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2518y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2518Y Sәnayenin tәşkili vә idarә edilmәsi
1 Aşağıdakılardan hansı “Sәnayenin tәşkili vә idarә edilmәsi “ kursunun tәdrisi qarşısında duran vәzifәlәrә
daxil deyil?

•

sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin müasir vәziyyәti haqqında tәlәbәlәrdә tәsәvvürlәr yaratmaq
sahә bazarlarında inflyasiya vә mәşğulluq problemlәrinin araşdırılması üsullarının izah edilmәsi
sәnayenin (sahә bazarlarının) quruluşunun tәhlili ilә bağlı әsas elmi yanaşmaları izah etmәk
sәnayenin vә sahә bazarlarının inkişafına münasibәtdә dövlәt siyasәtinin әsaslarını tәlәbәlәrә çatdırmaq
sahә bazarlarının quruluşuna tәsir göstәrәn amillәrin izahını vermәk vә belә tәsirlәrin qiymәtlәndirlmәsi üsullarını
başa salmaq

2 “Sәnayenin tәşkili vә idarә edilmәsi “ kursunun tәdrisindә mәqsәd nәdir?

•

sәnaye sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn firmaların fәaliyyәtinin tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrlә tanılıq
sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin müasir vәziyyәti, onun nәzәri әsasları vә praktik tәtbiqi imkanları ilә tanışlıq,
habelә bunların ölkә sәnayesinә tәtbiqi imkanlarını göstәrmәk
dünya sәnayesinin inkişaf tarixini vә takamül mәrhәlәlәrini tәlәbәlәrә tәdris etmәk
sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin müasir vәziyyәtini, onun elmi әsaslarını vә praktik tәtbiq imkanlarını
makroiqtisadiyyatla әlaqәlәndirmәk
sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsi ilә mikroiqtisadiyyat arasında әlaqәlәrin dәqiqlәşdirilmәsi

3 Aşağıdakılardan hansı sahә bazarlarının iqtisadiyyatının Çikaqo mәktәbinin tәdqiqat istiqamәtlәrinә aid
deyil?

•

oliqopoliya modellәrinin tәtbiqinә әsaslanan tәdqiqatlar
transaksiya xәrclәri nәzәriyyәsi
kvaziinhisar bazarların fәaliyyәt xüsusiyyәtlәrinin tәdqiqi
dövlәt müdaxilәsinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi
kvazirәqabәtli bazarlar nәzәriyyәsinin nәticәlәrinin tәdqiqi

4 Sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin Çikaqo mәktәbindә tәdqiqatın predmeti nәdir?

•

sahә bazarlarının dövlәt tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәri
qiymәt nәzәriyyәsi әsasında iqtisadi seçim probleminin analizi
bazar agentlәri tәrәfindәn qәrarların qәbul edilmәsi qanunauyğunluqları
qiymәt nәzәriyyәsi әsasında inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәri
sahә bazarının inkişafını müәyyәn edәn müxtәlif amillәr vә qarşılıqlı әlaqәlәr

5 Sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin Harvard mәktәbindә tәdqiqatın predmeti nәdir?

•

sahә bazarının inkişafını müәyyәn edәn müxtәlif amillәr vә qarşılıqlı әlaqәlәr
sahә bazarlarının dövlәt tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәri
bazar agentlәri tәrәfindәn qәrarların qәbul edilmәsi qanunauyğunluqları
firmanın fәaliyyәt mühitindә baş verәn dәyişikliklәr
firmanın fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәlilik mәsәlәlәri

6 Çikaqo mәktәbinә görә sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin әsas tәdqiqat istiqamәti hansıdır?

•

qiymәt nәzәriyyәsi әsasında iqtisadi seçim probleminin analizi
qiymәt nәzәriyyәsi әsasında inflayasiya probleminin analizi
dövlәt tәnzimlәnmәsinin bazar sәmәrәliliyinә tәsirinin analizi
qiymәt nәzәriyyәsi әsasında iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin analizi
iqtisadi seçim nәzәriyyәsi әsasında qiymәt probleminin analizi

7 Çikaqo mәktәbinin banisi kim hesab olunur?
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•

Ronald Kouz
Pol Samuelson
Anri Kurno
Corc Stiqler
Milton Fridman

8 Çikaqo mәktәbi haqqında aşağıda qeyd olunmuş fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

firmaların davranışlarının vә sahә bazarlarının tәdqiqindә mikroiqtisadi tәhlil üsullarının vә oyunlar
nәzәriyyәsinin tәtbiqinә әsaslanır
bu mәktәb çәrçivәsindә tәdqiqatlar zamanı hәm nәzәri tәhlil aparılır, hәm dә alınan nәticәlәrin emprik yoxlanması
hәyata keçirilir
Onun çәrçivәsindә ayrıayrı firmaların davranışlarınının vә sahә bazarlarının fәaliyyәtinin emprik araşdırılmasına
üstünlük verilir
iqtisadi nәzәriyyәdә daha çox liberal yanaşmanı әsas tutan bir istiqamәtdir
burada sahә siyasәtinin bazarın quruluşuna vә bazar subyektlәrinin davranışlarına tәsiri tәdqiq olunur

9 Çikaqo mәktәbi hansı istiqamәti әks etdirir?

•

iqtisadi nәzәriyyәdә daha çox liberal yanaşmanı әsas tutan bir istiqamәtdir
iqtisadi nәzәriyyәdә sosial sәmәrәlilik yanaşmasını әsas tutan bir istiqamәtdir
iqtisadi nәzәriyyәdә merkantil yanaşmanı әsas tutan bir istiqamәtdir
iqtisadi nәzәriyyәdә dövlәt müdaxilәsinin artırılmasını istәyәn bir istiqamәtdir
iqtisadi nәzәriyyәdә daha çox antiliberal yanaşmanı әsas tutan bir istiqamәtdir

10 Harvard mәktәbi hesab edir ki:

•

bazar qüsursuzdur vә tәkmildir
dövlәt bazar quruluşuna tәsir etmәmәlidir
dövlәt müdaxilәsi bazarın sәmәrәliliyini aşağı salır
bazar dövlәtin müdaxilәsi olmadan sәmәrәlidir
bazar müәyyәn qüsurlara (“uğursuzluqlar”a) malikdir

11 “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqmasına әsasәn sahә bazarının fәaliyyәtinin nәticәlәri aşağıdakı
amillәrdәn hansı üzrә qiymәtlәndirilir?

•

coğrafi yerlәşmә
işsizlik
inflyasiya
mәşğulluq
bazarın sәrhәdlәri

12 “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqmasına әsasәn sahә bazarının fәaliyyәtinin nәticәlәri aşağıdakı
amillәrdәn hansı üzrә qiymәtlәndirilir?

•

Mәsuliyyәtlilik
Әdalәtlilik
Sistemlilik
Әhatәlilik
Cavabdehlik

13 “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqmasına әsasәn sahә bazarının fәaliyyәtinin nәticәlәri aşağıdakı
amillәrdәn hansı üzrә qiymәtlәndirilmir?

•

Texniki tәrәqqi
Resursların bölgüsünün (istifadәsinin) sәmәrәliliyi
Mәhsulun bazar qiymәtinin sәviyyәsi
İnflyasiyanın sәviyyәsi
Istehsalın sәmәrәliliyi
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14 “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqmasına әsasәn sahә bazarının fәaliyyәtinin ictimai nәticәlәri
aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәn olunur?

•

cәmiyyәtә verdiyi faydasının sәviyyәsi ilә
resurs mәsrәflәrinә olan qәnaәtә görә
istehlakçılaırn tәlәbatını ödәmә sәviyyәsinә görә
firmaların sayına görә
firmanın mәnfәәtinin sәviyyәsi ilә

15 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı әksәlaqәli “QuruluşDavranışNәticәlilik” paradiqması baxımından
yanlışdır?

•

Hәr hansı bir sahә bazarının quruluşu hәmin sahәyә daxil olan bazar agentlәrinin bazar davranışına tәsir edir ki, bu
da öz növbәsindә bazarın vә firmaların fәaliyyәtinin nәticәlәrini müәyyәn edir
Dövlәtin bazarlara hәr cür müdaxilәsi әn müxtәlif sahәlәrdә mәnfi tәsirlәr yarada bilәr
Bazar tәkmil deyildir, buna görә dә onun qüsurlarının düzәldilmәsi üçün dövlәtin müdaxilәsi tәlәb olunur
Dövlәtin müdaxilәsi әn müxtәlif sahәlәrdә müsbәt tәsirlәr yarada bilәr
Istehsal istehlakçıların faydasına yönlәndirilib, buna görә dә firmaların üfiqi birlәşmәlәri qiymәt artımına gәtirib
çıxardığına görә qadağan edilmәlidir

16 Әksәlaqәli “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqmasına hansı element әlavә edilib?

•

dövlәt
sahә
bazar
ev tәsәrrüfatı
firma

17 “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqması hesab edir ki:

•

Hәr hansı bir sahә bazarının quruluşu hәmin sahәyә daxil olan bazar agentlәrinin bazar davranışına tәsir edir ki, bu
da öz növbәsindә bazarın vә firmaların fәaliyyәtinin nәticәlәrini müәyyәn edir
Hәr hansı bir sahә bazarının quruluşu hәmin sahәyә daxil olan firmaların bazardankәnar davranışlarına tәsir edir ki,
bu da bazarın vә firmaların fәaliyyәtinin nәticәlәrini müәyyәn edir
Hәr hansı bir sahәyә daxil olan bazar agentlәrinin bazar davranışları sahә bazarının quruluşuna tәsir etmir, buna
görә dә bazarın vә firmaların fәaliyyәtinin nәticәlәri ondan asılı deyildir
Hәr hansı bir sahә bazarının quruluşu hәmin sahәyә daxil olan bazar agentlәrinin bazar davranışına tәsir etmir,
buna görә dә bazarın vә firmaların fәaliyyәtinin nәticәlәrini müәyyәn etmir
Hәr hansı bir sahә bazarının quruluşu hәmin sahәyә daxil olan bazar agentlәrinin bazar davranışına tәsir etmir,
bununla da bazarın vә firmaların fәaliyyәtinin nәticәlәrini müәyyәn edir

18 “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqmasının ilkin forması hansı elementlәrdәn ibarәt olub?

•

firmanın quruluşubazar davranışıfirmanın fәaliyyәtinin nәticәliliyi
bazarın quruluşufirmanın davranışıfirmanın nәticәliliyi
bazarın quruluşuistehlakçı davranışıxәrclәrin nәticәliliyi
bazarın nәticәliliyifirmanın davranışıfirmanın quruluşu
bazarın quruluşufirmanın davranışıbazarın nәticәliliyi

19 “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqmasını ilk olaraq kim tәrәfindәn işlәnilib?

•

Edvard Meyson vә Co Beyn
Uesli Kler Mitçell vә Uorren Milton Persons
Çarlz Ballok vә Uesli Kler Mitçell
Edvard Meyson vә Çarlz Ballok
Edvard Beyn vә Co Meyson

20 Sahә bazarlarının fәaliyyәtinin nәticәliliyi hansı aspektdәn qiymәtlәndirilir?
fәrdi sәmәrәlilik baxımından
bazar sәmәrәliliyi baxımından
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•

müqayisәli sәmәrәlilik baxımından
dövlәt siyasәtinin sәmәrәliliyi baxımından
ictimai sәmәrәlilik baxımından

21 Sahә bazarlarının fәaliyyәtinin nәticәliliyi anlayışı (ictimai sәmәrәlilik baxımından) aşağıdakı
mәqsәdlәrdәn hansını nәzәrdә tutmur?

•

Gәlirlәrin bölgüsü bazar baxımdan әdalәtli olmalıdır: qiymәtlәri tәnzimlәmәklә vә inflyasiyanın qarşısını almaqla
dövlәt bunu tәmin edә bilәr
Gәlirlәrin bölgüsü sosial baxımdan әdalәtli olmalıdır: qiymәtlәrin ağlabatan sabitliyi vә inflyasiya sәviyyәsinin
mәhdudlaşdırılması bunu tәmin edә bilәr
Istehsalçıların fәaliyyәti resurslaırn, xüsusilә әmәk resurslarının tam vә dolğun istifadәsinә imkan vermәlidir
Firmaların mәhsuldarlığının dinamikası proqressiv (artan) olmalıdır
Müәyyәn mәhsulun zәruri hәcmlәrdә vә müәyyәn texnologiyadan istifadә etmәklә istehsal edilmәsinin
mәqsәdәuyğunluğu haqqında qәrar resursların iqtisadi xәrclәnmәsi baxımından sәmәrәli olmalı vә cәmiyyәtin
inkişafı tәlәblәrinә uyğun olmalıdır

22 “QuruluşDvranışNәticәlilik” paradiqmasının әsas ideyası belәdir?

