınmda aparıcı amil

Səhiyyədə əsas müəssisə deyil

Səhiyyə proqnozunun növləri

Səhiyyənin inkişafında maddi-texniki baza

•
xüsusi vəsaitlər

müəssisə hesabına

pulsuz•
qarışıq

kredit

pullu

ömür artırmaq

miqrasiya azaltmaq

minimum məsrəfləri

təminat səviyyəsi•
gəlir gətirmək

xətti

kompleksli

sistemli

asılı•
ierarxiya

coğrafi amil

dövriyyə vəsaitləri

kadr potensialı

investisiya•
əhali sağlamlığı

labarotoriyalar

xəstəxanalar

ambulatoriya

birjalar•
diaqnostik mərkəzlər

fondlar

məsrəflər

sistemlilik

normativ•
təminatlar
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Xəsətəlik motivi

Xəsətəxana proqnozunda əsas meyar

Poliklinika xidmətinin əsas amili

Səhiyyə proqnozunun modeli

Səhiyyədə dövlət tənzimlənməsi

Səhiyyənin mülkiyyətdə əsas forma

tibbi medakementlər

laborotoriyalar

səhiyyənin əsas fondları

xəstələr•
tibbi ləvazimatlar

ginetik xüsusiyyətləri

coğrafi mühüt

acıq iş yerləri

həyat səviyyəsi•
ailə tərkibi

dövlət

kapital

xəstələrinin diaqnostikası

xəstələrin sayı•
şəhər və kənd

xidmətin pulsuzluğu

hər nəfərə xidmət

sayı

müraciətlər•
şərait

iqtisadi-riyazi modeli

imitasiya modeli

təsvir modeli

normativ modeli•
seçmə üsulu

yerləşmə sxemi

idarəetmə

planlaşma

büdcə vəsaiti•
kadr potensialı

bələdiyyə

xüsusi

özəl

•



03.02.2016

9/79

52

53

54

55

56

57

Səhiyyə bazarı elementi deyil

Səhiyyədə xarici amil

Təhsilin proqnoz məqsədi

Təhsil proqnozu üçün qanunvericilik bazası

Təhsil proqnozunun əsas amili

Təhsil sferasının əlaqəsi

dövlət•
xarici

müəssisə

xəstələr

həyat səviyyəsi•
düzgün cavab yoxdur

kapital

təcrübə

kadr hazırlığı

investisiya

miqrasiya•
əməkdaşlıq

əhalinin miqrasiyası

intelektual mülkiyyət

gəlir götürmək

insan inkişafı•
iqtisadi inkişaf

mədəniyyət qanunu

sənaye qanunları

iqtisadi qanunlar

təhsil qanunu•
normativ-hüquq sənədlər

xarici tələblər

uşaqların sayı

investisiya

əhali•
iqtisadiyyat

əhali

kənd təsərrüfatı

sənaye

elm•
mədəniyyət
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Təhsil proqnozunda əsas istiqamətlər

Təhsilin yerləşməsi

Təhsilin proqnozunda üsullar

Təhsilin amilləri deyil

Təhsilin tələbatı

Təhsilin keyfiyyət göstəricisi

Təhsilin attestasiyası

pullu

mədəni

iqtisadi

sosial•
pulsuz

şagirdlərin sayına

əhalinin sayına•
rayonlar üzrə

şəhər və kənd üzrə

adam başına

amillər

bir başa

məsrəflər üsulu

normativ•
funksional

doğum

əhali

uşaqlar

ölüm səviyyəsi•
resurslar

islahatlar

inteqrasiya

dünya görüşü

iqtisadiyyat•
pul vəsaiti

əmək haqqı

müəllimlərin sayı

maddi-texniki baza

hər şagirdə düşən vəsait•
dərsliklər

attestat almaq
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66
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Təhsilin proqnozu sahələri deyil

Təhsildə əsas göstərici

Təhsilin qanunu il

Təhsilin proqnozunda metodlar

Təhsilin iqtisadi rolu

Proqnozlarda prinsiplər

kapital artımı

yeni məktəblər

bal sistemi•
sinifdə qalmaq

mədəniyyət sahəsi

məktəbəqədər təhsil

ümumi məhsul

elm sahəsi•
ali təhsil

xarici kapital

tələbələr

məsrəflər

hər şagirdə düşən vəsait•
müəllimlər

1991.0

2005.0

2001.0

2010.0•
1990.0

kapital

funksional

ərazi üsulu

sahə üsulu•
kəmiyyət

sahə rolu

multiplikasiya

dolayısı

birbaşa•
reqresiya

dinamizm

yenilik

mühütlük

elmlik•
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Təhsildə innovasiyalar

Təhsili əlaqəsi

Sosial proqnozlaşmada əsas göstəricilər deyil

Elmin proqnozu nə verir

Elmi potensial

Elmin əsas amili

Elmi-texniki proqnozun əsas maddələr

•
universallıq

binalar

potensial

metodiki vəsait

texnologiyalar•
maliyyə

elm•
Incəsənət

mədəiyyət

müəssisələr

iqtisadiyyat

funksional

sahə

makroiqtisadiyyat

kənd təsərrüfatı•
ərazi

kadr

yeni idarəetmə

yeni müddəalar

yeni texnologiyalar•
insan inkişafı

institutlar

kadrlar

sənaye məshulu

elmə cəlb olunan resurslar•
binalar

xarici amil

elmin rəhbərliyi

maddi texniki baza

elmi kadrlar•
-koordinasiya
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Proqnozlaşma texnologiyası deyil

Proqnzolaşmada əsas prinsip

Proqnozlaşmada parametr

Pronzolaşmada yanaşma

İqtisadi və sosial proqnozların vəhdəti

Mədəniyyət sahələrində proqnozlaşmanın xüsusiyyətləri

əmək şəraiti

tövsiyyələr

iqtisadi artım

idealar•
sosial tərəqqi

üsullar

normativlər

məqsədlər

planlaşma•
resurslar

funksional asıllıq

sahə

elmçilik

sistemlik•
regionda

perspektiv

statistik

normativ

ekzogen•
cari

müqayisəli yanaşma

bir başa hesbalama

resurs yanaşma

məqsədli proqram yanaşma•
normativ

perspektiv balanslar

texniki balans

gəlir və istehlak

məcmuu balanslar•
normativ balanslar

kənd yerlərində mədəniyyət

adam başına düşən

tələbatın ödənilməsi

•
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Mədəniyyət müəssisələri necə özəlləşir

Sosial proqnzolara təsir edən əsas amil

Mədəniyyət obyektləri deyil

Hansı qanun çərçivə qanunudur

Mədəniyyət sahəsində əsas qipotezlər

Mədəniyyətin maliyyə mənbəyi

100 nəfərə düşən göstəricilər•
şəhər mədənyyəti

mədəni inkişaf

təminat səviyyəsi

gəlir götürmək üçün

təyinatı dəyişmir•
restruktura dəyişməsi üçün

ÜDM

həyat tərzi

əhali

coğrafiya

resurslar•

kitabxanalar

teatrlar

klublar

sənaye•
televiziya

təhsill

kitabxanalar

müzeylər

mədəniyyət•
şəhərsalma

əhali maraqları

dünyaya inteqrasiya

maksimum inkişaf

milli mədəniyyət•
sahə maraqları

şirkət

bələdiyyə

əhali

dövlət•
xüsusi kapital
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91

92
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Mədəniyyətin beynəlxalq əhaəmiyyəti

Hansı sahə mədəni deyil

Mədəniyyətdə nisbi göstəricilər

Mədəniyyət pronzozunda əhatəlik

Özəlləşmə nə qədər ola bilər

Mədəniyyət hansı sahələrlə bağlıdır

Elmin mədəniyyətin rolu

turizm

inteqrasiya

pul gətirmək

mədəni əlaqələr•
sivilizasiya

təhsil

turizm

sənaye

kənd təsərrüfatı•
ekologiya

şəhərlər

kitabxanaların sayı

klubların sayı

təmin olunan səviyyəsi•
kəndlər

0.1

0.1

0.5

1.0•
0.3

0.6

0.4

1.0

0.05•
0.3

təhsil

sənaye

kənd təsərrüfatı

turizm•
nəqliyyat

turizm
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99

100

101

102

Mədəniyyətin maliyyənin büdcə xərcləri neçə faizdir

Mədəni sahələr əhaliyə görə ayrılır

Proqnozun planların fərgi

Proqnozun anatomiyası

Proqnozda alternativlik

Sosial proqnzoda əsas amil

şəhərlər

elmi-texniki tərəqqi

insan amili•
yollar

0.3

6-%

0.7

0.04•
0.5

nisbətən

xeyr•
0.6

tam

bəli

direktiv deyil

planqabağı tədqiqatlar•
yoxdur

qısa müddətlidir

uzunmüddətlidir

qarşılıqlı təsir

əsasnamələr

qanunauyğunluq

əks əlaqə•
ardıcılıq

sair amillər

zəruridir

yoxdur

elmi prinsiplərlə qurulur•
aparıcı həlqə

ətraf mühütü

bölgü

istehsal

insan•
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104

105

106

107

108
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Əmək fəaliyyətində proqnozun əsas göstəricisi