•

milli iqtisadiyyatın ictimai sәmәrәliliyi (nәticәliliyi) dövlәt siyasәti ilә müәyyәn edilir, dövlәtin davranışları isә
bazarın quruluşundan asılıdır
sahәnin fәaliyyәtinin ictimai sәmәrәliliyi (nәticәliliyi) alıcıların vә satıcıların davranışları ilә müәyyәn edilir, alıcı
vә satıcıların davranışları isә bazarın quruluşundan asılıdır
sahәnin fәaliyyәtinin genişliyi alıcıların vә satıcıların sayı ilә müәyyәn edilir, alıcı vә satıcıların sayı isә ölkәnin
miqyasından asılıdır
alıcıların vә satıcıların davranışlarının ictimai sәmәrәliliyi (nәticәliliyi) sahәnin fәaliyyәti ilә müәyyәn edilir,
sahәnin fәaliyyәti isә bazarın quruluşundan asılıdır
firmanın fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyi (nәticәliliyi) alıcıların vә satıcıların davranışları ilә müәyyәn edilir,
alıcı vә satıcıların davranışları isә firmanın quruluşundan asılıdır

23 “QuruluşDvranışNәticәlilik” paradiqmasının hansı mәktәbin mәhsuludur?

•

Oksfam mәktәbi
Harvard mәktәbi
Çikaqo mәktәbi
Kembric mәktәbi
Massaçusets mәktәbi

24 Aşağıdakı iqtisadçılardan hansı Çikaqo mәktәbinin nümayәndәsi deyil?

•

F. Nayt
P. Samuelson
C. Stigler
M. Fridman
G. Demsets

25 Aşağıdakı iqtisadçılardan hansı Harvard mәktәbinin nümayәndәsi deyil?

•

Yozef Şumpeter
Valeri Leontyev
Corc Stigler
Pol Samuelson
Con Kennet Gelbreyt

26 Harvard mәktәbi haqqında aşağıda qeyd olunmuş fikirlәrdәn hansı yanlışdır?
ABŞnin Harvard Universitetindә formalaşmış elmi istiqamәtdir
İnstitutsionalizm vә neoklassik ideyaların özünәmәxsus simbiozunu әks etdirir
Statistik metodlardan istifadә etmәklә iqtisadi tsiklin tәbiәtinin öyrәnilmәsinә vә tәsәrrüfatların inkişafının
proqnozlaşdırılmasına xüsusi diqqәt yetirir
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•

Onun çәrçivәsindә ayrıayrı firmaların davranışlarınının vә sahә bazarlarının fәaliyyәtinin emprik araşdırılmasına
üstünlük verilir
Firmaların davranışlarının vә sahә bazarlarının tәdqiqindә mikroiqtisadi tәhlil üsullarının vә oyunlar
nәzәriyyәsinin tәtbiqinә әsaslanır

27 Sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsindә fәrqlәndirilәn iki elmi istiqamәt (elmi mәktәb) hansılardır?

•

Oksfam mәkәtbi vә Harvard mәktәbi
Harvard mәktәbi vә Kembric mәktәbi
Çikaqo mәktәbi vә Oksfam mәktәbi
Kembric mәktәbi vә Çikaqo mәktәbi
Harvard mәktәbi vә Çikaqo mәktәbi

28 Normativ vә pozitiv iqtisadi tәhlil haqqında olan aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Pozitiv iqtisadi tәhlil zamanı heç bir qiymәtlәndirmә (mәsәlәn, bu yaxşıdır yoxsa pis? әdalәtlidir ya yox?)
aparılmır, vәziyyәtin yaxşılaşdırılması üçün atılmalı olan konkret addımlar tәklif olunmur
Normativ iqtisadi tәhlil “cәmiyyәtin iqtisadi hәyatı necә olmalıdır? arzu olunan nәticәlәrә nail olmaq üçün
iqtisadi münasibәtlәrdә hansı dәyişikliklәrә ehtiyac var?” kimi suallara cavab verir
Pozitiv tәhlil iqtisadi proseslәrin qarşılıqlı әlaqәlәrini vә gedişini olduğu kimi araşdırır, faktiki vәziyyәti ortaya
qoyur
Pozitiv iqtisadi tәhlil zamanı qiymәtlәndirmә aparılır (mәsәlәn, bu yaxşıdır yoxsa pis? әdalәtlidir ya yox?),
vәziyyәtin yaxşılaşdırılması üçün atılmalı olan konkret addımlar tәklif olunur
Pozitiv iqtisadi tәhlil cәmiyyәtin iqtisadi hәyatının obyektiv olaraq necә qurulmasını, nәdәn ibarәt olmasını
öyrәnir

29 Sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin öyrәndiyi aşağıdakı mәsәlәlәrdәn hansı normativ xarakterlidir?

•

Hökumәtin bazara müdaxilәsi ümumiyyәtlә sәmәrәlidirmi?
Sahә bazarlarına vә biznesә münasibәtdә optimal siyasәt (dövlәt siyasәti) necә olmalıdır?
Bazar quruluşunun hansı elementi hәlledici hesab olunur?
Bazar hakimiyyәtli bazarların xalis rәqәbәt idealından kәnarlaşma dәrәcәsi nә qәdәrdir?
Müdaxilә siyasәti hәqiqәtdә kim tәrәfindәn vә necә müәyyәn edilir vә kimin maraqlarına xidmәt edir?

30 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin öyrәndiyi әsas problemlәr sırasında yoxdur?

•

Bazar hakimiyyәtli bazarların xalis rәqәbәt idealından kәnarlaşma dәrәcәsi nә qәdәrdir?
Korporativ idarәetmә modelli bazarların xalis rәqәbәt idealından kәnarlaşma dәrәcәsi nә qәdәrdir?
Bazar hakimiyyәtinә malik firmalarda praktiki qiymәtәmәlәgәlmәsini xarakteri necәdir vә cәmiyyәtin rifahı üçün
onun nәticәlәri nәdәn ibarәtdir?
Sahәdә artıq mövcud firmalar sahәyә yenilәrin daxil olmasının qarşısını almaq yaxud mövcud firmaların bir
hissәsini bazardan sıxışdırmaq iqtidarındadırmı?
Әlbirolmanı vә firmalararası әlaqәlәndirmәnin başqa formalarını asanlaşdıran yaxud çәtinlәşdirәn amillәr
hansılardır?

31 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsinin öyrәndiyi әsas problemlәr sırasında yoxdur?

•

Hәqiqәtәnmi firmalar mәnfәәtlәrini maksimumlaşdırırlar yoxsa onlar başqa mәqsәdlәr güdürlәr?
İşsizlik vә inflyasiyanın sәviyyәlәrinin dinamikasında hәrhansı qarşılıqlı әlaqәli korrelyasiya varmı?
Fәrqlilәşdirilmiş (differensasiyalaşdırılmış) mәhsullar dünyasında ayrıca mal (әmtәә) bazarı özündә nәyi tәmsil
edir, onun sәrhәdlәri haradan keçir?
Firmanın ölçülәrini hansı amillәr müәyyәn edir yaxud nә üçün bәzi hallarda firmadaxili koordinasiyaya, digәr
hallarda isә bazar koordinasiyasına üstünlük verilir?
Bazar quruluşunun hansı elementi hәlledici hesab olunur?

32 Sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsi aşağıdakı elm sahәlәrindәn hansı ilә daha sıx әlaqәlidir?

•

makroiqtisad nәzәriyyәsi
menecment nәzәriyyәsi
marketinq nәzәriyyәsi
statistika nәzәriyyәsi
mikroiqtisad nәzәriyyәsi
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•

33 Müasir sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsindә sәnaye necә tәdqiq olunur?

•

әsasәn mәrkәzlәşdirilmiş planlı iqtisadiyyatın elementi olaraq
iqtisadi qanunauyğunluqların daha dolğun şәkildә әks olunduğu ayrıca sahә bazarları kimi
çoxsaylı sahәlәrdәn ibarәt kompleks sahә kimi
eynicinsli texnologiyalardan istifadә edәrәk oxşar mәhsullar buraxan müәssisәlәrin mәcmusu kimi
iqtisadiyyatın kompleks bir sahәsi kimi

34 Sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsi üzrә ilk dәrslik (“İndustrial Organization” adı ilә) nә vaxt çap edilib?

•

1965ci ildә
1936cı ildә
1956cı ildә
1946cı ildә
1960cı ildә

35 Sәnayenin tәşkili nәzәriyyәsi üzrә ilk dәrslik (“İndustrial Organization” adı ilә) harada çap edilib?

•

Böyük Britaniyada
ABŞda
Fransada
Almaniyada
İngiltәrәdә

36 Aşağıdakılardan hansı “Azәrbaycan Respublikasında sәnayenin inkişafına dair 20152020ci illәr üçün
Dövlәt Proqramı”nın mәqsәdlәri sırasına daxildir?

•

iqtisadiyyatın qeyrineft sahәlәrinin inkişaf etdirilmәsi
elmtutumlu vә innovativ istehsalın genişlәndirilmәsi
idxalı әvәzlәmә modelinin tәdbiqi
sәnaye parklarının vә sәnaye mәhәllәlәrinin yaradılması
regionlarda sәnaye müәssisәlәrinin yaradılması

37 Aşağıdakılardan hansı “Azәrbaycan Respublikasında sәnayenin inkişafına dair 20152020ci illәr üçün
Dövlәt Proqramı”nın mәqsәdlәri sırasında yoxdur?

•

yeni istehsal sahәlәri üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması
dövlәt  özәl biznes әmәkdaşlığının genişlәndirilmәsi
sәnayenin modernlәşdirilmәsi vә strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
qeyrineft sәnayesinin ixrac potensialının artırılması
enerjidәn sәmәrәli istifadә edәn, yüksәk әlavә dәyәr yaradan rәqabәtqabiliyyәtli sәnaye istehsalının
genişlәndirilmәsi

38 Aşağıdakılardan hansı müasir dövrdә dünya sәnayesinin inkişafının müşayiәt olunduğu qlobal çağırışlara
aid deyil?

•

istehlakçı tәlәbinin coğrafi strukturunun dәyişmәsi
mәhsullardan istifadә siklinin sürәtlәnmәsi vә intensivlәşmәsi
iqtisadiyyatın vә ixracın şaxәlәndirilmәsi
araşdırma vә inkişafda tәmәrküzlәşmә
istehsal zәncirlәrinin mürәkkәblәşmәsi

39 Sәnayenin inkişafı sahәsindә hazırda Azәrbaycanın qarşısında duran әsas vәzifә hansı hesab olunur?

•

dövlәt mülkiyyәtindә olan sәnaye müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi
rәqabәt qabiliyyәtli qeyrineft sәnayesi sahәlәrinin inkişafına nail olmaq
kәnd tәsәrrüfatı istehsalının inkişafına nail olmaq
dövlәt tәrәfindәn daha çox sәnaye müәssisәlәrinin yaradılmasına nail olmaq
sovet dövründәn qalmış sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin dirçәldilmәsi
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40 Hazırda Azәrbaycanda qeyrineft sәnayesi sahәlәrinin inkişaf etdirilmәsindә hansı yanaşmaya üstünlük
verilir?

•

dövlәtbiznes partnyorluğu
klaster yanaşması
sәnaye komplekslәrinin yaradılması
nәhәnglәşmә
dövlәt müәssisәlәrinin üstünlüyü

41 Ölkәdә sәnayelәşmә prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan inkişaf institutlarından hansı hәlәlik
Azәrbaycanda yoxdur?

•

informasiya texnologiyalarının inkişafı fondu
ixracın sığortalanması fondu
sahibkarlığa kömәk fondu
dövlәt investisiya şirkәti
investisiyaların vә ixracın stimullaşdırılması fondu

42 Azәrbaycan Respublikasında sәnayenin inkişafına dair 20152020ci illәr üçün Dövlәt Proqramı necә
tәsdiq olunub?

•

İqtisadiyyat Nazirliyinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrәncamı ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә
Milli Mәclisin qәrarı ilә
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә

43 Azәrbaycan Respublikasında sәnayenin inkişafına dair 20152020ci illәr üçün Dövlәt Proqramı nә vaxt
tәsdiq edilib?

•

2014cü ilin mayında
2014cü ilin dekabrında
2015ci ilin mayında
2015ci ilin yanvarında
2013cü ilin dekabrında

44 Azәrbaycanda orta vә iri sәnaye müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi necә hәyata keçirilib?

•

Ortaqlıqlara çevrilәrәk payları satışa çıxarılıb
Sәhmdar cәmiyyәtinә çevrilәrәk sәhmlәri satışa çıxarılıb
Xarici investorlara satılıb
Әmәk kollektivlәrinin mülkiyyәtinә keçirilib
Mülkiyyәti birbaşa hәrraclarda satılıb

45 Azәrbaycanda “Sәnaye ili” elan olunan il hansı olub?

•

2005ci il
2014cü il
2015ci il
2010cu il
1994cü il

46 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycanda neftqaz sәnayesinin dirçәldilmәsindә mühüm rol oynayıb?

•

BakıTbilisiCeyhan әsas neft ixrac boru kәmәrinin çәkilişi
“Әsrin müqavilәsi”nin (“AzәriÇıraqGünәşli” layihәsi üzrә hasilatın pay bölgüsü sazişinin) imzalanması vә
reallaşdırılması
bunların hamısı
BakıSupsa neft ixrac boru kәmәrinin çәkilişi
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BakıTbilisiӘrzurum (Cәnubi Qafqaz) qaz ixrac boru kәmәrinin çәkilişi

47 Dövlәt müstәqilliyi illәrindә Azәrbaycan hökumәti sәnayenin bәrpa edilmәsinә hansı sahәdәn başladı?

•

kәnd tәsәrrafatı mәhsullarının emalı sәnayesi sahәlәrindәn
neft sәnayesindәn
yeyinti sәnayesindәn
neft maşınqayırması sәnayesindәn
özәllәşdirmәdәn

48 Dövlәt müstәqilliyinin bәrpa etdikdәn (1991ci il) sonra Azәrbaycanda iqtisadi sistemdә hәyata keçiirlәn
dәyişikliklәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

insanların xüsusi mülkiyyәt vә azad sahibkarlıq fәaliyyәti hüquqları bәrpa edilib
ölkәyә xarici investisiyalar vә әcnәbi investorlar cәlb edilmәyә bşlanılıb
dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi vә iqtisadiyyatın liberallaşdırılması islahatları hәyata keçiirlib
Millәşdirmә aparılıb, iqtisadi böhranın aradan qaldırılması üçün bazar münasibәtlәrindәn imtina edilәrәk inzibati
idarәetmә sәrtlәşdirilib
sәrt mәrkәzlәşdirilmiş inzibatiamirlik sistemindәn imtina edilib vә ölkәdә bazar münasibәtlәrinә әsaslanan
iqtisadi sistemin quurlmasına başlanılıb

49 19801985cı illәrdә Azәrbaycan sәnayesinin ümumi mәhsulunda әn böyük paya malik sәnaye sahәsi
hansı olub?

•

yanacaq sәnayesi
maşınqayırma vә metal emalı
yüngül sәnaye
yeyinti sәnayesi
kimya vә neftkimya sәnayesi

50 1970cı ildә Azәrbaycan sәnayesinin ümumi mәhsulunda әn böyük paya malik sәnaye sahәsi hansı olub?

•

kimya vә neftkimya sәnayesi
yeyinti sәnayesi
yanacaq sәnayesi
yüngül sәnaye
maşınqayırma vә metal emalı

51 SSRİ dövründә Azәrbaycanda neft hasilatının әn yüksәk hәddi nә qәdәr olub?

•

30,0 milyon ton
15,9 milyon ton
25,5 milyon ton
21,7 milyon ton
11,9 milyon ton

52 SSRİ dövründә Azәrbaycanda neft hasilatının әn yüksәk hәddi hansı ildә qeydә alınıb?

•

1975ci ildә
1949cu ildә
1941ci ildә
1966cı ildә
1970ci ildә

53 197080ci illәrdә keçmiş SSRİdә istehsal olunan neftmәdәn avadanlığının tәqribәn nә qәdәr hissәsi
Azәrbaycanda istehsal edilirdi?

•

40 faizi
80 faizi
100 faizi
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•

70 faizi
50 faizi

54 197080ci illәrdә keçmiş SSRİdә istehsal olunan mәişәt kondisionerlәrinin hansı hissәsi Azәrbaycanda
istehsal edilirdi?

•

10 faizi
50 faizi
75 faizi
100 faizi
25 faizi

55 Azәrbaycanda yaradılmış aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı keçmiş SSRİdә bu sahәdә olan
yeganә müәssisә olub?

•

Bakı poladtökmә zavodu (1969)
Sumqayıt mәişәt kompressorları zavodu (1971)
Bakı Soyuducular Zavodu (1959)
Bakı mәişәt kondisionerlәri zavodu (1975)
İnteqral mikrosxemlәr istehsalı edәn “Azon” zavodu (1974)

56 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycanda metallurgiya sәnayesinin inkişafı ilә bağlı idi?

•

Bakı poladtökmә zavodu (1969)
Daşkәsәn DağMәdәn Filizsaflaşdırma kombinatı (1954)
Sumqayıt boruprokat zavodu (1952)
Bunların hamısı
Sumqayıt Alüminium zavodu (1955)

57 Aşağıdakı hadisәlәrdәn hansı sovet Azәrbaycanında neft sәnayesinin inkişafına yeni tәkan vermiş oldu?

•

XX әsrin 50ci illәrindә Azәrbaycanda (әsasәn Sumqayıtda) nәhәng neftkimya sәnayesi kompleksinin yaradılması
“Azәrneftyağ” neft emalı zavodunun yaradılması (1930cu illәr)
Bakı şәhәrindә Dövlәt Neft Maşınqayırma ElmiTәdqiqat İnstitutunun yaradılması
Açıq dәnizdә neft platformaları quurlmaqla Xәzәr dәnizinin şelfindәn neft çıxarılmasına başlanılması (1949)
YeniBakı Neftayırma zavodunun (sonralar “Azәrneftyanacaq” Neft emalı zavodu) yaradılması (1953)

58 1940cı ildә Azәrbaycan sәnayesinin ümumi mәhsulunda әn böyük paya malik sәnaye sahәsi hansı olub?

•

metallurgiya sәnayesi
yüngül sәnaye
maşınqayırma vә metal emalı
yanacaq sәnayesi
yeyinti sәnayesi

59 XX әsrin 2030cu illәrindә SSRİ hökumәtinin Azәrbaycanda neft maşınqayırmasının inkişafına diqqәtin
artırılması sәbәblәri kimi aşağıda göstәrilәn fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Neft maşınqayırması müәssisәlәrinin istehlak yerlәrinә yaxın yerlәşdirilmәsi prinsipi dә bu sahәnin Bakıda
inkişafını tәlәb edirdi
SSRİ hökumәti xaricdәn dxal edilәn avadanlıqlardan asılılığını aradan qaldırmaq üçün ölkәdә neft
maşınqayırmasını inkişaf etdirmәk qәrarına gәlmişdi
Neft sәnayesinin bәrpası vә gәlәcәk inkişafı ölkәdә onun texniki bazasının möhkәmlәndirilmәsini zәruri edirdi
Neft maşınqayırmasına sәrmayә qoymaq istәyәn xarici vә yerli investorlar hәlә Çar Rusiyası dövründә neft
maşınqayırma sәnayesi sahәsindә artıq Bakıda formalaşmış tәcrübәdәn yararlanmaq istәyirdilәr
Bakı hәlә Çar Rusiyası dövründә neft maşınqayırma sәnayesi sahәsindә artıq formalaşmış tәcrübәyә malik idi,
burada çox sayda belә zavodlar vardı ki, onları genişlәndirmәk vә yenidәn qurmaq tez vә daha az xәrclә mümkün
idi

60 XX әsrin 2030cu illәrindә Azәrbaycanda neft maşınqayırmasının inkişaf etdirilmәsi nә ilә bağlı idi?

•
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•

Cavab variantlarının heç biri doğru deyil
Neft maşınqayırma müәssisәlәrinin hәm daxildәn, hәm dә xaricdәn böyük sifarişlәr alması
Azәrbaycanda hәyata keçirilәn iqtisadisosial quurculuq işlәrinin neftә olan tәlәbatı artırması
Azәrbaycanın neft sәnayesinә xarici investisiyaların cәlb edilmәsi
Azırbaycanın xaricdәn neft avadanlığı almaq asılılığından qurulmaq istәyi

61 SSRİ dövründә (xüsusilә XX әsrin 60cı illәrinәdәk) Azәrbaycan sәnayenin inkişafı baxımından necә
tanınırdı?

•

“Neft akademiyası” vә yüngül sәnaye mәrkәzi kimi
“Neft akademiyası” vә şәrabçılıq sәnayesi mәrkәzi kimi
“Neft akademiyası” vә kimya sәnayesi mәrkzi kimi
“Neft akademiyası” vә neft maşınqayırma mәrkәzi kimi
“Neft akademiyası” vә ağır sәnaye mәrkәzi kimi

62 SSRİ dövründә Azәrbaycanda inkişafına daha çox diqqәt verilәn sәnaye sahәlәri aşağıdakılar olub:

•

neft sәnayesi, neft maşınqayırması, kimya sәnayesi, gәmiqayırma vә hәrbi sәnaye
yüngül, yeyinti vә ağır sәnaye
dәzgahqayırma, mәişәt texnikası istehsalı, metallurgiya vә avtomobilqayırma
neft sәnayesi, neft maşınqayırması vә neftkimya sәnayesi
mebel sәnayesi, neft sәnayesi, neft emalı sәnayesi, neft maşınqayırması

63 Sovet dövründә Azәrbaycanda sәnayenin inkişafına xas olmayan әlamәt hansıdır?

•

Azәrbaycan sәnayesi SSRİnin vahid xalq tәsәrrüfatı kompleksinin tәrkib hissәsi idi
bütün mülkiyyәt dövlәrin әlindә cәmlәşmişdi vә müәssisәlәri ancaq dövlәt yaradırdı
xüsusi mülkiyyәt vә sahibkarlıq fәaliyyәti qadağan idi
azad bazar rәqabәti vә beynәlxalq inteqrasiya şәraitindә inkişaf edirdi
sәnaye sәrt mәrkәzlәşdirilmiş planlı idarәetmә әsasında inkişaf etdirilirdi

64 1920ci ildә Azәrbaycanda sovet hakimiyyәti elan edildikdәn respublika әrazisindә olan neft vә başqa
sәnaye müәssisәlәri:

•

heç bir dәyişiklik baş vermәdi
xarici investorlara satıldı
özәllәşdirildi
millilәşdirildi
yerli sahibkarlara verildi

65 XIX әsrin II yarısı – XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda formalaşaşmağa başlayan neftdәn kәnar sәnaye
sahәlәri hansılar idi?

•

pambıq emalı, yüngül sәnaye, yeyinti sәnayesi, metallurgiya, nәqliyyat vasitәlәrinin istehsalı
qida sәnayesi, toxuculuq, tikiş sәnayesi, mәişәt avadanlıqları istehsalı
neft maşınqayırması, metal emalı, kimya sәnayesi, nәqliyyat
şәrabçılıq, metallurgiya, toxuculuq vә tikinti materialları istehsalı
gәmiqayırma, avtomobil sәnayesi, toxuculuq sәnayesi, yeyinti sәnayesi

66 XIX әsrin sonu – XX әsrin әvvәllәrindә Bakı neft sәnayesindә hansı әcnәbi ölkәnin kapitalı üstünlük
tәşkil edirdi?

•

Hollandiya
ABŞ
Almaniya
İngiltәrә
Fransa
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67 Neftlә başlanan kapitalist cәmiyyәtinin quruculuğu prosesinin Azәrbaycan üçün әn әhәmiyyәtli tәrәfi
aşağıdakılardan hansı hesab oluna bilәr?

•

Bakı neft sәnayesindә әcnәbi vә rus kapitalistlәrinin sәrt rәqabәtinin mövcudluğu, Bakıya әcnәbi maliyyә
kapitalının gәlmәsi
Bunların hamısı
Azәrbaycanın milli sahibkarlar tәbәqәsinin – milli burjaziyanın  formalaşmağa başlaması
Bakı neft sәnayesinә xarici investorların gәlmәsi vә neft hasilatının artması
XIX әsrin sonlarında vә XX әsrin ilk illәrindә Azәrbaycanın neft hasilatına görә dünya liderlәri arasında olamsı

68 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı XIX әsrin sonunda Bakıda yaranan maşınqayırma vә metal emalı sahәsini
xarakterizә edir?

•

Bu müәssisәlәrdә ya konstruksiyasına görә elә dә mürәkkәb olmayan neft avadanlıqları istehsal edilir, ya da
xaricdәn gәtirilәn nisbәtәn mürәkkәb konstruksiyalı neftmәdәn avadanlıqları tәmir olunurdu
Bu müәssisәlәrdә hәm konstruksiyasına görә mürәkkәb neft avadanlıqları istehsal edilir,hәm dә xaricdәn gәtirilәn
nisbәtәn mürәkkәb konstruksiyalı neftmәdәn avadanlıqları tәmir olunurdu
Әsasәn iri zavodlardan tәşkil olunmuş bu sahәdә dövrün qabaqcıl texnologiyalarından istifadә edilmәklә neft
hasilatı avadanlıqları istehsal olunurdu
Bu müәssisәlәr bütün Rusiyanı zәruri neft avadanlıqları ilә tәmin edir, habelә xarici ölkәlәrә mәhsul ixrac edirdi
Bunların hamısı

69 Aşağıdakılardan hansı öz dövründә Bakıda neft sınayesinin inkişafına töhfә verәn hadisә sayıla bilәr?

•

Bunların hamısını
Uzunluğu 885 km olan BakıBatumi neft kәmәrinin istifadәyә verilmәsi (1907)
Bakı ilә Tiflis arasında Zaqafqaziya dәmir yolunun çәkilişinin başa çatması (1883)
Balaxanı yatağı ilә Bakı neftayırma zavodunu birlәşdirәn 12 km uzunluğunda neft kәmәrinin inşası (1878)
Bakıda neft mәhsullarının daşınması üçün dünyada birinci neft tankerinin istifadәyә verilmәsi (1877)

70 Azәrbaycanda sәnayelәşmәnin başlanğıcı hesab olunan hadisә hansıdır?

•

Bakıda neftin sәnaye üsulu ilә hasilatına başlanılması
Azәrbaycanda sovet hakimiyytinin qurulmasını
Tәhkimçilik hüququnun lәğv edilmәsini
Bakı neftinә xarixi investorların cәlb edilmәsini
Bakı әtrafında neftin tapılmasını

71 Azәrbaycanda ilkin sәnaye münasibәtlәrinin formalaşması hansı sahә ilә bağlıdır?

•

neft hasilatı ilә
gәmiçiliklә
toxuculuq sәnayesi ilә
ipәkçiliklә
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı ilә

72 Azәrbaycanda ilkin sәnaye münasibәtlәrinin formalaşması hansı dövrә tәsadüf edir?

•

XX әsrin әvvәllәrinә
XIX әsrin 2ci yarısına
XIX әsrin әvvәllәrinә
XIX әsrin sonlarına
XVIII әsrin sonlarına

73 Bunu dördüncü sәnaye inqilabının ilkin әlamәti hesab edirlәr:

•

bunların hamısını
“süni intellect”in yaradılması
müxtәlif sahәlәrdә robotlaşmanın artması vә insan hәyatında sürәtlә yayılması
“3D printing” vә mәhsulları
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kvant texnologiyaları

74 Dördüncü sәnaye inqilabının әsas hәrәkәtverici qüvvәsinin nә olması gözlәnilir?

•

alternativ enerji mәnbәlәri
informasiyakommunikasiya texnologiyaları
innovasiyalar
nanotexnologiyalar
kiberfiziki sistemlәr

75 Üçüncü sәnaye çevrilişi (inqilabı) nә vaxt başlayıb?