Əmək haqqı proqnoz modeli

Əmək haqqı hesabında iqtisadi göstəriciləri

Əmək haqqının istehlak tutumu

Əmək haqqına təsir edən istehlak amili

Gəlirlərin proqnozu amili

Əməyin xarakterinə təsir edəna amillər

•
regional

həyat səviyyəsi

məşğulluq

iş şəraiti

əmək haqqı•
inteqrasiya

həyat səviyyəsi

işsizlik

tələb və təklif

əməyin kəmiyyəti və keyfiyyəti•
əmək haqqı

ixracat

aralıq məhsul

ÜDM

son məhsul•
sahə məhsul

orta aylıq

mobil

nominal

real•
minimum

müqavilələr

alıcılıq qabiliyyəti

təşəbbüskarlıq

məhsuldarlıq•
bazar

xarici məhsullar

natural

əmək haqqı

istehlak•
qiymət
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111

112

113

114

115

Əməyin təşkili

Əmək aktivliyi

Pensiya proqnozunun məqsədi

Əmək pensiaynın yaş həddi

Sosial pensiya kimə verilir

Sosial pensiyanın həcmi

region

təhsil

əmək haqqı

istehsal sturkturu•
səhiyyə

dövlət qulluğu

infrastruktura

istehsal

xidmət•
maliyyə

əlavə gəlirlər

il ərzində istehsal həcmi

məhsuldarlıq•
müavinatlar

maya dəyəri

əlillik

aztəminatlıq

fəallıq

qocalıq•
əmək fəaliyyət

55.0

70.0

65.0

63.0•
80.0

qacqınlara

uşaqlara

işləməyənlərə

əlillərə•
qocalara

10 manat

200 manat

50 manat

•
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117

118

119
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121

Əmək pesniyanın minimum həddi

Yaşayış minimumu proqnozu

İstehlakın minimum həcmi

Proqnozlaşmada əsas prinsip?

Proznolaşmada əsas meyar

Resurs proqnozunun mənası

100 manat•
40 manat

105.0

120.0

85.0

40.0•
110.0

xərclər

yığım

gəlirlər

istehlak səbəti•
bazar tələbi

balans

bazar tələbi

istehlak səbəti

məcmu tələbi•
təklif

komplekslik

meyllik

elmlik

reallıq•
dövlətçilik

təminatlıq

ucuzluluq

maksimum gəlir

maksimum səmərə•
məşğulluq

bir resuirsun ehtiyatı

minimum məsrəf

maksimum məhsul

resurların məhdududluğu•
səmərəli istira
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123

124

125

126

127

128

Sosial proqnzolarda xüsusiyytəti

Sosial proqnozlarda ilkin amil

İnsan inkişafı indeksinə aid deyil

Əhalinin artımı proqnozu modeli

Əhalinin sağlamlığı

Səhiyyə sağlamlığa necə təsir edir

Regional sosial inkişaf

təbii artım

maddi nemətlər

mənəvi dəyərlər

əhalinin inkişafı•
dövlət prinsipləri

doğum

proqnoz

idxal

təbii artım•
ölüm

idxal

səhiyyə təminatı

ÜDM artımı

ixracat•
təhsil təminatı

normativ

korrelyasiya

regresiya

xətti•
funksional

peşakarlıq

insanın davranışı

hərtərəfli inkişaf

sosial-iqtisadi məna•
fiziki sağlamlıq

maddi amilidir

dolayısı

bir başa

rol oynayır•
şərait yaradır

təbii artım
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129

130

131

132

133

134

Məskunlaşma zəruridir

Kənd əhalinin ümumi əhalidə xüsusi çəkisi

Tələbatın proqnoz modeli

İstehlak həcmi

Ərzaq təhlkəsizliyinin amili

İstehlakın davranışı

məşğulluq

maksimum istehsal

əhalinin maddi rifahı•
miqrasiya

resurslardan istifadəsidir

ciddi probelmdir

nisbətən

tələb edir regional siyasət•
iqtisadi artım təsir edir

0.25

0.47

0.15

0.8•
0.1

amillər

imitasiya

statistik

dinamik•
normtiv

pul həcmi

xidmət

sənaye məhsulu

maddi mənəvi nemətlər•
yığım

xərclər

qiymət

pambıq istehlak

büdcə istehlakı•
gəlirlər

qənaət

qeyri-ərzaq

ərzağın xüsusi həcmi

istehlakın strukturu•
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135

136

137

138

139

140

141

Normativ istehlak

Rasional norma

Yaşayış minimumu

Fizioloji tələbat

Ehtiyac minimumu nə qədərdir

İstehlak proqnozunda yanaşma

Gəlir və istehlakın əlaqəsi

•
xidmət

xərclər

adam başına istehlak

texniki norma

fizioloji norma•
gəlir

normativ normalar•
maksimum istehalk

xarici standtartlar

faktiki norma

minimum istehlak

demoqrafiya

gəlirlərin səviyyəsi

istehlak həcmi

istehlak səbəti•
minimal həyat səviyyəsi

müəssisə tələbatı

mənəvi tələbat

adam başına tələbat

insanın elmi əsaslarla tələbatı•
dövlətin tələbatı

39 manat

80 manat

100 manat

65 manat•
85 manat

oqrta aylıq

strateji

makrosəviyyəli

differensial•
minimal
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142

143

144

145

146

147

Hansı balans tətbiq olunur

Elmi proqnozun sosial nəticəsi

Elmin inkişafında əsas amil

Həyat şəraiti

Sənayenin inkişafında sosial məna

Kənd təsəürrüfatının sosial mənası və proqnozu

reqgresiya

funksional

riyazi

balans•
normativ

proqnoz balansı

differensial balans

rasional balans

normativ balans•
statistik balans

əhalinin həyat səviyyəsi

dayanığlı inkişaf

təhlükəsizlik

iqtisadi inkişaf•
iqtisadi artım

maddi stimul

təşkilati

insan

investisiya•
maddi texniki baza

sərhədyanı ticarət

iş yerləri

istehlak

kompleks şərait•
bazarlar

digər sahələrə təsir edir

iş yerləri açır

bazar təsir edir

infrastrukturu genişləndirir•
gəlirləri artırır

iqtisadi artım

ərzaq ixracı

iş yerləri təmin edir

•
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148

149

150

151

152

153

Kəndə təsir edən sahə

Kənd turizmin vacibliyi

Kəndin kompleks ikişafının proqnzoun tələbləri

Kənddə əhalinin məskunlaşması yolu

Kənddə dövlət dəstəyi

Regional sosial proqramalrın əsas məqsədi

ərzaq təminatı•
emal sənayesi

təhsil müəssisəsi

emal sənayesi

sosial obyektlər

kənd təsərrüfatı•
kadr potensialı

zəruridir

infrastruktura var

iş güvvəsi mümükndür

ərzaq məshulu coxdur

potensialıdır•

düzgün cavab yoxdur

kəndin gəncləri

kəndin rifahı

kəndin resurslarını cəlb etmək•
kənddə doğum səviyyəsi

məktəbləri genişləndirmək

sənayeni gücləndirmək

sosial sahələri inkişaf etdirmək

iş yerlərini açmaq•
müdafiəni gücləndirmək

pensiyalarını artırmaq

şərait

maliyyə dəstəyi

məşğulluğa təsir•
təhlükəsizlik

mədəni tərəqqi

təbii artım

iş yerləri

kənddə məskunlaşma•
kəndin sosial inkişafı
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154

155

156

157

158

159

160

Kənddə turizm növü

Kənd əhalisinin həyat səviyyəsində maliyyə siyasəti

Sosial dövlətin büdcə mexanizmi

Kənddə yaradılan sosial obyektlərin əsası

Kəndin sosial-iqtisadi inkişafın proqnzoları

Yoxsulluq nədir

Yoxsulluq Azərbaycnada azalır

sağlamlıq

etnik turizm

dağ turizmi

kənd turizmi•
işgüzar turizm

kredit vermək•
məhsulu lamaq

liznig xidmtəi

güzəştlər

təminat vermək

yığım

səhiyyə xərcləri

sahə xərcləri

müdafiə olunan xərclər•
təhsil xərcləri

qaz təminatı

infrastruktura

yollar

emal sənayesi•
su təminatı

yoxsulluq

kənddə məskunlaşma

kənd əhalisi

kəndin istehsal strukturu•
əhalinin miqrasiyası

aclıq

minimal yaşayan ailələrdir•
mənəvi yoxsulluq

fiziki cəhətdən zəiflik

az gəlirlik

perspektivdə 0 olacaq
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161

162

163

164

165

166

Yoxsulluq həddi necə günü dollardır?

Yoxsulluğun azaldılması hıasnıl yolla həll olunur

Yoxsulluq daha çox hardadır

Yoxsulluğun azaldılması proqramı

Dövlətin yoxsulluğa təsiri

Sahələrdə həyat sıviyyəsi harda aşağıdır

ildə 1%

ildə 3%

son 10 ildə 30%•
doyma halında

8 dollar

5 dollar

10 dollar

2 dollara qədər•
20 dollar

xarici potensial

bölgü

inzibati

iqtisadiyyatın davamlı inkişafı•
stimullar

səhiyyədə

kənddə

regionda

şəhərdə•
təhsildə

2011-2016

2009-2012

2012-2020

2010-2013•
2012-2015

kənd təsərrüfatı genişlənir

iş yerləri

ünvanlı sosial yardım

ünvanlı kredit•
istehsal genişlənməsi

səhiyyə

sənaye

neft

mədəniyyət•



03.02.2016

27/79

167

168

169

170

171

172

173

Mədəni sahələrdə əsas göstərici

Sosial təminat yolları

Ünvanlı sosial yardımın yeni forması

Vergi güzüşətli sərfəlidir

Sosial qanunlardan daha çox hansı sərfəlidir

Sosial proqnzolarda mühafizəkarlıq

Əhalinin maddi təminatın əsas göstəricisi

•
kənd təsərrüfatı

düzgün cavab yoxdur

teatrlar

klublar

adam başına mədəni resurslar•
kino-televiziya

pensiya

güzəştli

maddi

maliyyə•
yardım

lizing

maddi

pul

kredit•
xidmət

mexanzim yoxdur

korrupsiyanı gücləndirir

bəli

yox•
əsassızdır

səhiyyə

mülkü qanunlar

funksional

ünvanlı•
mədəniyyət

ələbaxımlığa hədd•
stimullar

təşəbbüskarlıq

minimum məsrəflər

qadağalar
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174

175

176

177

178

179

Gəlirləin proqnozu modeli

Əhalin istehlakının gəlirlərdən asılılığı

Gəlirin differensasiyası

Əhali yığıml proqnoz amili

Elmi-texniki proqnzoun əsas sosial nəticələri

Normativlərin əsas proqnozu

alıcılıq qabiliyyəti

əmlak

xərclər

gəlirlər•
istehlak

istifadə modeli

bölgü modeli

balans modeli

differensiallaşma•
artım modeli

regresiya

normal

proporsional

xətti•
qeyri-xətti

orta aylıq əmək haqqı

əmək haqqı differensasiyası

munimum və maksimum fərdi

aztəminatlılıq•
maksimum ehtiyac

differensasiya

xərclər

gəlirlər

motivləşmə•
bazar tutumu

dövlət gəlirləri

istehlak bazarı

əmək şəraiti

məhsuldarlıq•
əmək haqqı

birgə yaşayış

istehlak normaları

texniki normalar

•
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180

181

182

183

184

185

Dünyavililik

Sosial sahələrin dünyaviliyi

Texniki proqnozlarda sosial amil

Sosial proqnozların optimal müddəti

Sosial müavinatların əsas amili

Sosial müavinatların proqnoz modeli

fizioloji normalar•
xidmət normaları

xarici amillər

həyat tərzi

standartlaşma

dünya dəyərləri•
milli dəyərlər

sahə noirmaları

normativlər

standartlaşma

dünya xartaları•
fizioloji normalar

əsas fondlar

idxal

iş yerləri

istehsal•
ixrac

20 il

1 il

10 il

3 il•
6 il

təşkilati amil

dövlət siyasəti

resurslar

əhali•
iqtisadi amil

istehlak strukturu

yaşayış yeri

ailə tərkibi

tələbat

yaşayış minimumu•



03.02.2016

30/79

186

187

188

189

190

191

192

Pensiya proqnzoun əsas amili

Pensiyanın baza hissəsi

Sığrotnaın əsas göstəricisi

Sosial proqnozun əsas həlgə

Sosial proqnozların maliyyə əsasları

Əhali yığıma nəyə təsir edir

Təklifin olması nəyə təsir edir?

resurslar

siyasət

sığorta

yaşayış minimumu•
yığım

105 manat

80 manat

100 manat

85 manat•
90 manat

dövlət siyasət

sığorta ödəmələri

iş stajı

əmək haqqı•
gəlirlər

xərclər

işsizlik

artım

ömür səviyyəsi•
gəlirlər

xüsusi vəsaitlər

xarici amil

özəl müəssisə

dövlət büdcəsi•
bələdiyyələr

təklifə

gəlirlərə

rifaha

xərclərə•
tələbə

rifaha
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193

194

195

196

197

198

Real gəlirə nə təsir edir

Planlaşma vacibdir

Sosial planlaşmanın əsas istiqaməti

Sosial planlaşmada əsas metodlar

Sosial idarəetmə nədir

Sosial məqsədlər

tələbə

alıcılığa

qiymətə•
tarazlığa

tələb

Təklif

qiymıət

nominal gəlir•
real gəlir

qlobla planlaşma

cari planlar

yox

strateji planlaşma•
marketing planlaşma

makrosəviyyəli

cari

fəza

marketing•
uzunmüddətli

maksimal

son hədd

həndəsə

orta statistik•
minimal

sosial idarəetmənin yenidən təşkili

mədəniyyət

əhalinin inkişafı

sosial mədəni sahələrin inkişafı•
kənd əhalisi

mədəni inkişaf

əhalinin rifahı•
sosial tələbat

azadlıq
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199

200

201

202

203

204

205

Mədəni inkişafın əsas meyarı

Mədəniyyət qanunları deyil

Mənzil təminatı

Mənzil təminatın istiqamətləri

Proqnzolaşma metodikası

Pronzolaşmadan əvvəl

Xarici parametrlər

kənd əhalisinin inkişafı

təhsil

insanın dünyagörüşü•
klublar

teatrlar

səhiyyə

memarlıq

kitabxana

muzeylər

sənaye•
teatr

əhalinin xüsusi evləri

təzə inkişaf

evlərin sayı

adam başına düşən mınzil sahəsi•
daşınmaz əmlak

xüsusi mənzillər

dövlət

kooperativ tikintisi

bazar tələbi və təklifi•
dövlət mənzillər

əsas parametrlər

kompleks

xüsusi

sistem•
aparıcı həlqə

xarici parametrlər

əsas amillərin seçimi

statistika

təhlil•
model tərkibi



03.02.2016

33/79

206

207

208

209

210

211

Modelin seçilməsində yanaşma

Modellərin növü

Proqnozlaşmada sosial səmərə

Proqnozlaşmada ardıcılıda aparıcı həlqə

Ən əsas model

Normativ proqnozlar nə verir

qiymətləndirm

daxili

ekzogen

endogen•
planlaşma

təsvirlik

hesablama

göstəricilər

meyarlar•
əlverişlik

dinamik

anatomik

balans

imitasiya•
funksional

az məsrəflər

komplekslik

reallıq

hərtərəflik•
hesablama qaydası

hesablama

kriteriya

mülahizə

təhlil•
model

riyazi

təsviri

analitik

məqsədli proqram•
normativ

aktivlik

təsadüfi

müəyyən çərçivədə inkişaf•
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212

213

214

215

216

217

Sosial proqnzoların əsas həlgəsi

Sosial indikatorlar

Hansı proqnoz baxışları var

Sosial proqnzoların resurs potensialı

Sosial proqnozların qərar qəbulu

Sosial proqnzolarda demoqrafiya amiliin təsiri

•
dinamik

passivlik

müstəqillik

palanlaşma

iş şəraiti

həyat səviyyəsi•
yoxsul insanlar

xarici vətəndaşlar

kənddə

adam başına ifadə olunan

sosial qruplar•
şəhərdə

mülahizələr

normalar

proqramlar

konsepsiayalar•
göstəriciıər

yerli büdcə

yığım

əhali gəlirləri

istehlak səviyyəsi•
xüsusi təsərrüfat

nisbi göstəricisi

sistem göstəricisi

vahid göstəricisi

alternativlik•
ierarxiya

köçürmələr

gəlirlər

iş güvvəsi

istehlak həcmi•
xərclər
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218

219

220

221

222

223

224

Sosial proqnzoların dövlət tənzimlənməsinin rolu

Sosial proqnzolar daha çocxəlaqələdir

Sosial proqnzolardan daha çox faydalıdır

Mədəni proqnzoların sosial təsiri

Yoxsulluğun azaldılması yolları

Yoxsulluğun ölçülməsində xidmətin istehlak səviyyəsi

Milli təhlükəsizlik meyarı

investorlar cəlb edir

qəraralr

variantlar seçir

tədbirlər•
əlavə vəsait ayrılır

xarici əlaqələr

ərazi

sahə proqnozları ilə

makrosistem ilə•
insan amili

minimumlar

təqribi hesablamalar

dəqiq göstəricilər

fəza proqnozları•
hədd göstəriciləri

şəhər mədəniyyəti

təhsilə

həyat tərzi ilə

istehlak mədəniyyəti•
səhiyəyə

sağlamlıq

gəlirlər

istehsal

istehlak•
mədəni sahələr

0.05

0.2

0.1

0.3•
0.5

yoxsulluğun ləğvi
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225

226

227

228

229

230

Sosial qütbləşmə

İqtisadi qütbləşmə

Qütbləşmə əmsalı

Dayanılığlı orta meyarı

Orta təbəqə nədir

Məşğulluğun təminatı

maksimum əhali artımı

maksimumÜDM

davamlı inkişaf•
gəlilrər

ölüm səviyyəsinə görə

həyat səviyyəsinə

ailə tərkibinə

doğuma•
iş yerlərinə görə

yığıma

təbii artım

istehlaka

gəlirlərə•
istehlaka

orta təbəqə

yoxsulluq

gəlir və xərclər

az təminatlı və varlı təbəqə•
varlılıq

ədalətlik

yoxsulluqun uzadılması

varlılıq

orta təbəqə•
gəlirlərin azalması

firavanlıq

maksimum gəlirlər

əhalinin gəliləri

normal yaşayan əhali•
minimum istehlak

xidmət

əhali artımı

iş yerləri

əhali ilə iş yerləri nisbəti•
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231