•

XX әsrin sonlarında
II Dünya müharibәsindәn sonra
XX әsrin 70ci illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә
XX әsrin 90cı illәrindә

76 III sәnaye çevrilişinin yaratdığı yeni sәnaye sahәsi hesab olunur

•

nanotexnologiyaların tәtbiqi
biotexnologiyalar
dәrman istehsalı sәnayesi
özünüidarәedәn nәqliyyat vasitәlәrinin (smartsistemlәrin) istehsalı
kvant texnologiyaları

77 III sәnaye çevrilişinin yaratdığı yeni sәnaye sahәsi hesab olunur

•

Hesablama texnikası
Mikroelektronika
Bunların hamısı
Robotqayırma
Kosmik sәnaye

78 Aşağıdakılardan hansı III sәnaye çevrilişinin sas hәrәkәtverici qüvvәlәri sırasında deyil?

•

nanotexnologiyaların tәtbiqi
internetin yaranması
fәrdi portativ kommunikasiya qurğularının (mobil telefonlar vә s.) kütlәvi tәtbiqi
informasiyakommunikasiya texnologiyaları
universal hesablama texnikası vә fәrdi kompüterlәr

79 Üçüncü sәnaye çevrilişinin (inqilabının) әsasını tәşkil edәn budur:

•

elektriklәşdirmә
mexaniklәşdirilmiş sistemlәrdәn avtomatlaşdırılmış sistemlәrә keçid
әl әmәyindәn maşınlı sәnayeyә keçid
analoqlu texnologiyalardan rәqәmsal texnologiyalara keçid
kütlәvi istehsaldan seriyalı istehsallara qayıdış

80 Üçüncü sәnaye çevrilişi (inqilabı) hansı adla tanınır?

•

“kimyәvi inqilab”
“kiberfiziki sistemlәr” inqilabı
“rәqәmsal inqilab”
“irimaşınlı sәnaye inqilabı”
“elektriklәşmә inqilabı”
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81 Aşağıdakılardan hansı II sәnaye çevrilişi dövründә sәnayenin sürәtli inkişafının iqtisadi hadisә vә
proseslәrin tәnzimlәnmәsinә gәtirdiyi әhәmiyyәtli yenilik hesab oluna bilәr?

•

korporasiyaların vә sәhm bazarlarının yaranmasını
bunların hamısını
inhisar birliklәrinin vә antiinhisar qanunvericiliyinin meydana çıxmasını
hәmkarlar ittifaqları hәrәkatlarının formalaşmasını
fond bazarlarının vә maliyyә vasitәçiliyinin inkişafı

82 II sәnaye çevrilişi dövründә baş verәn aşağıdakı hadisәlәrdәn hansı bazar iqtisadiyyatında dövlәtin
roıunun artmasının әleyhinә hesab olunur?

•

Bir sıra ölkәlәrin müharibәdә dağılan iqtisadiyyatlatlarının bәrpası prosesi
19291933cü illәr dünya iqtisadi böhranının aradan qaldırılması üsulları
liberal iqtisadi cәrәyan olan monetarizmin güclәnmәsi
Keynsçiliyin meydana çıxması vә geniş tәtbiqi
“Geç sәnayelәşmiş” ölkәlәrin sәnayelәşmә tәcrübәlәri

83 Bunlardan hansı II sәnaye çevrilişi dövründә cәmiyyәtin rifah sәviyyәsinin yüksәlmәsindә rol oynamış
amil deyil?

•

әl әmәyinin maşınlarla әvәz olunması
elektrik enerjisi
su kәmәrlәri vә istilik sistemlәri
mәişәt texnikası
avtomobil vә aviasiya

84 Bunlardan hansı II sәnaye çevrilişinin vә sәnayenin sürәtli inkişafının әsas sosialiqtisadi nәticәlәri
sırasına aiddir?

•

Kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi proseslәrinin güclәnmәsi
Fabrik sahiblәrinin daha nüfuzlu sahibkar tәbәqәsinә çevrilmәsi vә sәnaye burjaziyasının yaranması
Mәşğulluğun tәmin edilmәsindә üstünlüyün kәnd tәsәrrüfatından sәnayeyә keçmәsi
beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi, rәqabәtin qloballaşması vә ölkәlәrarası ticarәt birliklәrinin yaranması
Qadın vә uşaq әmәyinin kütlәvi tәtbiqi

85 Bunlardan hansı II sәnaye çevrilişinin vә sәnayenin sürәtli inkişafının әsas sosialiqtisadi nәticәlәri
sırasına aid edilә bilmәz?

•

İrimaşınlı sәnayenin yaranması vә kapitalizm cәmiyyәtinin madditexniki bazasının formalaşması
elm vә istehsalın әlaqәsinin güclәnmәsi
әmәk mәhsuldarlığının vә mәhsul buraxılışının sürәtlә artması
inhisar birliklәrinin vә antiinhisar qanunvericiliyinin meydana çıxması
hәmkarlar ittifaqları hәrәkatlarının formalaşması

86 Aşağıdakılardan hansı II sәnaye çevrilişinin xarakteristikası deyil?

•

İrimaşınlı sәnayeyә keçid
İstehsalın avtomatlaşdırılması
Kimyәvi materialların, kimyәvi liflәrin vә plastmassın istehsala tәtbiqi
Axınlı istehsalın yaranması vә axın xәttlәrinin tәtbiqi
atom enerjisinin meydana çıxması vә tәtbiqi

87 Bunlardan hansı II sәnaye çevrilişi dövründә yaranan vә sürәtlә inkişaf edәn yeni sәnaye sahәsi deyil?

•

mәişәt texnikasının istehsalı
aviasiya sәanyesinin yaranması
rabitә vә әylәncә vasitәlәrinin (telefon, radio, kinematograf vә s.) ixtirası vә geniş tәtbiqi
avtomobilqayırma sәanyesi
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•

toxuculuq sәnayesi

88 Aşağıdakılardan hansı II sәnaye çevrilişinin hәrәkәtverici qüvvәlәri sırasında deyil?

•

daş kömürün yandırılmasından alınan istilik enerjisinin mexaniki enerjiyә çevrilmәsi
daxili yanma mühәrrikinin ixtirası vә tәtbiqi
kimyәvi materialların, plasmassın vә kimyәvi liflәrin tәtbiqi
elektrik enerjisinin böyük mәsafәlәrә ötürülmәsi
poladın bessemerlәmә üsulunun kәşfi vә tәtbiqi

89 Hesab olunur ki, II sәnaye çevrilişi bu hadisәdәn başlayıb:

•

Daxili yanma mühәrrikinin kәşfi
Pyer Marten tәrәfindәn poladın bessemerlәmә (әrinmiş çuqundan polad alınması) üsulunun kәşfi (1860) vә Marten
sobasının tәtbiqi ilә
Maykl Faradey tәrәfindәn elektrik mühәrrikinin ixtira edilmәsi
D.A. Laçinov tәrәfindәn elektrik enerjisinin böyük mәsafәlәrә ötürülmәsi şәrtlәrinin ortaya çıxarılması (1880)
İstehsal proseslәrinin vә insanların mәişәt hәyatının genişmiqyaslı elektriklәşdirilmәsinәsinә başlanılması

90 İkinci sәnaye çevrilişi hansı dövrü әhatә edir?

•

XIX әsrin әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәrini
XIX әsrin 70ci illәrindәn XX әsrin 70ci illәrinәdәk olan dövrü
XVIII әsrin 70ci illәrindәn XIX әsrin 70ci illәrinәdәk olan dövrü
XVIII әsrin 70ci illәrindәn XX әsrin 70ci illәrinәdәk olan dövrü
XIX әsrin 70ci illәrindәn XX әsrin 30cu illәrinәdәk olan dövrü

91 Sәnayelәşmә prosesini daha tez başa çatdıran ölkәlәrdә uğurlu sәnayelәşmәnin әsas zәmini hesab olunan
әlamәt hansıdır?

•

Sahibkarları stimullaşdıran hüquqi vә siyasi institutların mövcudluğu
bunların hamısı
Azad bazar münasibәtlәrinin olması
Sahibkarların (azad sahibkarlıq fәaliyyәtinin) vә sahibkarlıq mәdәniyyәtinin olması
Xüsusi mülkiyyәtin olması vә xüsusi mülkiyyәtin qorunması

92 Amerikada sәnayelәşmә prosesi hansı sahәdәn başlayıb?

•

neft sәnayesindәn
pambıqparşa sәnayesindәn
kömür hasilatı sәnayesindәn
metallurgiya sәnayesindәn
dәmiryol nәqliyyatından

93 Sәnaye çevrilişinә başlayan vә onu uğurla başa çatdıran ilk ölkә hansıdır?

•

Almaniya
Böyük Britaniya krallığı
İngiltәrә
Fransa
ABŞ

94 Aşağıdakılardan hansını Birinci sәnaye çevrilişinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aid etmәk olar?

•

beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi, rәqabәtin qloballaşması vә ölkәlәrarası ticarәt birliklәrinin yaranması
Urbanizasiya proseslәrinin güclәnmәsi, habelә qadın vә uşaq әmәyinin kütlәvi tәtbiqi
korporasiyaların vә sәhm bazarlarının yaranması
inhisar birliklәrinin vә antiinhisar qanunvericiliyinin meydana çıxması
hәmkarlar ittifaqları hәrәkatlarının formalaşması
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95 Birinci sәnaye çevrilişinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına hansını aid etmәk olmaz?

•

Fabrik sahiblәrinin daha nüfuzlu sahibkar tәbәqәsinә çevrilmәsi vә sәnaye burjaziyasının yaranması
korporasiyaların vә sәhm bazarlarının yaranması
İrimaşınlı sәnayenin yaranması vә kapitalizm cәmiyyәtinin madditexniki bazasının formalaşması
Mәşğulluğun tәmin edilmәsindә üstünlüyün kәnd tәsәrrüfatından sәnayeyә keçmәsi
Kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi proseslәrinin güclәnmәsi

96 Aşağıdakılardan hansı Birinci sәnaye çevrilişi dövründә sürәtlә inkişaf edәn sәnaye sahәlәri sırasına daxil
deyil?

•

Gәmiqayırma sәnayesi
Dәmir filisi hasilatı vә metallurgiya sәnayesi
Daş kömür hasilatı
neft sәnayesi
Toxuculuq sәnayesi

97 Birinci sәnaye çevrilişinin (inqilabının) әsas mәnbәyi nә hesab olnur?

•

ilk toxuculuq dәzgahının ixtirası
C. Uatt tәrәfindәn buxar maşınının ixtirası
M. Faradey tәrәfindәn elektrik mühәrrikinin ixtirası
Kartraytın mexaniklәşdirilmiş toxuculuq dәzgahının ixtirası
Hargrivsin pambıqәyirmә maşınının ixtirası

98 Aşağıdakı ixtiralardan hansını Birinci sәnaye çevrilişinin zәmini hesab etmәk olar?

•

ilk toxuculuq dәzgahının ixtirası (1733)
bunların hamısını
C. Uatt tәrәfindәn buxar maşınının ixtirası (1784)
Kartraytın mexaniklәşdirilmiş toxuculuq dәzgahının ixtirası (1776)
Hargrivsin pambıqәyirmә maşınının ixtirası (1765)

99 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı Birinci sәnaye çevrilişini xarakterizә etmir?

•

istehsal proseslәrinin elektriklәşdirilmәsinә başlanılıb
әl әmәyindәn maşınlı әmәyә keçid baş verib
manufakturadan fabrikaya keçid baş verib
әl gücünә әsaslanan sadә mexaniki әmәk vasitәlәrindәn iri maşınlara keçid baç verib
sәnayenin bir çox sahәlәrindә istehsal şәrtlәrinin dәyişilmәsinә gәtirib çıxarmış texki ixtiralar seriyası baş verib

100 Birinci sәnaye çevrilişi hansı dövrü әhatә edir?

•

1750 – 1800cü illәr dövrünü
1760 – 1830cu illәr dövrünü
1784 – 1900cu illәr dövrünü
Orta әsrlәr dövrünü
1760 – 1960cı illәr dövrünü

101 Müasir dünya sәnayesinin inkişafında neçә sәnaye çevrilişi (sәnaye inqilabı) fәrqlәndirilir?

•

2
3
4
5
6

102 “Sәnaye inqilabı” termini nәyi ifadә edirdi?