232

233

234

235

236

237

Yoxsulluğun azaldılması yolları

Kompensasiya nədir

Səhiyyədə hansı sığorta vacibdir

Sosial proqnozlarda əsas amil

Sosial proqnzoların təsnifatı

Sosial proqnzoların maddi əsası

Kəndin əhali prblemləri

•
yeni müəsissələr

yardım

əmək haqqı

yeni iş yerləri

tam məşğulluq•
pensiya

birdəfəlik yardım

əmək haqqıya əlavə

müavinatlar

əlavə gəlirlər•
sosial sığorta

dövlət

normalar

əlliklə

icbari•
könüllü

yoxsulluq

ölüm səviyyəsi

əhali

ömür müddəti•
varlıq təbəqə

ünvanlı

ərazi

regional

funksional•
sahə

ÜDM•
kənd

kənd təsərrüfatı

sənaye

şəhər



03.02.2016

38/79

238

239

240

241

242

243

Kənddə məskunlaşmanı hasnı yolla artırmaq olar

Mənzil-komunnal təsərrüfatının problemləri

Mənzil təminatı göstəricisi

Kənd təsərrüfatının sosial nəticələri

Sosial proqnozların parametrləri

Qeyri-müəyyən amil sosial proqnozlarda

səhiyyə

istehlak sferası

iş yerləri

sosial infrastruktura•
təhsil

inzibatçılıq

kapital qoymaq

əmək haqqını artırmaq

yeni iş yerləri•
mədəni sahələr

pullu

istismar

bölgü

təminat•
pulsuz

yeni tikintilər

müəssisələrin sayı

evlərin sayı

adam başına kvadrat metr sahə•
kənd əhalisnin torpaq sahəsi

səhiyyə

məskunlaşma

iş yerləri

ərzaq bazarı•
təhsil

mühafizəçi

çevik

ədalətli

təkamül yolu•
sıçrayış

içtimai

inzibati

iqtisadi amil

•
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244

245

246

247

248

249

Sosial proqnozların balans modeli

Elmin konsepsiyası

Elmin əsas növü

Elmi proünzolarda yanaşma

İdxala mənfi təsir

Sosial yönlü xarici siyasət

psixoloji•
hüquqi

statistik balans

istehsal və bölgü

tələb və təkliflər

gəlir və istehlak•
istehlak

varlanmaq

məsrəfləri azaltmaq

məhsuldarlıq

həyat şəraiti•
həyat tərzi

mühasibat

funksional

region

əsaslı•
praktik

təcrübə

mülahizələr

komplekslik

sistemlik•
reallıq

pul sıxını baş veir

inflyasiya yaradır

bazarı formalaşdırır

sahibkarlığa mənfi təsir edir•
əhali tənbəlləşir

istehsalı artırmaq

əhali miqrasiyası

xammal

texnologiyaya ixrac etmək

ixracat yönlü•
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250

251

252

253

254

255

256

Balansların əsası

Təhsilin proqnozunda əsas meyar

Təhsilin təşkilatın quruluşu

Ətraf mühütünün proqnzounun sosial nəticəsi

Əhalinin proqnozu

Pronzolaşmada parametrlərin tapılması modeli

Proqnozlarda buraxılan səhvlərin həddi

istehlak

ərazi

inteqral balans

differensial balanslar•
istehsal

iş şəraiti yaxşılaşdırmaq

komplekslik

elmliklə təsir

təhsilin keyfiyyəti•
gəlirlik

komplekslik

ardıcıllıq

əlaqəli

siyasi•
əhalilik

məsrəflər artır

əhali artır

ölüm səviyyəsi azalır

həyat müddəti artırır•
insanlar yaxşı yaşayır

xətti

balans modeli

statistik

elektropolasiya•
reqresiya

ekzogen

optimallşama

ekstropolasiya

ən kiçik kvadratlar•
emprik

0.0
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257

258

259

260

261

262

İstehsal funksiyası

Səhvlərin qiymətləndirilməsi

Pensiyaların proqnozu meyarı

Pensiyaların baza hissəsi

Pensiayaların sığorta hissəsi nədən aılıdır

Pensiayalrın maliyyə mınbısi

0.15

0.5

0.03•
0.05

regresiya

Paretto

xətti

Kubba-Duqlas•
Lorens

ekzogen

bir başa

dinamika

statistik metod•
normativ

rifah

yaşayış minimumu•
istehlak normaları

məhsuldarlıq

minimum istehlakı

100 manat

95 manat•
45 manat

50 manat

85 manat

əmək haqqı

sığorta ödəmələri•
transfertlər

bir başa ödəmələr

staj

kreditlər

dövlət büdcəsi•
müəssisə gəlirlər

sığorta ödəmələr
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263

264

265

266

267

268

269

Pensiya proqnozunda amil

Azərbycanda pensiyaçılırın sayı

Pensiyaçıların xüsusi çəkisində aparıcı

Kənddə yoxsulluq çoxdur

Kənd əhalisinin gəlirlərin aparıcı həlqə

Elmi proqnozunda əsas hədəf

Elmi potensial

əhalinin gəlirləri

yaşayış minimumu

iş stajı•
iş şəraiti

əmək haqqı

gəlirlər

3 min

2 min

124 min•
100 min

1min

əliliyə görə

qocalığa görə•
sosial vəziyyət

müavunata görə

ailələrə görə

şəhərlərlər bərabərdir

şəhərdən azdır•
30 faizdir

yoxdur

şəhərdən çoxdur

müavinatlar

xüsusi təsərrüfatdan gələn gəlirlər•
əmək haqqı

natural gəlirlər

pensiayalar

Elmi mövzular

konsepsiya•
Resurs

Proqram

Iş qüvvəsi
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270

271

272

273

274

275

Elmi proqnozlar

Elmin dövlət tənzimlənilməsi

Elmin səmərəsi ölcülür

Elmin sosial nəticəsi

Mənzil proqnozunda meyar

Mənzil infrastrukturunun ptoqnozu

dövriyyə saitləri

dövriyyə cəlb olunan resurslar•
Işcilərin sayı

əmək haqı

əsas fondlar

əmək haqı

Qənaət

Qiymətləndir

Gələcəyə baxış•
Səmərə

kadrlar

hədəflər üzrə

Istiqamətlər üzrə

invistsiya•
xərclər

əmək haqqı ilə

Elmi məhsulla

Kapital qoyuluş

Xərclə və son məhsül nisbəti•
Işcilərin sayı

Sənaye potensialı

iş yerlərini azaldılması

əmək məhsuldarlığı

iş qüvvəsinin intelektual inkişafı•
Kənd təsərrüfatı

Xidmət proqnozu

Satlıq məhsul

Mənzil sahəsi

Adam başına mənzil təminatı•
Tikinti potensialı

Pulsuz mənziıl

Sosial ipoteka

Kommunal proqnozlar

•
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276

277

278

279

280

281

Perespektiv normalar

Bürgə yaşayış yerlərini proqnozu səmərəlıdir

Fərdi mənzil sahələri kim tərəfindən idarə olunur

Təhsil proqnozunda həmrəylik

Təhsildə keyfiyyət köstəricisi

Hansı əmsalı proqnozlaşdırmaq prioritetdir

Xidmət proqnozu•
Kooperativlər

Dinamik normaları əsaslandırır

Islahatlar proqramını nəzərə alır.

Elmi əsas

Təlabata uyğunlaşdırılır•
Statistik normalara əsaslanır.

Sosial obyektləri artırır

Potensialı artır

Ona gorə

xidmət mərkəzləşdirir•
Şəraiti bərabərləşdirir

Xarici investorlar

Müəssisə

Dövlət

Bələdiyyə•
Icra hoküməti

Kəndlərdə üstünlük

Differensiallaşma

Vahid dövlət siyasəti

hamıya şərait yaradılması•
Aparıcı sahələr

Ali təhsildə oxuyanlar

Maddi texniki baza

Şagirdlərin sayı

mənimsəmə əmsalı•
Hər şagirdə düşən müəllimlər

Metodiki təlimat

Tutumu

Təhsil müəssisələrini

əhatə əmsalını•
Müəllimlər
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282

283

284

285

286

287

288

Gənclər siyasətinin proqnozu meyarı

Ömür səviyyəsinin proqnozu amili

İnsan inkişafı indeksinin maksimum həddi

Proqnozlarının funksianal vəzifəsi

Mədəni sferanın proqnozunda tələbat

Yoxsulluğun azaldılması nə ilə vəhdətdə proqnozlaşır

Kulturalogiya proqnozunda elmi texniki tərəqqinin təsiri

vətənpərvərlik•
Doğum siyasəti

Işləyənlər

Təhsil alanlar

Boşananlar

Siyasi amil

Təbii amil

Maddi amil

rifah•
Təbii artım

0.87

0.3

0.7

0.01•
0.8

Qiymətləndirmək

Mülahizələr

Cari təhlil

perespektiv inkşaf•
Yaxınlaşma

Ancaq ziyalılar

Hər nəfərə

Sosial qrublar üzrə

həmrəylik•
Bütün şəhər və kənd əhalisinə

inteqrasiya ilə

siyasət

əhali artımı

iqtisadi inkişafla•
Sosial tərəqqi

Gəlirlərin proqnozu



03.02.2016

46/79

289

290

291

292

293

294

Büdcə proqnozu

Sosial yonlü siyasətin büdcə əsasları

Gənclərin perespektiv mənzil təminatı

pensiyaların proqnozunda perespektiv meyllər

Perespektivdə hansı sığorta üstündür

Proqnozlarda sistemlik nədir.

əhali kütləşir

Keyfiyyət dəyişilir

Inovasiya artır•
əhali savadsızlaşır

yoxsulluğa təsirin proqnozu

Xərclərin proqnozu

Gəlirlərin proqnozu

gəlir və xərclərin proqnozu•
əhali yığım proqnozu

Xarici borcları azaltmaq

Datasiyalar

Istehsala yönəltmək

Xərcləri artırmaq•
Yığıma yönəltmələr

Bölgü yolu

Kreditlər

Satın alma

Ipoteka•
Tikinti

Bölgü yolu

transfertlər

əmək pensiyası

sığorta•
fərdi pensiya köcürmələr

Həyat sığortası

əmlak sığortası

Mənzil sığortası

tibbi sığorta•
Təhlükəsizlik

Multitikasiya

Məcmuu

Asılılıq

Iearxiya•
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295

296

297

298

299

300

301

Proqnozlar planlaşmanın nəyidir?

İnsan amili proqnozunun nəticəsi ifadə olunur.

Kənddə ziyalıların xüsusi çəkisi

Arqrar sektorun şəraiti

Sosial proqnozların maliyyə mənbələri

Sosial proqnozlarda çox xərclər

Müavinatlar kimə verilir

•
Xüsusi səmərə

əsasıdır

Arzudur

Variantlardır

Mülahizələrdir

plan qabağı tədqiqatdır•

Şəhərdə

təhsildə

əmək ehtiyatlarında

intelektual potensialda•
sənayedə

1.0

0.3

0.2

0.1•
0.5

yaxşı

intensiv

mexanikləşmə

əl əməyi•
pis

yığım

investisiyalar

transfertlər

büdcə•
kreditlər

əlavə xərclər

xidmət xərcləri

təhsil xərcləri

maddi xərclər•
yığım xərcləri
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302

303

304

305

306

307

Sosial yönlülük nə ilə ölçülür

Xidmətin xarakterik növü

Proqnozlaşmada optimalçılıq

Proqnozlaşmada strukturu modeli

Təbii artım nədən asılıdır

. Regional proqnzolarda əsas meyar

bir qrup əhaliyə

əlillərə

pensiayçılara

ünvanına•
bütün əhalyə

pensiya islahatları ilə

qocalarla

işləyənlərlə

büdcə ayırmaları ilə•
az təminatlıqla

sığorta xidməti

səhiyyə xidməti

pullu xidmət

pulsuz xidmət•
nəqliyyat xidməti

maksimum səmərə

maksimum istehlak

maksimum xərc

maksimum gəlirlər•
minimum məsrfələr

əhalinin demoqrafik tərkibi

emal sənayesi

iş güvvəsinin istifadəsi

ÜDM-in sahə strukturu•
hasilat sənayesi

regiondan

psixoloji amil

təhsil səviyyəsindən

həyat səviyyəsi•
doğum səviyyəsi

maksimum yerdəyişmə

minimum məsrəflər

regionun potensialı

•
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308

309

310

311

312

313

Regionalşma meyarı

Regionlarda potensial deyil

Regionların proqramı

İnvestisiya proqnoz hədəfi

Regional balanslar

Məskunlaşma yolu

həyat səviyyəsi•
nəqliyyat xərcləri

bircə istehsal

əlaqələrin sığxlığı•
iqlim şəraiti

təbii artım

oxşar potensial

yerli büdcə

sənaye

kənd təsərrüfatı

dövlət büdcə•
əhali

dotasiyalar

investisiya

yoxsulluğun azaldılması

iqtisadi və sosial inkişaf•
kreditləşmə

ərzai prioritetliyi

iqtisadi artım

sosial obyektlər

risklər•
sahə prioritetliyi

əhalinin miqrasiyası

tələb və təklif

idxal-ixrac

istehsal və istehlak•
təbii artım

təhlükəsizlik

infrastruktura

sosial şərait

həyat şəraiti•
yol təminatı
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314

315

316

317

318

319

320

Uşaq baxçalarının amili

Təhsilin əsas formalarının proqnozu amillər

Təhsil sistemində proqramlar

Sosial proqnozlarda xidmətin artması

Proqnozların inteqral səmərəsi

Mədəniyyətdə funksianal sosial proqnozlar

Mədəni sferada elmi texniki tərəqqinin əsas istiqaməti

keyfiyyət

qadınların məşğulluğu•
məktəblər

17 yaşına qədər

müəllimlər

təklif

məsrəflər

investisiya

keyfiyyət•
tələb

peşə-texniki təhsil

orta təhsil

sahə proqramları

təhsilin ərazi proqramları•
ali təhsil

əhaliyə fərdi xidmət

kollektiv xidmət

pulsuz xidmət

pullu xidmət•
xarici ölkələrdə xidmət

Təhlükəsizliyi qorumaq

Texnologiyalar

Səfərbərlik

potensialı artırmaq•
elmi inkişaf etdirmək

Həyat şəraiti

Klublar

Maddi proqnozlar

sosial inkişaf•
Informasiyalar

Işcilər
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321

322

323

324

325

326

Dünya standartları varmı

Proqnoz konsepsiyası

Proqnozun reallığı

Proqnozların təsadüfi amilləri

proqnozlara aparan idarə

Sosial proqnozların səmərəsi

Yeni mənzil şəraiti

Yeni cihazlar

inovasiyaların tətbiqi•
Kinoteatrlar

Milli standartlar

Xarici ölkələrin təcrübəsi

normativlər•
Proqnoz göstəriciləri

Zəif ölkələrin təcrübəsi

Idarəetmə

Stumullar

Resuslar

hədəflər•
Texnologiyalar

Meyllər

Normalara yaxınlıq

Faiz fərqi

real prosseslərə uyğunluq•
Kənarlaşma

Insan amili

Proqnozlaşma səhvi

Təbii coğrafı

Hesaba alınmayan amillər•
Metodoloji səhv

Alimlər

Milli məclis

Nazirlər kabineti

Iqtisadi nazirliklər•
Icra orqanları

Ölcmələr

Təhlil

Düzgün planlaşma

qərar qəbulu•
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327

328

329

330

331

332

333

İxtisaslı kadrlara təlabat proqnozu

Kəndin inkişafı

Ərazi proqnozunun meyarı

regional proqnozlarda optimal qərarlar

İnvistisiya proqnozunun əsas sosial istiqaməti

Mülkiyyət formalarının proqnozunun prioritetlər

Tələbatın proqnozun metodları

•
Invistisiyalar

əhali

Elmi müəssisələr

Müəssisələr

iqtisadiyyat•
Qeyri sektoru

normativlər

ərazi

Sistemlik

komplekslik•
sahələr sferası

ərazinin sənayesi

əhalinin artımı

Kənd təssərüfatı

əhalinin rifahı•
Təhsilin səviyyəsi

Məhsulun artımı

Özünü idarə etmə

Özünü maliyyələşmə

regionun kopleksin inşafıkafı•
Dövlət himayəsi investisiyalar

Qənətli istehsal

Ixracat

Məhsulun artımı

Iş yerləri acılması•
Elmi- texniki tərəqqi

Müştərək

Xarici müəssisələr

Dövlət mülkiyyəti

özəl mülkiyyət•
Ev təsərrüfatı
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334