•
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•

mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafındakı keyfiyyәt sıçrayışını
mәhsuldar qüvvәlәrin artımını
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafındakı dәyişikliyi
mәhsuldar qüvvәlәrin tәdrici inkişafını
mәhsuldar qüvvәlәrin gücünün artmasını

103 “Sәnaye inqilabı” terminini elmi dövriyyәyә gәtirәn kim olub?

•

ingilis alimi A. Toynbi
alman alimi V. Maybax
ingilis alimi M. Faradey
ingilis alimi C. Uatt
amerikalı alim C. Stiqler

104 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı iri maşınlı sәnaye mәrhәlәsinә uyğun deyil?

•

burada istehsal xammal vә materialların maşın üsulu ilә emalına әsaslanır
Qәrbi Avropa ölkәlәrindә XVI әsrin ortalarında start götürub vә XVIII әsrin 60cı illәrinәdәk davam edib
istehsal vasitәlәri әsasәn enerji ilә hәrәkәtә gәtirilәn iri maşınlardan tәşkil olunur
onun yaranması XVIII әsrin II yarısında başlayan sәnaye çevrilişinin nәticәsi hesab olunur
dar ixtisaslaşma hesabına әmәyin mürәkkәb kooperasiyası mövcuddur

105 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı sәnayenin inkişafının manufaktura mәrhәlәsinә uyğun deyil?

•

әsasәn sadә sәnәtkarlıq әl texnikasına әsaslanıb
әmәk bölgüsü olub
kapitalist sәnayesinin inkişafının ikinci mәrhәlәsi hesab olunur
Qәrbi Avropa ölkәlәrindә XVI әsrin ortalarında start götürub vә XVIII әsrin 60cı illәrinәdәk davam edib
emalatxana sahibi eyni vaxtda eyni işlәri yerinә yetirәn çox sayda muzdlu işçi çalışdırıb

106 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı sadә kapitalist kooperasiyası mәrhәlәsinә uyğun deyil?

•

kapitalist sәnayesinin inkişafının ilkin mәrhәlәsi olub
bütün istehsal proseslәri әsasәn sadә әl әmәyinә söykәnib
әsasәn sadә sәnәtkarlıq әl texnikasına vә әmәk bölgüsünә әsaslanıb
әmәk bölgüsü olmayıb
emalatxana sahibi eyni vaxtda eyni işlәri yerinә yetirәn çox sayda muzdlu işçi çalışdırıb

107 Kapitalist sәnayesinin ünkişafı mәrhәlәlәri hansılardır?

•

sadә kapitalist kooperasiyası – manufaktura – iri maşınlı sәnaye – robot sәnayesi
sәnәtkarlıq emalatxanası – sәnәtkarlıq müәssisәsi – manufaktura  fabrik
sadә kapitalist kooperasiyası – manufaktura – iri maşınlı sәnaye (fabrik)
sәnәtkarlıq emalatxanası – manufaktura – fabrik
kapitalist sәnәtkarlıq emalatxanası – manufaktura – fabrik  zavod

108 Әmtәә tәsәrrüfatı nә vaxt meydana çıxdı?

•

kәnd tәsәrrüfatı istehsalının yaranması ilә
sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması ilә
kapitalist sәnayesinin meydana çıxması ilә
şәhәrlәrin meydana çıxması ilә
әkinçiliyin heyvandarlıqdan ayrılması ilә

109 Sәnayenin ilkin rüşeymi hesab olunur:

•

sәnәtkarlıq
nemәtlәrin toplanması fәaliyyәti
manufaktura
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heyvandarlıq
әkinçilik

110 Sәnayenin ilkin әsasları, çox primitiv formada olsa da, nә zaman meydana çıxmış hesab olunur?

•

insanların sürü halında yaşadığı dövrdә
natural kәndli tәsәrrüfatı çәrçivәsindә
sadә kapitalist kooperasiyası mәrhәlәsindә
ilkin kapital yığımı dövründә
istehsalın meydana çıxmasından әvvәlki dövrdә

111 Aşağıdakı problemlәrdәn hansı sәnayenin inkişafında müşahidә olunan institutsional problemlәrә aid
edilә bilәr?

•

korporativ idarәetmә tәcrübәsinin mәnimsәnilmәmәsi
bunların hamısını
mal vә xidmәtlәrin beynәlxalq tәlәblәrә uyğun standartlaşma vә sertifikasiyası sisteminin qurulmaması
müasir idarәetmә vә menecment bacarıqlarını mәnimsәsiş mütәxәssislәrin azlığı
iri, orta vә kiçik müәssisәlәrin qarşılıqlı maraqlar әsasında әlaqәlәndirilmәsi sisteminin formalaşmaması

112 Aşağıdakı problemlәrdәn hansı sәnayenin inkişafında müşahidә olunan bazar rәqabәti problemlәrinә aid
edilә bilәr?

•

hakimiyyәtbiznes münasibәtlәrinin formalaşmış mәnfi tәcrübәsi vә mәhz belә münasibәtlәr әsasında inhisar
fәaliyyәtinin genişlәnmәsi
yerli istehsal mal vә xidmәtlәrinin әsasәn aşağı keyfiyyәti vә yüksәk istehsal xәrclәri
qanunların işlәmәmәsi vә mәmur özbaşınalığı
gömrük vә vergi siyasәtindә olan qüsurlar
bazar infrastrukturunun zәif inkişafı

113 Aşağıdakı problemlәrdәn hansı sәnayenin inkişafında müşahidә olunan bazar rәqabәti problemlәrinә aid
edilә bilmәz?

•

müәssisәlәrin bazar münasibәtlәri şәraitindә fәaliyyәtә lәng uyğunlaşması
zәif daxili tәlәb vә bazarın mәhdudluğu
qanunların işlәmәmәsi vә mәmur özbaşınalığı
yerli istehsal mal vә xidmәtlәrinin әsasәn aşağı keyfiyyәti vә yüksәk istehsal xәrclәri
bazarların tәdqiqi vә beynәlxalq bazarlara çıxış sahәsindә çәtinliklәr

114 Aqşağıdakılardan hansını sәnayenin inkişafı ilә bağlı hökumәtin siyasәti vә dövlәt tәnzimlәnmәsi ilә
bağlı problemlәrә aiddir?

•

Bunların hamısı
investorların, o cümlәdәn xarici investorların hüquqlarının qorunması sisteminin tam formalaşmaması
qanunların işlәmәmәsi vә mәmur özbaşınalığı
gömrük vә vergi siyasәtindә olan qüsurlar
dövlәtin ölkә mәhsullarının xarici bazarlarda mövqe tutmasına yönәlik diplomatik fәaliyyәtinin qurulmaması

115 Aqşağıdakılardan hansını sәnayenin inkişafı ilә bağlı hökumәtin siyasәti vә dövlәt tәnzimlәnmәsi ilә
bağlı problemlәrә aid etmәk olmaz?

•

zәif daxili tәlәb vә bazarın mәhdudluğu
iqtisadi islahatların hәyata keçirilmәsindә kompleksliliyin vә davamlılığın tәmin edilmәmәsi
idarәetmә sisteminindә olan korrupsiya
azad sahibkarlığın inkişafı üçün zәruri mühitinin tәmin edilmәmәsi
hakimiyyәtbiznes münasibәtlәrinin formalaşmış mәnfi tәcrübәsi vә mәhz belә münasibәtlәr әsasında inhisar
fәaliyyәtinin genişlәnmәsi

116 Aşağıdakılardan hansını Azәrbaycan sәnayesinin struktur problemlәri sırasına aid etmәk olmaz?

•
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•

islahatların lәngidilmәsi, xüsusilә dövlәt mülkiyyәti obyektlәrinin özәllәşdirilmәsinin başa çatmaması
istehsal infrastrukturu (xususilә enerji tәminatı, nәqliyyat vә s.) sahәsindә çatışmazlıqlar
regional disproporsiyalar vә sәnaye istehsalının әsasәn Abşeron yarımadasında cәmlәşmәsi
sәnayenin xammal (xüsusilә neftqaz hasilatı) yönümlü inkişafı
sәnayenin әvvәllәr formalaşmış sahә strukturunun müstәqillik şәraitindә ölkәnin milli iqtisadi inkişaf tәlәblәrinә
uyğun gәlmәmәsi

117 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan sәnayesinin struktur problemlәri sırasına aiddir?

•

sәnayenin әvvәllәr formalaşmış sahә strukturunun müstәqillik şәraitindә ölkәnin milli iqtisadi inkişaf tәlәblәrinә
uyğun gәlmәmәsi
peşәkar mütәxәssislәrin qıtlığı
Sәnaye müәssisәlәrinin investisiya imkanlarının mәhdudluğu
investorların, o cümlәdәn xarici investorların hüquqlarının qorunması sisteminin tam formalaşmaması
yerli istehsalın dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi sisteminin düzgün qurulmaması

118 2014cü ildә ölkәnin ümumi sәnaye mәhsulunun 73 faizi mәdәnçıxarma sәnayesindә, o cümlәdәn 70
faizi xam neft vә tәbii qaz hasilatının payına düşüb. Hәmin ildә sәnaye mәhsulunun 20,2 faizi emal
sәnayesindә, o cümlәdәn 2 faizi qida sәnayesindә, 9,5 faizi neft emalı sәnayesindә istehsal olunub. 2014cü
ildә sәnaye mәhsulunun hansı hissәsi neft sektorunda yaradılıb?

•

73 faizi
81,5 faizi
82,5 faizi
70 faizi
79,5 faizi

119 2014cü ildә ümumi sәnaye mәhsulunun 20,8 faizi dövlәt bölmәsindә, 79,2 faizi isә qeyridövlәt
sektorunda istehsal edilmişdir. Bu mәlumat nәyi göstәrir?

•

iqtisad fәaliyyәt növlәri üzrә emal sәnayesindә mәhsul istehsalının sahә quruluşunu
әvvәlki illә müqayisәdә mülkiyyәt mәnsubiyyәtinә görә sәnaye istehsalının dәyişәsini
illik sәnaye istehsalının mülkiyyәt mәnsubiyyәtinә görә quruluşunu
әvvәlki illә müqayisәdә mülkiyyәt mәnsubiyyәtinә görә illik sәnaye istehsalının artım templәrini
mülkiyyәt mәnsubiyyәtinә görә illik sәnaye istehsalının indekslәrini

120 2015ci ildә emal sektorunda qida mәhsullarının istehsalı 2,9 faiz, dәri vә ayaqqabıların istehsalı 3,0
faiz, kağız vә karton istehsalı 7,5 faiz, kimya istehsalı 43,2 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 6,3 faiz
artmış, toxuculuq mәhsullarının istehsalı 55,2 faiz, geyim istehsalı 44,2 faiz, içki istehsalı isә 11,2 faiz
azalmışdır. Bu mәlumat nәyi göstәrir?

•

әvvәlki illә müqayisәdә hesabat ilindә iqtisad fәaliyyәt növlәri üzrә emal sәnayesinin bәzi sahәlәrindә mәhsul
istehsalının artım vә azalma templәrini
2015ci ildә iqtisad fәaliyyәt növlәri üzrә emal sәnayesi sahәlәrindә mәhsul istehsalı indekslәrini
2015ci ildә iqtisad fәaliyyәt növlәri üzrә emal sәnayesindә mәhsul istehsalının sahә quruluşunu
әvvәlki illә müqayisәdә hesabat ilindә iqtisad fәaliyyәt növlәri üzrә emal sәnayesinin bәzi sahәlәrindә mәhsul
istehsalının dәyişmә sәviyyәsini
әvvәlki illә müqayisәdә hesabat ilindә iqtisad fәaliyyәt növlәri üzrә emal sәnayesinin bәzi sahәlәrindә mәhsul
istehsalının artım templәrini

121 2015ci ildә sәnaye mәhsulunun 61,9 faizi mәdәnçıxarma sektorunda, 29,9 faizi emal sektorunda, 7,3
faizi elektrik enerjisi, qaz vә buxar istehsalı, bölüşdürülmәsi vә tәchizatı sektorunda, 0,9 faizi isә su tәchizatı,
tullantıların tәmizlәnmәsi vә emalı sektorunda istehsal olunub. Bu mәlumat nәyi göstәrir?

•

İqtisadi fәaliyyәt növlәrinә görә sәnaye istehsalının quruluşunu
Sәnaye istehsalının ümumi hәcminin dәyişmәsini
Sәnaye istehsalının sektorlar üzrә indekslәrini
Sәnaye istehsalının sektorlar üzrә artım tempini
Sәnaye istehsalının sәnaye sektorları (bölmәlәri) üzrә quruluşunu
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122 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin sahә quruluşuna birbaşa tәsir etmir?