335

336

337

338

339

Təlabatla istehlakın yaxınlaşması ölcüsü

Proqnozlaşmada istehlak meyarı

Rasional normalar

proqnozlaşma meyarı

Sahibkarlığın sosial nəticəsinin proqnozu

İdman proqnozunda əsas meyar

Minimum məsrəf

Iqtisadi riyazi

Statistik

Normativ•
Maksimum səmərə

Xidmət

Istehlak strukturu

Statistik artım

Tələbatın ödənilmə dərəcəsi•
Maksimum ərzaq

Maksimum xərc

Ixracata yönümli

Maksimum istehlak məhsulları

təlabatı ödəmək•
Minumum məsrəflər

beynəlxalq normalar

cari istehlak

əlverişsiz istehlak

elmi normalar•
varlı təbəqqələrin istehlakı

Xarici bazar

Idxal

Ixracat

Müsbət soldo•
Daxili bazar

əmək tutumu

Bazara cıxan məhsul

Maksimal məhsul

maksimum məşğulluq•
Minumum məsrəflər

Gənclərin məskunlaşması

Yeni yetmənin Məşğulluğu

Coxlu medal almaq

•
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340

341

342

343

344

345

Qeyri hökümət təşkilatlarının sosial mənası

Sosial obyektlərin təmərküzləşməsi

Sosial proqnzolarda dövlət büdcəsi

Dövlət büdcəsində əsas sosial göstəriciləri

Sosial xərclərin strukturunda əsas yer tutur

Ailənin sosial problemləri

gənclərin tam məşğulluğu•
Narkamaniyanın azalması

məsləhətlər verir

proqram hazırlayır

idarə edir

təkliflər verir•
dövlət qarşısında məsələ qaldırır

xarici müəsissələr

trans milli kompaniyalar

iş müəsissələri

xoldinqlər•
şirkətlər

kompensasiya

əmək tutumlu

investisiya yönlü mülk

sosial yönlülük•
sənaye yönümlü

mədəniyyət xərcləri

təhsil xərcləri

əmək haqqı xərcləri

müdafiə olunan xərclər•
səhiyyə xərcləri

düzgün cavab yoxdur.

müdafiə olunan xərclər

material xərclər

əmək haqqı xərcləri•
ezamiyyət xərcləri

pensiyası

təhsili

təminat

ailənin rifahı•
yığımı
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346

347

348

349

350

351

352

Büdcə proqnozların müddəti

Büdcədə sosial xərclər deyil

Sosil xərcləri geniş mənada izah edir

Büdcədə sosial xərclər neçə faizdir

Transfert xərclər

Sosial xərclər nədən asılıdır

Pensiya təminat idarəsi

3 il•
10 il

5 il

1il

0 il

elm

təhsil

səhiyyə

sənaye•
mədəniyyət

sahibkarlıq

tikinti

sənaye

müdafiə olunan xərclər•
sosial xərclər

0.1

0.4

0.5

0.33•
0.7

bələdiyəyə

sənayeyə

təhsilə

sosial müdafiə fondudur•
kənd təsərrüfatına

əhalinin artımı

əhalinin syaı

xərcləri

büdcə gəlirləri•
yerli gəlirlər

icra orqanları
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353

354

355

356

357

358

Sosial infrastruktur proqnzou

Regionalrda sosial inkişaf

Kənd əhalisinin həyat səviyyəsi amili

Məskunlaşmanın sosial mahiyyəti

Sosial infrastrukturanın proqnozunda prioritetlər

Nəqliyyat problemlərinin ptoqnozu

rayon təminat şöbələri

sosial və əmək nazirliyi

sosial müdafiə fondu•
müəssisələr

nəqliyyat

mənzil təminatı

əhalinin təminatı

kommunal təminat•
yol təminatı

dövlət müdafiəsi

təhsil

həyatın yüngüllüyü

iş yerləri•
mədəniyyət

kəndin coğrafiyası

xərcləri

gəlirlər

onun təsərrüfatı•
ailə tərkibi

turizm

təbii artım

kompleks inkişaf

ərazinin inkişafı•
istirahət yerləri

təhsil

iş yerlərin artımı

sahələrin inkişafı

ərazilərin inkişafı•
mədəni məişət

gəlir

yolun əhalisi

yolun uzunluğu

əhalinin rifahlığı•
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359

360

361

362

363

364

365

Kəndin sosial inkişafında dövlət dəstəyi

Verginin proqnozu

Sosial vergilər

Sosial müdafiə vergiləri

Orta aylıq gəlir və vergi arssında əlaqə

Sosial müdafiə fondu

Verginin artırma mənbələri

•
qiymət

ödəmələr

subsidiyalar•
dotasiyalar

kreditlər

güzəştlər

könüllük

vergi xidməti

vergi dərəcələr

vergi bazası•
vergi inzibatçılığı

gömrük

gəlir vergisi

dəyər vergisi

sosial müdafiə•
əmək haqqı

0.1

0.4

0.3

22+3%•
0.5

0.12

0.4

0.1

0.33•
0.25

müavinatlar

əhaliyə görə

sosial pensiyalar verilir

əmək pensiayalrı•
birdəfəlik
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366

367

368

369

370

371

Verginin təlimi

Kender proqnozu

Qadınların məşğulluğunda prioritet sahələr

Əhalinin proqnoz modeli

Proqnozlarda amillər modeli

Aktiv proqnozlar hansı problem həll edə bilir

bazar tələbi

mənfəət

ÜDM

son məhsul•
aralıq məhsul

məhsuliyyət

istehsala stimul

sonrakı inkişaf

sahibkarlığa kömək•
bölgü sistemi

Evlənmək faizi

Qadınların doğum səviyyəsi

Qadınların sayı

daha cox qadın məşğulluğu•
Boşamalar

Təhsil

Kənd təsərrüfatı

Sənaye

xidmət•
Elm

dəyişməyə

Dinamika amillər

Statistik

Amillər•
Hesablamalar

Insan amili

Fond amili

əsas aparıcı həlqə

aparıcı amillər•
Son nəticə

Təhlil aparır

Islahatlar kecirilir

Qərarlar qəbul edilir

•
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372

373

374

375

376

377

Məqsədli proqramda proqnozlar nə verir

proqnozlar hansı resuslara əsaslanır

Proqnozların təkmilləşməsi əmsalı

İnsan amilinin inteqral effekti

pensiya proqnozunun əsas tətbiqi

Mədəni potensialın proqnozunun meyarı

proqramlar tərtib olunur•
Tədbirlər hazırlanir

resuslar tapılır•
Daxili imkanları səfərbər edir

Xarici resuslar cəlb edir

Variantlar hazirlayır

əks əlaqə yaradır

Fərqlər

Kadr potensialına

Daxili resuslar məcmu əməyə

iqtisadi və sosial potensial•
Elmi potensial

Ekzagen parametri

Düzəliş əmsalı

Fərqlər

əks əlaqə•
Eksperiment əmsalı

Maliyyə potensialı

Texniki potensial

Məcmuu əmək

Insan potensialı•
Idarə etmə

Kreditlər

Transferlər

Minimal səviyyə

sığorta mənbəi•
Fərdi ödəmələr

Vergilər

Kapital qoyuluş

Mədəni obyektlər

adam başına düşən mədəni resuslar•
Işcilərin sayı
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378

379

380

381

382

383

384

Şəhərlərin inkişafı təlabatı

Pullu xidmət proqnozu meyarı

Pullu xidmət sferasında dövlət nəzarəti mexanizmi

əhalinin istehlak səviyyəsinə görə paylanması

proqnozların düzəlişi metodu

Büdcə proqnozu necə ilə tərtib edilir

Proqnozlardan qabaq elmi bölüm

ictimai iaşə

xarici qonaqlar

əhaliyə xidmət

şəhər akromerasiya•
sənaye potensialı

müəllimlərin sayı

alıcılıq qabiliyyəti

Pullu xidmət proqnozu meyarı

əhali gəliri•
kəndən miqrasiya

Bazar tipli

Icbari

Maliyyə

vergi•
Rəqabət

Bazar tipli

Funksional

Loqo normal

Loqo normal•
Optimal

Ekspert yolu

Xüsusi cəki

Xüsusi cəki

orta artım meyli•
Orta rəqəmlər

1ilə

5ilə

10 ilə

3ilə•
7 ilə

hipotez
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385

386

387

388

389

390

Sosial proqnoz ların maddi əsası

Sosial mexanizmlərin sistemində aparıcı həlqə

Qiymətin proqnozunda nəzəri əsasları

Sosial kreditlərin əsas amili

Texniki tərəqqinin proqnozunun əsas əlaməti

Əmək şəraitinin sosial səmərəsi

təhlil

Plan

Konsepsiya•
təhsil

ÜDM

Qiymət

Kreditlər

Özəl resuslar

Dövlət pesusu•

Vergilər

Istehlak

Mənzil təminatı

əmək haqqı•
Yığım

maraqlar

Tarazlı inkşaf

Bölgü

rifahın artması•
Rəqabət

neft fondu

əhali vəsaiti

bank faizi

büdcə vəsaiti•
büdcədən kənar fondlar

Sərbəst vaxt

Dünya elmi

Təlabat

sosial effekt•
Dünya elmi

Reqabət artır.

Gəlirlər artır

Iş yerlərinin acılması

əmək haqqı artır•
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391

392

393

394

395

396

397

Maliyyə proqnozların istiqamətləri

Kredit siyasətinin sosial mahiyyəti

Kredit hansı sahədə daha çox sosiallaşır

Kreditlərdə güzəşt vergi

İnvestorun əsas məqsədi

Sahibkarlığın sosila nəticələri

Sosial sahə kimi turizm

•
Işcilərin coxalır

başqa vəsaitlər

fondlar

tədiyyə balansı

dövlət büdcəsi•
büdcədən kənar fondlar

sağlamlıq

istehlak

alıcılıq qabiliyyəti

sahibkarlıq•
işgüzar fəaliyyət

elm

biznes

istehsal

təhsil•
istehlak

sənayedə

nisbətdə

yox

sahibkarlıqda•
əkinçidə

sahibkarlıq

infrastruktura

şərait yaratmaq

gəlir götürmək•
biznes

əhaliyə yardım etmək

aralıq məhsul

iş yerləri

gəlir götürmək•
bazarı zəbt etmə
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398

399

400

401

402

403

Turizm nə verir

Turizmin proqnozu

Sosial mexanzimlər

Sosial məqsədlir planlaşması

Yoxsulluğun azaldılması proqnzou

Azərbaycnada yoxsulluq səviyyəsi maksimum nə qədər olub

xərclər gəlir

əhalinin həyat səviyyəsi

iş yerləri

potensialı reallşadırır•
dünyagörüşü

kəndin inkişafına səbəb olur

gəlir gətirir•
sağlamlıq baş verir

əhali məskunlaşılr

istehsala stimula yaradır

dünyagörüşü

onun potensialı nəzərə alır•
kəndin inkişafına yönəlir

mədəni inişaf

işgüzar səfər

stipendiya

istehlıak büdcəsi

əmək haqqı

yaşayış minimumu•
pensiya

müavinatlar

tarazlılıq

infilyasiya

yoxsulluğun azaldılması•
iş yerləri

ödəmələr

dotasiyalar

müavinatlar

iş yerlərinə tələbat•
ünvanlı sosial yardım

0.3

0.1

0.5

•
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404

405

406

407

408

409

Yaşayış minimum həddi

Ərzaq təhlükəsizliyi nədir

Ünvanlı sosial yardım ehtiyac minimumu

Kənd təsərrüfatı ərzağı neçə faizini ödəməlidir

Gəlirlərin əsas hissəsi

İxrac və idxalın tarazlı olmasının sosial nəticəsi

0.32•
0.05

50 manat

200 manat

105 manat

85 manat•
70 manat

kənd təsərrüfatı

maksimum gəlirlər

rifah

minimum istehlak səbəti•
rifahın yüksəldilməsi

90 manat

100 manat

80 manat

65 manat•
30 manat

0.6

0.3

1.0

0.8•
0.4

sair

pensiya

əmək haqqı

sahibkarlıq•
stipendiya

artım

dayanıqlı

davamlılıq

tarazlıq•
dinamizm
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410

411

412

413

414

415

416

Sosial sifariş

Əhali yığımının proqnozu amili

Qiymət istehlaka necə təsir edir

Qiymətin forması

Qiymət artırsa nə baş verir

Qiymət dəyişmə dinamikası

Mənəviyyət proqnozu

könüllülülük

öhdəlik

əmək haqqı

müqavilə•
məcburilik

inflyasiya

istehlakdan

gəlirdən•
sosial vəziyyət

qiymətdən

xətti

funksional

dolayısı

bir başa•
sabit

tarazlıq

cari

topdan satış

pərakəndə satış•
perspektiv

yoxsulluq

yığım azalır

gəlir

istehlak azalır•
infilyasiya

tələb

sabit

monoton artan

xərclər asılılıq•
təklif

elm
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417

418

419

420

421

422

Müasir şəraitdə xidmət neçə faiz olmalıdır

Pulsuz xidmətin proqnozu

Proqnozlaşmada sistem modelləri

Kəndin proqnoz modeli

Sahə proqnozunda prioritetlər

İqtisadi artım proqnozu

təhsil

xidmət sferası

mədəni sfera•
səhiyyə

0.5

0.15

0.1

0.3•
0.2

Sahələrin tarazlığı

Həmrəylik

Minumal məsrəf

Maksimal xidmət•
Adam başına düşən istehlak

Statistik

Inteqrasiya modeli

Optimal modellər

iexorxiya modeli•
Riyazi model

Kənddə təhsil

Kənddə məskunlaşma modeli

Kəndin rifahı modeli

kəndin sosial iqtisadi inkişaf modeli•
Kənd əhalisinin artımı

Nəqliyyat

Kənd təsərrüfatı

Dövlət qulluğu

Sənaye•
Xidmət

Idxal

Məcmuu tələbat

ÜDM

Həyat səviyyəsi•
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423

424

425

426

427

428

429

Məckunlaşmaya səbəb olan əsas amil

Maliyyə proqnozu əsas metodu

Perspektiv xərclərdə dövlət prioriteti

İstehlakın proqnoz modeli

İstehlakın elastikliyi

İstehlakda sturktur modeli

Ticarət infrastkturu tələbi

•
Məcmuu təklif

Təbii-şərait

Ailə həyatı

Həyat səviyyəsi

Iş yerləri•
Sosial mühüm

əhali gəlirləri

Tədiyyə balansı

Balans

Icmal balans•
Büdcə

investisiya

mədəniyyət

səhiyyə

təhsilə•
istehsal

gəlirlər

maksimum xidmət

minimum ərzaq

maksimum maddi nemətlər•
yığım

İstehlakdan

tələbatdan

xərcdən

gəlirdən•
xarici amillərdən

qeyri ərzaq

natural və gəlir

ərzaq, qeyri-ərzaq və xidmət

istehlak və yığım•
yığım və gəlir
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430

431

432

433

434

435

İstehlakın riyazi modeli

Sorğu statistikanın mahiyyəti

Natural istehlak nə ilə bağlıdır

İstehlakın proqnoz amilləri

İstehlakın davranışı nədən asılıdır

Gəlir və istehlakın bağlılığı

əhalinin sağlığı

maqazinlərin sayı

ticarət həcmi

ticarət dövriyyəsi•
ictimai iaişə

sorğu

balans

xətti asılılıq

amillər üsulu•
normativ

sosial vəziyyətə görə

bütöv əhali

bir başa

kimə•
işə görə

hədiyyə ilə

xərclər

kənd təsərrüfatı

ev təsərrüfatı•
gəlirlərlə

reqresiya

çox amillər

parametrin model

bir amilin modeli•
korrelasiya

psixologiyadan

savadlıqdan

gəlirlərdən

ailə tərkibindən•
dünyagörüşündən

ixracat və ehtiyat

normativlər

riyazi asılılığı

•
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436

437

438

439

440

441

Qiymətin istehlaka təsiri

Əhali yığımın motivi

Yığımın gəlirlərə təsiri

Yığımın bərpası nə vaxtan tədbiq olunur

Proqnzolaşmada risk amili

Bank infrastukturu nə verir

balanslar•
xərclər və yığım

azalma•
az dəyişmə

sabitlik

artma

güclü dəyişmə

ağır gün üçün

gələcək üçün

inflaysiyadan qoruma

əlavə faiz•
uşağlara yardım

təsir neqativdir

təsir yoxdur

artanda gəlir azalır

azalanda gəlir artırır•
dəyişəndə gəlir sabit qalır

2011 il

1995 il

2000 il

2012 il•
1998 il

likvidlik

cari qiymtələnmdirmə

modelin riski

investisiya riski•
səhvlərin nəzərə alınması

likvidliyi artır

kredit verir

əhalinin əmanətlirini qoruyur

dividend gətirir•
mühavizəkar
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442