•

firmaların zәruri hesabatları vaxtlıvaxtında müvafiq qurumlara tәqdim etmә sәviyyәsi
dövlәtin biznesә bu vә ya başqa istiqamәtdә yönәldici stimulları
ölkәdә, habelә regionlarda biznes üçün zәruri işgüzar xidmәtlәrin tәşkili sәviyyәsi
ölkәdә, xüsusilә regionlarda istehsal infrastrukturunun qurulması sәviyyәsi
istehsal amillәri bazarlarının ölkәdә inkişaf sәviyyәsi

123 Dövlәtin iqtisadi syasәtinin hansı istiqamәti sәnayenin sahә quruluşunun dәyişilmәsinә tәsir etmir?

•

inhisar fәaliyyәtinin qarşısının alınması
regional inkişafı tәmin etmәk üçün bölgәlәrdә sәnaye müәssisәlәri vә sәnaye sahәlәrinin yaranmasında iştirak
xüsusi stimullar sistemi yaratmaqla kapitalın sahәlәrarası axınlarında dәyişikliklәrә nail olması
yerli istehsalçılara münasibәtdә himayәdarlıq siyasәtinin qurulması
minimal sosial standartların tәyin edilmәsi

124 Aşağıda qeyd edilәn sosialiqtisadi, mәdәni vә demoqrafik amillәrdәn hansı sәnayenin sahә quruluşuna
tәsir göstәrә bilәr?

•

әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi vә yaşam tәrzi
qeyd edilәnlәrin hamısı
әhalinin tәhsil vә mәdәni sәviyyәsi
әhalinin sayı, yaş vә sosial strukturu
milli adәtәnәnәlәr, millimәnәvi dәyәrlәri vә dini xüsusiyyәtlәr

125 Aşağıdakılardan hansı ölkәmizin sәnayesinin quruluşuna “keçilmiş yoldan asılılıq” amili üzrә mәnfi
tәsir göstәrir?

•

sovet dövründә formalaşmış sәnaye müәssisәlәrindә kifayәt qәdәr bacarıqlı vә sәriştәli mühәndis vә fәhlә
mütәxәssisәrin yetişmәsi
müasir biznes vә sahibkarlıq mәdәniyyәtinin, habelә müstәqil investor qabiliyyәtlәrinin yoxluğu
sovet dövründә ölkәdә ormalaşmış sәnayenin vahid SSRİ xalq tәsәrrüfatı kompleksinin tәlәblәrinә
uyğunlaşdırılması
sovet dövründә xüsusi mülkiyyәtin, vә sahibkarlıq fәaliyyәtinin qadağan edilmәsi
sovet iqtisadiyyatı dövründә uzun müddәt sәrtmәrkәzlәşdirilmiş inzibati idarәetmә sistemindә yaşamaöımız

126 Ölkәdә mövcud tәbii ehtiyatlarının istifadә (istismar) sәviyyәsi bundan asılı deyil:

•

tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi üsulları
tәbii resursların dünya bazar qiymәtlәri
ölkәnin vә firmaların maliyyә vә texnoloji imkanları
tәbii ehtiyatların tәsdiq edilmiş hәcmi
tәbii ehtiyatların istismarının kommersiya cәlbediciliyi

127 Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnayenin sahә quruluşuna tәsir göstәrmir?

•

Elmitexniki amillәr
Qeyd edilәn amillәrin heç biri sәnayenin sahә quruluşuna tәsir göstәrmir
İnfrastruktur (istehsal vә bazar) amillәri
Ticarәt qaydaları vә xarici ticarәt әlaqәlәri
Sәnaye müәssisәlәrindә korporativ idarәetmәnin tәtbiqi sәviyyәsi

128 Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnayenin sahә quruluşuna tәsir göstәrir?

•

Tәbii sәrvәtlәrin mövcudluğu, ehtiyatları (potensialı) vә coğrafi yerlәşmәsi
Qeyd edilәn amillәrin hamısı
Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi sәviyyәsi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi
Cәmiyyәtin inkişaf sәviyyәsi (sosialiqtisadi, mәdәni vә demoqrafik amillәr)
“Keçilmiş yoldan asılılıq” (yaxud “tarixin mirası”)
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129 Sәnaye mәhsulları istehsalçılarının qiymәt indeksi (SQİ) nә üçün istifadә olunur?

•

sәnaye istehsalının dәyәr ifadәsindә olan hәcminә sәnaye mәhsullarının qiymәt dәyişikliklәrinin tәsirini aradan
qaldırmaqla real dәyişikliklәri izlәmәk üçün
cari qiymәtlәrdә sәnaye istehsalının illәr üzrә hәcmini müqayisә etmәk üçün
sәnaye istehsalının dәyәr ifadәsindә olan hәcminә sәnaye mәhsullarının qiymәt dәyişikliklәrinin tәsirini әlavә
etmәklә nominal dәyişikliklәri izlәmәk üçün
cari qiymәtlәrdә sәnaye istehsalının nominal artım templәrini qiymәtlәndirmәk üçün
sәnaye istehsalının fiizki hәcmlәrinin dәyişilmәsini izlәmәk üçün

130 Sәnaye istehsalının 2010cu ildәki sәviyyәsini 100ә bәrabәr götürәndә, növbәti illәrdә sәnaye
istehsalının indekslәri belә dәyişib: 2011ci ildә  95 faiz; 2012ci ildә  93 faiz; 2013cü ildә  95 faiz; vә
2014cü ildә 94 faiz. Bu mәlumatlar әsasında deyilәn aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

2012ci ildә sәnaye istehsalının real hәcmi 2010cu ildәkindәn 7 faiz az olub
20112014cü illәr dövründә sәnaye istehsalının dәyәr ifadәsindә cari qiymәtlәrdә olan hәcmi azalıb
20112014cü illәrin hәr birindә sәnaye istehsalının dәyәr ifadәsindә real hәcmi 2010cu ildә olduğundan az olub
Baza ili (2010cu il) ilә müqayisәdә bu dövrdә istehsalın әn aşağı hәddi 2012ci ildә olub
2014cü ildә sәnaye istehsalının real hәcmi 2010cu ildәkindәn 6 faiz az olub

131 Sәnaye istehsalı indeksi (Sİİ) nәdir?

•

Müәyyәn bir dövr әrzindә istehsal olunmuş mal vә xidmәtlәrin hәcminin (dәyәr ifadәsindә) başqa bir dövrlә
müqayisәsi olmaqla real dәyişikliyi әks etdirir
Sәnayenin tәrkibinә daxil olan sahәlәrin kәmiyyәt nisbәti vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrdir
eyni tipli texnologiyalar әsasında eynicinsli yaxud spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn müәssisәlәrin
mәcmusudur
sәnayeyә daxil olan iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin tәrkib siyahısıdır
verilmiş cavab variantlarının heç biri doğru deyil

132 Sәnaye istehsalının artım sәviyyәsi hansı düsturla hesablanır?

•

At = H2/ H1 x 100
As = At – 100
Qsah = Atsah/Atsn
Verilmiş düsturların hәr üçü doğru cavabdır
Verilmiş düsturların heç biri doğru cavab deyil

133 Sәnaye istehsalının artım sәviyyәsi hansı düsturla hesablanır?

•

As = H2/H1 x 100  100
Verilmiş düsturların heç biri doğru cavab deyil
As = At – 100
As = (H2 – H1)/H1 x 100
Verilmiş düsturların hәr üçü doğru cavabdır

134 Sәnaye istehsalının dәyәr ifadәsindә hәcm göstәricisinin sәviyyәsi hansı amillәrdәn asılıdır?

•

istehsal olunan sәnaye mәhsulunun fiziki hәcmi (miqdarı) vә sәnaye mәhsulunun qiymәti
sәnaye istehsalının ümumi hәcmi vә ayrıca sahәnin istehsal hәcmi
sәnaye istehsalının fiziki hәcmi vә artım tempi
sәnaye mәhsulunun qiymәti vә ölkәdә inflyasiya sәviyyәsi
sәnayenin sahә quruluşu vә istehsalın fiziki hәcmi

135 Sәnaye istehsalının artım tempi (sürәti) nә cür göstәricidir?

•

nisbi (müqayisә)
inteqral
natural
törәmә
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mütlәq

136 Sәnaye istehsalının artım tempi (sürәti) hansı düsturla hesablanır?

•

As = (H2 – H1)/H1 x 100
As = At – 100
As = H2/H1 x 100  100
At = H2/ H1 x 100
Qsah = Atsah/Atsn

137 Әgәr hәr hansı bir sәnaye sahәsindә istehsalının illik artım tempi ümumi sәnaye istehsalının artım
tempini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qabaqlayıbsa, hәmin sahәnin sәnaye istehsalının strukturundakı payı necә
dәyişәr?

•

artım tempinin sәviyyәsi sahә quruluşuna tәsir etmir
qabaqlama әmsalının sәviyyәsi sahә quruluşuna tәsir etmir
azalar
artar
dәyişmәz

138 Qabaqlama әmsalını aşağıdakı düsturla hesablanır:

•

Qsah = Atsah/Atsn
As = (H2 – H1)/H1 x 100
As = At – 100
As = H2/H1 x 100  100
At = H2/ H1 x 100

139 Fәrz edәk ki, hesabat ilindә sәnaye istehsalının ümumi hәcmi әvvәlki illә müqayisәdә 4 milyard manat
artıb. Hәmin dövrdә mәdәnçıxarma sәnayesindә istehsalın hәcminin artımı 3,5 milyard manat, emal
sәnayesindә isә 500 milyon manat olub. Әvvәlki illә müqayisәdә hesabat ilindә sәnaye istehsalınin
quruluşunda emal sәnayesinin payı necә dәyişәr?

•

azalar
mütlәq hәcmi azalar
mütlәq hәcmi artar
artar
dәyişmәz

140 Sәnaye istehsalının ümumi hәcmindә emal sәnayesinin payı 2010cu ildә 16 faiz, 2012ci ildә 18 faiz,
2014cü ildә isә 20 faiz tәşkil edib. 2010cu illә müqayisәdә 2014cü ildә emal sәnayesinin sәnaye
istehsalındakı payı nә qәdәr dәyişib?

•

4 faiz artıb
dәyişmәyib
2 faiz artıb
2 faiz bәndi artıb
4 faiz bәndi artıb

141 Fәrz edәk ki, hesabat ilindә geyim istehsalı sәnayesindә istehsalın hәcmi 200 milyon manat, ölkәdә
sәnaye istehsalının ümumi hәcmi isә 20 milyard manat olub. Geyim istehsalı sәnayesinin ümumi sәnaye
istehsalında payı nә qәdәr olub?

•

2 faiz
1 faiz
10 faiz
0,1 faiz
100 faiz
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142 Fәrz edәk ki, hesabat ilindә sәnaye istehsalının ümumi hәcmi 21 milyard manat, әvvәlki ildә isә 20
milyard manat olub. Sәnaye istehsalının hәcmi mütlәq ifadәdә artımı nә qәdәr olub?

•

5 faiz bәndi
105 faiz
5 faiz
1 milyard manat
0,5 faiz

143 Fәrz edәk ki, hesabat ilindә sәnaye istehsalının ümumi hәcmi 21 milyard manat, әvvәlki ildә isә 20
milyard manat olub. Sәnaye istehsalının artım sәviyyәsi nә qәdәr olub?

•

5 faiz
105 faiz
1 milyard manat
0,5 faiz
5 faiz bәndi

144 Fәrz edәk ki, hesabat ilindә sәnaye istehsalının ümumi hәcmi 21 milyard manat, әvvәlki ildә isә 20
milyard manat olub. Sәnaye istehsalının artım tempi (sürәti) nә qәdәr olub?

•

1 milyard manat
105 faiz
5 faiz bәndi
0,5 faiz
5 faiz

145 Fәrz edәk ki, hesabat ilindә sәnaye istehsalının ümumi hәcmi 25 milyard manat, qida mәhsulları
sәnayesindә istehsalın hәcmi isә 2,5 milyard manat olub. Qida mәhsulları sәnayesinin ümumi sәnaye
istehsalında xüsusi çәkisi nә qәdәrdir?

•

1 faiz
2,5 milyard manat
0,1 faiz
20 faiz
10 faiz

146 Fәrz edәk ki, hesabat ilindә sәnaye istehsalının ümumi hәcmi 25 milyard manat, mәdәnçıxarma
sәnayesindә istehsalın hәcmi isә 15 milyard manat olub. Sәnaye istehsalında mәdәnçıxarma sәnayesinin payı
nә qәdәr olub?

•

70 faiz
60 faiz
80 faiz
40 faiz
75 faiz

147 Hazırda Azәrbaycanda sәnaye istehsalının sahә strukturunda әn yüksәk paya malik emal sәnayesi sahәsi
hansıdır?

•

Neft mәhsullarının istehsalı
Xam neft vә tәbii qaz hasilatı
Maşın vә avadanlıqların istehsalı
Qida mәhsullarının istehsalı
Tikinti materiallarının istehsalı

148 Hazırda Azәrbaycanda sәnaye istehsalının sahә strukturunda әn yüksәk paya malik sәnaye sahәsi
hansıdır?

•
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•

Xam neft vә tәbii qaz hasilatı
Qida mәhsullarının istehsalı
Maşın vә avadanlıqların istehsalı
Tikinti materiallarının istehsalı
Neft mәhsullarının istehsalı

149 Sәnayenin sahә quruluşunu xarakterizә edәn pay (xüsusi çәki) nә cür göstәricidir?

•

nisbi (müqayisә)
törәmә
inteqral
natural
mütlәq

150 Sәnayenin sahә quruluşu tәdqiq olunarkәn aşağıdakı göstәricilәrin hansından sitifadә olunmur?

•

sәnaye istehsalının natural ifadәdә hәcmi
sәnayenin әsas fondlarının ümumi dәyәri
sәnayenin ümumi mәnfәәti
sәnayedә çalışanların (yaxud muzdlu işçilәrin) sayı
sәnaye istehsalının dәyәr ifadәsindә hәcmi

151 Aşağıdakılardan hannsı sәnayenin sahә quruluşuna qarşı qoyulan tәlәblәr sırasında ola bilmәz?

•

Müasir qlobal rәqabәr şәraitindә ölkә sәnayesinin sahә quruluşu beynәlxalq rәqabәtә dözümlü sahәlәrdәn ibarәt
olmaqla ölkә iqtisadiyyatının inkişafını tәmin edә bilәn sәviyyәdә olmalıdır
sәnayenin sahә quruluşu müasir dünyanın inkişaf meyllәrinә uyğun olmalı vә qlobal çağırışlara cavab vәrә
bilmәlidir
sәnayenin sahә quruluşu elә olmalıdır ki, mövcud resurs imkanları çәrçivәsindә özünün vә ölkәnin ehtiyaclarını
öz mәhsulları ilә mümkün qәdәr tәmin edә bilsin, daha çox mәhsulların ixracını tәmin etsin
Ölkә sәnayesi biriki sahәdәn asılı olmamalı, mümkün qәdәr geniş şaxәlәnmiş olmalıdır
sәnayenin sahә quruluşu ölkәnin daxili bazarına hesablanmalı vә yalnız әnәnәvi istehsal sahәlәrindәn ibarәt
olmalıdır ki, optimal mәşğulluğu tәmin edә bilsin

152 Sәnayenin sahә quruluşu nәdir?

•

Sәnayenin tәrkibinә daxil olan sahәlәrin kәmiyyәt nisbәti vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrdir
cavab variantlarının heç biri doğru deyil
sәnayeni müәyyәn әlamәtlәrә görә altsahәlәrә bölünmәsidir
sәnayeyә daxil olan iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin tәrkib siyahısıdır
eyni tipli texnologiyalar әsasında eynicinsli yaxud spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn müәssisәlәrin
mәcmusudur

153 Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindәn hansı emal sәnayesinә aiddir?

•

Zәrgәrlik, musiqi, idman vә tibb avadanlıqlarının istehsalı
Bunların hamısı
Poliqrafiya fәaliyyәti
Neft mәhsullarının istehsalı
Tikinti materiallarının istehsalı

154 Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindәn hansı emal sәnayesinә aid deyil?

•

Qida mәhsullarının istehsalı
Geyim istehsalı
Toxuculuq sәnayesi
İçki istehsalı
Tikinti (mişar) daşı stehsalı
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155 Aşağıdakılardan hansı sәnaye üzrә iqtisadi fәaliyyәt növlәrinin NACE tәsnifatı üzrә bölmәlәrin sırasında
deyil?

•

Su tәchizatı, içmәli vә texniki suyun çәkilmәsi
Su tәchizatı; çirkli suların vә tullantıların tәmizlәnmәsi
Elektrik enerjisi, qaz, buxar vә kondisiyalaşdırılmış hava ilә tәchizat
Emal sәnayesi
Mәdәnçıxarma sәnayesi

156 Aşağıdakılardan hansı emal sәnayesinin işlәrinә aid deyil?

•

xammal vә materialların istehlak dә¬yә¬rin¬dә xassә dәyişikliklәri baş verir
xam materialları tәbiәtdәn әldә edir, yerin tәkindәn hasil edir vә ilkin emal üçün hazırlayır
mәhsul istehsalı ya kimya texnologiyasına ya da mexaniki texnologiyaya әsaslanır
xammal vә materiallar emal prosesindәn keçir vә yeni istehlak dәyәrlәrinә çevrilir
xammal vә materiallar müәyyәn fiziki, mexzniki, kimyәvi vә başqa üsullarla emal olunur

157 Mәdәnçıxarma sәnayesinә aid aşağıdakı sәnaye sahәlәrindәn hansı ölkәmizdә yoxdur?

•

qara metal filizlәrinin hasilatı
neft vә qaz hasilatı
kömür, torf vә başqa yanar maddәlәr hasilatı
әlvan metal filizlәrinin hasilatı
tikinti materialları hasilatı

158 Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindәn hansı mәdәnçıxarmaya aid deyil?

•

neft vә qazçıxarma
Rezin vә plastmas mәmulatların istehsalı
yerin tәkindәn çıxarılan tikinti materialları (daş, qum, çınqıl, gips vә başqa) istehsalı
filiz vә qeyrifiliz kimi mi¬neral xammalı hasil edәn sә¬¬naye sahәlәri
kimyәvi xammal ha¬si¬latı (kükürd, müxtәlif duzlar, kükürd kolçedanı, appatit vә s.)

159 Әmәk predmetinә tәsiretmә xarakterinә görә sәnaye sahәlәri necә tәsniflәşdirilir?

•

istehsal vasitәlәri istehsal edәn sәnaye sahәlәri vә istehlak şeylәri istehsal edәn sәnaye sahәlәri
fondtutumlu, әmәktutumlu, kapitaltutumlu, enerjitutumlu, materialtutumlu sәnaye sahәlәri
ağır sәnaye, yüngül sәnaye vә yeyinti sәnayesi
sәnayenin “A” vә “B” bölmәlәri
mәdәnçıxarma sәnayesi vә emal sәnayesi

160 Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindәn hansı әsasәn istehsal vasitәlәri istehsal edәn sәnayeyә aiddir?

•

metallurgiya sәnayesi
toxuculuq sәnayesi
yeyinti sәnayesi
tikiş sәnayesi
ayaqqabı sәnayesi

161 Mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә sәnaye sahәlәri necә tәsniflәşdirilir?

•

istehsal vasitәlәri istehsal edәn sәnaye sahәlәri vә istehlak şeylәri istehsal edәn sәnaye sahәlәri
sәnayenin “A” vә “B” bölmәlәri
ağır sәnaye, yüngül sәnaye vә yeyinti sәnayesi
fondtutumlu, әmәktutumlu, kapitaltutumlu, enerjitutumlu, materialtutumlu sәnaye sahәlәri
mәdәnçıxarma sәnayesi vә emal sәnayesi

162 Aşağıdakılardan hansı sәnaye sahәsini müәyyәn edәn şәrtlәr sırasına daxildir?

•
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•

eyni tipli texnologiyalar әsasında eynicinsli yaxud spesifik mәhsullar istehsal edәn
oxşar әmәk kooperasiyasına vә eyniadlı texnoloji avadanlıqlara malik olan müәssisәlәr
sistemdәn müәyyәn әlamәtlәrinә görә xüsusilәşdirilmiş
mexaniki maşınlar sistemi vә fәrqli texnoloji istehsal üsu¬lları tәtbiq edәn
mәhsulun iqtisadi tәyinatından asılı olamayaraq oxşar ümumi vә istehsal strukturuna malik olan

163 Aşağıdakılardan hansı sәnaye sahәsini müәyyәn edәn şәrtlәr sırasına daxil deyil?

•

hәmcins xammal vә material istehlak edәn
mәhsulun iqtisadi tәyinatından asılı olamayaraq oxşar ümumi vә istehsal strukturuna malik
istehsalın ictimai tәşkilinin özünәmәxsus formaları olan
oxşar maşınlar sistemi vә texnoloji istehsal üsu¬lu tәtbiq edәn
xüsusi (bәnzәrsiz) peşәixtisas tәrkibinә malik mü¬hәn¬distexniki vә fәhlә kadrları olan

164 Sәnaye sahәsi nәdir?

•

hәrhansı bir sistemin müәyyәn әlamәtlәr üzrә ayrılmış (xüsusilәşdirilmiş) bir hissәsidir
eyni tipli texnologiyalar әsasında eynicinsli yaxud spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn müәssisәlәrin
mәcmusudur
oxşar şәrtlәrә vә tәlәblәrә cavab verәn müәssisәlәrin mәcmusudur
müәyyәn altsahәlәrdәn vә müәssisәlәr toplusundan ibarәt iqtisadi sistemdir
spesifik cәhәtlәri vә milli dәyәrlәri ilә iqtisadiyyatın xüsusilәşdirilmiş bir hissәsidir

165 Sәnayenin ğlkә iqtisadiyyatındakı yerini vә rolunu xarakterizә etmәk üçün aşağıdakı göstәricilәrin
hansından istifadә edilmir?

•

sәnaye istehsalının artım tempi
ümumi mәnfәәtdә payı
mәşğulluqda payı
әlavә dәyәrdә payı
ÜDMdә payı (xüsusi çәkisi)

166 Sәnaye nәdir?

•

tәbiәtdәn alınan xammalı vә müxtәlif növ materialları müxtәlif üsullarla emal edәrәk cәmiyyәtin istehlak
tәlәblәrinә uyğun hala gәtirәn istehsal sahәlәrinin vә müәssisәlәrin mәcmusudur
müәyyәn bir ölkә çәrçivәsindә tarixәn formalaşmış, özünәmәxsus tәbiicoğrafi, madditexniki vә sosialiqtisadi
mәzmuna malik sosialiqtisadi sistemdir
müәyyәn altsahәlәrdәn vә müәssisәlәr toplusundan ibarәt iqtisadi sistemdir
spesifik cәhәtlәri vә milli dәyәrlәri ilә iqtisadiyyatın xüsusilәşdirilmiş bir hissәsidir
hәrhansı bir sistemin müәyyәn әlamәtlәr üzrә ayrılmış (xüsusilәşdirilmiş) bir hissәsidir

167 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın sahәsi yox, altsahә hesab olunmur?

•

әkinçilik
nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı
sәnaye
informasiya vә rabitә
sosial vә digәr xidmәtlәr

168 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın sahәsi yox, altsahә hesab olunmur?

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Maşınqayırma sәnayesi
Ticarәt vә nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri
Tikinti
Turizm vә ictimai iaşә

169 İqtisadiyyat sahәsi nәdir?

•
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•

eyni tipli texnologiyalar әsasında eynicinsli yaxud spesifik mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәrin mәcmusudur
müәyyәn altsahәlәrdәn vә müәssisәlәr toplusundan ibarәt iqtisadi sistemdir
tәbiәtdәn alınan xammalı vә müxtәlif növ materialları müxtәlif üsullarla emal edәrәk cәmiyyәtin istehlak
tәlәblәrinә uyğun hala gәtirәn istehsal sahәlәrinin vә müәssisәlәrin mәcmusudur
hәrhansı bir sistemin müәyyәn әlamәtlәr üzrә ayrılmış (xüsusilәşdirilmiş) bir hissәsidir
spesifik cәhәtlәri vә milli dәyәrlәri ilә iqtisadiyyatın xüsusilәşdirilmiş bir hissәsidir

170 Milli iqtisadiyyat nәdir?

•

tәbiәtdәn alınan xammalı vә müxtәlif növ materialları müxtәlif üsullarla emal edәrәk cәmiyyәtin istehlak
tәlәblәrinә uyğun hala gәtirәn istehsal sahәlәrinin vә müәssisәlәrin mәcmusudur
dünya iqtisadiyyatlı ilә qarşılıqlı әlaqә vә aslılıqda olmaqla, müәyyәn bir ölkә çәrçivәsindә tarixәn formalaşmış,
özünәmәxsus tәbiicoğrafi, madditexniki vә sosialiqtisadi mәzmuna vә münabәtlәr sisteminә, müvafiq
tәsәrrüfatçılıq mexanizminә malik sosialiqtisadi sistemdir
onun dayanıqlığını, bütövlüyünü vә dinamizmini tәmin edәn birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәli olan bölmәlәrin
(sahәlәrin) vә qaydaya salınmış (sistemlәşdirilmiş) әlaqәlәrin mәcmusudur
çox sayda sahәlәrdәn vә bunlara daxil olan altsahәlәrdәn ibarәt kompleks iqtisadi sistemdir
eyni tipli texnologiyalar әsasında eynicinsli yaxud spesifik mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәrin mәcmusudur

171 Әksәlaqәli “Quruluşdavranışnәticәlilik” paradiqmasını onun ilkin formasından fәrqlәndirәn element
hansıdır?

•

Bazarın nәticәliliyi
Firma davranışları
Bazar quruluşu
Dövlәt tәnzimlәnmәsi
Sahә bazarının tәmәl şәrtlәri

172 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin sahә bazarlarına tәnzimlәyici tәsirinin istiqamәtlәri sırasına daxildir?

•

Xәrclәrin minimumlaşdırılması siyasәti
Firmanın qiymәt siyasәti
Firmanın mәhsul strategiyası
İxracın dәstәklәnmәsi
Mәhsulun differensasiyası

173 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin sahә bazarlarına tәnzimlәyici tәsirinin istiqamәtlәri sırasına daxildir?