443

444

445

446

447

448

Sosial sahələrdə nisbətlər

Sosial indikatorların proqnozu

Sosial müavinata nə təsir edir

Otel təsərrüfatı nə ilə bağlıdır

Tikinti sahəsi nəyi təmin edir

Yoxsulluq harda çoxdur

Miqrasiya yaxşıdırmı

yığım və gəlir

mübadilə və tələb

xidmət və istehlak

sosial inkişaf və bölgü•
mübadilə və təklif

xarici amillərin proqnozu

investisiyalar

elmi proqnozu

parametrlərin proqnozu•
strukturu proqnozlar

az təminatlıq

müharibə

əhali

əlillər•
aclıq

investisiya

turizm

gəlmələr

bazar tələbi•
kənd təsərrüfatı

gəlirləri

yaşayış təminatı

istehsalı

mənzil təminat•
kirayəçiliyi

dağ kəndlərində

rayon mərkəzində

kənddə

şəhərdə•
iri şəhərlərdə

demoqrafiya pozulur
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449

450

451

452

453

454

Miqrasiyanı azaltmaq inzibatçılıqla mümkündür ya yox

Sərhıdyanı yollarda nəyi proznolaşdırmak lazımdır

Nəqliyatın sosial proqnozu

Əhalinin sosial-mədəni tələbatının artımına təsir edən əsas amil

İntelektual potensial nədir

Ünvanlı sosial yardım nədən asılıdır

gəlir gətirir

nisbətən

pis nəticələri var•
rayonlar boşalır

yox

sosial sferanı genişləndirmək

iş yerləri açmaq

investisiya qoymaq

iqtisadi yolla•

birgə müəssisə

gömrük

gediş gəliş

ticarət•
iş yerləri

Coğrafiya

Yükdaşıma

Kommersiya

əhali daşıma•
Infrastruktura

Yaşayış yeri

Istehsal

Təhsil

Rifah•
Qütbləşmə

Ailə tərkibi

Diplom

Iş qabiliyyəti

məcmu yaratmaq qabiliyyəti•
Təhsil

Sağlamlıq

Işsizlikdən

Həyat şəraitindən

Minumum yaşayış səviyyəsi•
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455

456

457

458

459

460

461

Proqnozlarda variantların secilməsi meyarı

Ailənin proqnozu amili

Hər nəfərə düşən uşaqların sayı nəyi göstərir.

Mənzil infrastrukturunun proqnozu

Turizmin sosial nəticələrində proqnozlaşma hədəfləri

Səhiyyədə struktur proqnozu

Proqnozda profilaktika tədbirlərinin əhatə əmsalı

•
Maksimum istehsal

Alternativ qərarlar

Məhdüdiyyətlər

Maksimum hədəf

minumum hədəf və fakt•
Variantlar

Dünya prossesləri

Sevgi

Rifah

evlənənlər və boşananların fərqi•
Qnetik vəziyyət

Uşaq ölümü

Evlənənlərin cütlüyünü

Təbii artımı

rifahı•
Ailə tərkibini

Usaq baxcaların sayı

Müəssisələrin sayı

Idarələrin sayı

hər kv m mənzilə düşən kommunal xidmət•
Liftlərin sayı

Ev təsərrüfatı

regionda sosial inkişaf•
Iş yerləri

Ekoloji tarazlıq

Infrastruktur

Carpayıların sayı

Xəstələrin sayı

Müəssisələrin sayı

Tibbi işciləri və həkimlərin arasında nisbət•
Carpayıların sayı
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462

463

464

465

466

467

Doktorların normativ sayı

Maliyyə təlabatı

Ev təsərrüfatının proqnozunda gəlirlər

Dağ rayonlarında hansı fəaliyyət artırmaq lazımdır

Azərbaycanda hansı yollar vacibdir

Komunal təminatı nədən asılı proqnzolaşdırmaq vacibdir

0.25

3o%

0.2

1.0•
0.5

Milli xüsusiyyətlər

Həyat səviyyəsi

Iqtisadi təlabat

elmi-texniki tərəqqi•
Mənəvi təlabat

Mənəvi təlabat

əhali təlabatı

Iqtisadi artım

xərc strukturu•
yeniləşmə sabitlik

Ailə tərkibindən

Təsərrüfatcılıqdan

Asılıdır əmlakdan

invistisiyadan•
Şəraitdən

kənd təsərrüfatı

infrastruktura

ticarət

sahibkarlıq•
sənayeni

piyada

rayonlar arası

şəhər daxili

beynəlxalq•
kənd yolları

yaşayanlar

evlər

tikinti

•
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468

469

470

471

472

473

Sosial sahələrdə tədbiq olunan balanslar

Sosial sahələrin mülkiyyət formaları

Kəndin inkişafında əsas sahibkalrıq

Sosial müdafiə orqanı

Sosial sahələrin özəlləşmə şərtləri

Sosial-mədəni obyektlərin əsas prinsipi

yaşayış mənzil•
şəhərlər

mübadilə

istehsal

icmal

differensial•
bölgü

xüsusi

ərazi

özəl

dövlət•
bələdiyyə

tikinti

heyavndarlıq

emal sənayesi

bitkiçilik•
xidmət

səhiyyə

mədəniyyət və idman

əmək və sosial müdafiə naziri

sosial müdafiə fondu•
təhsil

təyinatını dəyişmir•
ləqv edilir

yeni formada fəaliyyət göstərir

təyinatını dəyişir

genişlənir

bazara yönlü

tarixçilik

millilik

millilik•
-gəlirlilik
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474

475

476

477

478

479

480

Sosial səmərinin gösətiricisi

Sosial ədalət prinsip

Sosial qanunlara görə

Azərbaycanda sosial prioritet

Ünvanlı sosial yardım təkmilləşməlidir

Reginlarda sahibkarlıq necə faizdir

İnfrsatrukturun ptioritet sahəsi

iş yerləri

xidmət

daşınmaz əmlak

intelektual mülkiyyət•
gəlirlik

müavinat

pensiya

qabiliyyətinə görə

əməyə görə bölgü•
stipendiya

gender fərgləri

təhsilə görə

əməyə görə

hamı bərabərdir•
mədəniyyətə

təqaüdlər

təhsil•
idman

səhiyyə

pensiya

ədalətə

istehlaka

gəlirlərə görə

iş yerlərinə görə•
bərabərliyyə

0.4

0.1

0.8

0.3•
0.2

təyyarə meydanı
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481

482

483

484

485

486

Müavinatların təkmilləşməsi meyarı

Şəhərlərin inkişaf problemləri

Pornzolaşmanın idarə edilməsi

Proqnzoların müasir üsulu

Kollektiv istehlakın əsas istiqaməti

Sosial əhəmiyyətli biznesin əsas istiqamətləri

dayanacaqlar

mənzil

yol•
ictimai iaişə

xərclər

ehtiyac minimumu

yaşayış minimumu

minimum istehlak səbəti•
gəlirlər

mənzil

iş yerləri

kommunikasiya

ekologiya•
nəqliyyat

qərar qəbulu

strategiya

resurs

kompensasiya•
metodlar

bir başa

delfi

normativ

məqsədli proqram•
ekstropolyasiya

ictimai yerlər

yollar

təhlükəsizlik

kommunikasiya

ictimai əsaiş•

xarici müəssisə

iri sahibakrlq

orta sahibkarlıq

kiçik və orta sahibkalrıq•
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487

488

489

490

491

492

493

Sosial proqramlar

Səhiyyədə əsas qanun

Təhsil müəssisələrində prioritetlər

Proqnzolaşmanın elmi əsası

Sosial proqnzoların digər proqnzolarla əlaqəsi

Sosial proqnzolarda qeyri hökümət orqanları

Sosial proqznolarda nəzərəi baxışlar

•
müşətərək müəsissə

daxili

müştərək

özəl siyasət

dövlət•
xarici

daxili xəstəliklər

cərçivə qanunu

sığorta

diabet xəstələri•
özəl əhiyyə qanunu

mədəniyyət

standartlar

attestasiya

keyfiyyət•
təlim, tərbiyə

nəzəri elm

texniki

praktiki elm

əsaslı elm•
texnoloji

seçmə

qiymətləndirmə

təhsil

idarəetmə•
planlaşma

icra orqanları

qeyri hökümət təşkilatları

birliklər

ictimai təşkilatlar•
yerli orqanlar
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494

495

496

497

498

499

Sosial proqnzolarda əhilil nə verir?

Sosial proqnzolarrda əmə kşəraiti

Sahibkarlıq gəlirlərin dinamikası

Sosial proqnozların hüquqi əsası

Sosial proqnozlarda ekspert rəyi

Sosial proqnozlarda məhdüdiyyətlərdən əsası

meyllər

müddəalar

məqsədlər

qipotezlər•
hesablamalar

modeli seçməyi

aparıcı həlqəsi

mövcud vəziyyət

qanunlarauyğunluqlar•
perspektiv meylləri

yardımlar

əməyin məhsuldarlığı

əməyin səmərəliliyi

əmək haqqı•
stimullar

dinamik

sabit

azalan

artan•
müntəzəm

təhsil

ailə məcəlləsi

mülkü məcəllə

dövlət büdcəsi•
səhiyyə

Mülahizələr

Sorğu materialları•
Xarici təcrübə

Analiz

Statistik

Qabiliyyət

əmtəə

Material

•
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500 Kəndin sosial iqtisadi inkşafında istehlakın təsiri

pul, kapital•
insan

Dövlət siyasəti qütübləşir.

Sahibkarlıq genişlənir

Özünün məşğuluq artıt•
Əhali məskunlaşır

Gəlirlər artır