•

Dövlәt mәşğulluq siyasәti
Dövlәt satınalmaları
Subsidiyalaşdırma (himayәdarlıq siyasәti)
Bunların hamısı
Dövlәt investisiya siyasәti

174 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin sahә bazarlarına tәnzimlәyici tәsirinin istiqamәtlәri sırasına daxildir?

•

Ticarәt qaydaları (daxili vә xarixi)
Sahәyә (bazara) giriş maneәlәrinin tәtbiqi
Antiinhisar tәnzimlәnmәsi
Bunların hamısı
Vergi vә gömrük siyasәti

175 Dövlәtin tәnzimlәyici siyasәti aşağıdakılardan hansına tәsir edә bilәr?

•

sahә bazarlarının nәticәliliyinә
firmanın bazar davranışlarına
sahә bazarının quruluşuna
Bunların hamısına
sahә bazarının tәmәl şәrtlәrinә
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176 Firmanın hansı davranışı bazar quruluşuna vә sahә bazarlarının nәticәliliyinә birbaşa tәsir göstәrә
bilmir?

•

Firmanın mәhsul strategiyası
Tәdqiqat vә inkişaf (R&D) – ETTKİ
Әsaslı vәsait qoyuluşu strategiyası
Korporativ sosial mәsuliyyәt sahәsindәki fәaliyyәti
Reklam siyasәti

177 Firmanın hansı davranışı bazar quruluşuna vә sahә bazarlarının nәticәliliyinә tәsir göstәrә bilәr?

•

Firmalar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr (sövdәlәşmәlәr, birlәşmәlәr vә s.)
Tәdqiqat vә inkişaf (R&D) – ETTKİ
Әsaslı vәsait qoyuluşu strategiyası
Bunların hamısı
Hüquqi normalar sahәsindә taktikası

178 Firmanın hansı davranışı bazar quruluşuna vә sahә bazarlarının nәticәliliyinә tәsir göstәrә bilәr?

•

Reklam siyasәti
Firmanın mәhsul strategiyası
Firmanın mәqsәdlәri vә strategiyaları
Bunların hamısı
Qiymәt strategiyası (qiymәtqoyma)

179 Tәklif tәrәfindә bazarın quruluşunu müәyyәn edәn tәmәl şәrtlәrә aşağıdakılardan hansı aid edilә bilәr?

•

Tәlәbin dinamikası
Istehlakçıların dislokasiyası
Әvәzedici malların mövcudluğu
Mәhsulun xidmәt müddәti
Qiymәt elastikliyi

180 Tәklif tәrәfindә bazarın quruluşunu müәyyәn edәn tәmәl şәrtlәrә aşağıdakılardan hansı aid edilә bilәr?

•

Istehlakçıların dislokasiyası
Әvәzedici malların mövcudluğu
Qiymәt elastikliyi
Istehsalın miqyası
Tәlәbin dinamikası

181 Tәklif tәrәfindә bazarın quruluşunu müәyyәn edәn tәmәl şәrtlәrә aşağıdakılardan hansı aid edilә bilәr?

•

Istehlakçıların dislokasiyası
Әvәzedici malların mövcudluğu
Qiymәt elastikliyi
Bunların heç biri
Tәlәbin dinamikası

182 Tәklif tәrәfindә bazarın quruluşunu müәyyәn edәn tәmәl şәrtlәrә aşağıdakılardan hansı aid edilә bilәr?

•

Hәmkarlar ittifaqının tәsiri
Texnologiya
Xammal vә materiallar
Bunların hamısı
Mәhsul vahidinә mәsrәflәr

183 Tәlәb tәrәfindә bazarın quruluşunu müәyyәn edәn tәmәl şәrtlәrә aşağıdakılardan hansı aid edilә bilәr?
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•

Hәmkarlar ittifaqının tәsiri
İstehsalın yerlәşmәsi
İstehsalın miqyası
Mәhsulun istehlakçılara çatdırılması üsulları
Mәhsulun xidmәt müddәti

184 Tәlәb tәrәfindә bazarın quruluşunu müәyyәn edәn tәmәl şәrtlәrә aşağıdakılardan hansı aid edilә bilәr?

•

Istehlakçıların dislokasiyası
Әvәzedici malların mövcudluğu
Qiymәt elastikliyi
Bunların hamısı
Tәlәbin dinamikası

185 Tәlәb tәrәfindә bazarın quruluşunu müәyyәn edәn tәmәl şәrtlәrә aşağıdakılardan hansı aid edilә bilәr?

•

Bunların heç biri
Xammal vә materiallar
Texnologiya
Mәhsul vahidinә mәsrәflәr
Hәmkarlar ittifaqının tәsiri

186 Aşağıdakılardan hansı bazara giriş (çıxış) sahәsindә institutsional xarakterli maneәlәr sırasına aiddir?

•

Әmtәәnin differensasiyası (fәrqlәndirilmәsi)
Bunların heç biri
İstehlakçıların istәklәri (öncüllüklәri)
İstehsal texnologiyası
Şaquli inteqrasiyalar

187 Aşağıdakılardan hansı bazara giriş (çıxış) sahәsindә institutsional xarakterli maneәlәr sırasına aiddir?

•

Patent siyasәti
Firmaların fәaliyyәtinin dayandırılması vә müflis elan edilmәsi sistemi
Әmtәәnin differensasiyası (fәrqlәndirilmәsi)
Şaquli inteqrasiyalar
Rәqib firmaların bazara girişini mәhdudlaşdıran strateji qiymәtqoyma

188 Aşağıdakılardan hansı bazara giriş (çıxış) sahәsindә institutsional xarakterli maneәlәr sırasına aiddir?

•

Bunların hamısı
Firmanın fәaliyyәtini hökumәt qurumları tәrәfindәn dayandırması risklәri
Firmaların gәlirlәri sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
Qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti sistemi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi
Bәzi sahibkarlıq fәaliyyәti növlәrinә lisenziyaların (xüsusi icazәlәrin) verilmәsi

189 Aşağıdakılardan hansı firmanın bazar davranışlarının әsasları ilә bağlı olan strateji xarakterli maneәlәr
sırasına aiddir?

•

İstehsal texnologiyası
Xarici rәqabәt
Tәlәbin dinamikası
İstehlakçıların istәklәri (öncüllüklәri)
İnnovasiya xәrclәri sahәsindә strateji vә uzunmüddәtli siyasәt

190 Aşağıdakılardan hansı firmanın bazar davranışlarının әsasları ilә bağlı olan strateji xarakterli maneәlәr
sırasına aiddir?

•

Bunların hamısı
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Әmtәәnin differensasiyası (fәrqlәndirilmәsi)
Şaquli inteqrasiyalar
Patent siyasәti
Rәqib firmaların bazara girişini mәhdudlaşdıran strateji qiymәtqoyma

191 Aşağıdakılardan hansı firmanın bazar davranışlarının әsasları ilә bağlı olan strateji xarakterli maneәlәr
sırasına aiddir?

•

Xarici rәqabәt
İstehsal texnologiyası
Bunların heç biri
İstehlakçıların istәklәri (öncüllüklәri)
Tәlәbin dinamikası

192 Aşağıdakılardan hansı sahә bazarınn obyektiv xarakteristikası ilә bağlı (yaxud qeyristrateji) maneәlәrә
aiddir?

•

İnnovasiya xәrclәri sahәsindә strateji vә uzunmüddәtli siyasәt
İstehsal texnologiyası
Patent siyasәti
Әmtәәnin differensasiyası (fәrqlәndirilmәsi)
Bәzi sahibkarlıq fәaliyyәti növlәrinә lisenziyaların (xüsusi icazәlәrin) verilmәsi

193 Aşağıdakılardan hansı sahә bazarınn obyektiv xarakteristikası ilә bağlı (yaxud qeyristrateji) maneәlәrә
aiddir?

•

İstehsal texnologiyası
Bunların hamısı
İstehlakçıların istәklәri (öncüllüklәri)
Xarici rәqabәt
Tәlәbin dinamikası

194 Aşağıdakılardan hansı sahә bazarınn obyektiv xarakteristikası ilә bağlı (yaxud qeyristrateji) maneәlәrә
aiddir?

•

Şaquli inteqrasiyalar
Әmtәәnin differensasiyası (fәrqlәndirilmәsi)
Bunların heç biri
Rәqib firmaların bazara girişini mәhdudlaşdıran strateji qiymәtqoyma
Patent siyasәti

195 Bazara giriş yaxud bazardan çıxış maneәlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

әmtәә bazarında olan firmaların әmtәәlәrin satış şәrtlәrini birgә müәyyәn etmәsinә yönәldilmiş qarşılıqlı
hәrәkәtlәrdir
әmtәә bazarına yeni subyektlәrin daxil olmasına vә ya әmtәә bazarındakı subyektlәrin fәaliyyәtinin
çәtinlәşdirilmәsinә yönәldilmiş hәrәkәtlәr
әmtәә bazarına yeni subyektlәrin daxil olması şәrtlәrinin asanlaşdırılmasına vә ya әmtәә bazarındakı subyektlәrin
fәaliyyәtinin güclәndirilmәsinә yönәldilmiş hәrәkәtlәrdir
әmtәә bazarında baş verәn proseslәr haqqında mәlumatların kәnara çıxmasının qarşısını almağa yönәldilmiş
hәrәkәtlәrdir
әmtәә bazarına yeni subyektlәrin daxil olmasına vә ya әmtәә bazarındakı subyektlәrin fәaliyyәtinin
asanıaşdırılmasına yönәldilmiş hәrәkәtlәrdir

196 Cn = ∑_2^n▒Yi düsturu ilә nә hesablanır?

•

n sayda firma üçün bazar tәmәrküzlәşmәsi indeksi
n sayda firma üçün istehsal hәcmi indeksi
firmanın bazar payı
sahәnin istehsal quruluşu indeksi
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bazar quruluşunun dәyişilmәsi indeksi

197 Bazar tәmәrküzlәşmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

bazarda olan әn böyük firmanın bazar payı başa düşülür
bazarda olan n sayda (adәtәn 2 ≤ n ≥ 8) aparıcı firmanın birgә bazar payı başa düşülür
bazarda olan n sayda aparıcı firmanın birgә istehsal hәcmi başa düşülür
bazarda olan firmaların sayı başa düşülür
hәrhansı әmtәәnin (xidmәtin) ümumi satış hәcmindә konkret firmanın payı başa düşülür

198 Firmanın bazarda hökmran mövqeyi dedikdә nә başa düşülür?

•

firmanın müvafiq coğrafi böyük bazar payına malik olması başa düşülür
firmanın müvafiq әmtәә bazarında әmtәәlәrin tәdavülünün ümumi qaydalarına vә şәrtlәrinә tәsir göstәrә bildiyi
müstәsna vәziyyәti başa düşülür
firmanın müvafiq әmtәә bazarında başqa firmalarla rәqabәtli şәraitdә fәaliyyәt göstәrdiyi vәziyyәti başa düşülür
firmanın müvafiq sahәdә әmtәәlәrin istehsal şәrtlәrinә vә hәcmlәrinә tәsir göstәrә bildiyi müstәsna vәziyyәti başa
düşülür
firmanın müvafiq sahәdә әmtәә istehsalının ümumi hәcmindә daha böyük paya malik olması başa düşülür

199 Firmanın bazar payı göstәricisi hansı intervalda dәyişә bilәr?

•

0 – 50 intervalında
0 – 1 intervalında
0 – 100 faiz intervalında
10 – 50 faiz intervalında
50 – 100 faiz intervalında

200 Firmanın bazar payı nәyi göstәrir?

•

hәrhansı әmtәәnin ümumi istehsal hәcmindә konkret firmanın payını göstәrir
hәrhansı әmtәәnin ümumi satış hәcmindә konkret firmanın payını göstәrir
hәrhansı sahәdә istehsal olunan mәhsulların ümumi hәcmindә konkret firmanın payını göstәrir
hәrhansı әmtәәnin ümumi satış coğrafiyasında konkret firmanın malik olduğu әrazini göstәrir
hәrhansı әmtәәnin ümumi satış coğrafiyasında konkret firmanın dislokasoyasını göstәrir

201 Sahә bazarında iştirak edәn firmaların sayının çox olması ... Bu cümlәni aşağıdakılardan hansı ilә
tamamlamaq yanlışdır?

•

sahәyә giriş maneәlәrinin az olmasına dәlalәt edә bilәr
birmәnalı olaraq bazarda böyük rәqabәtin olması demәkdir
bazarda rәqabәtin genişlәnmәsi imkanı yaranır
bazarda hәlә kifayәt qәdәr rәqabәtin olması demәk deyildir
istehlakçıların seçim imkanını genişlәndirә bilәr

202 Aşağıdakılardan hansı sahә bazarının quruluş ünsürlәri sırasına daxildir?

•

Tәlәbin dinamikası
Firmaların diversifikasiya strategiyaları
Tәlәbin mövsümiliyi
Qiymәt elastikliyi
Mәhsulun istehlakçılara çatdırılması üsulları

203 Aşağıdakılardan hansı sahә bazarının quruluş ünsürlәri sırasına daxildir?

•

Mәşğulluq sәviyyәsi
Şaquli inteqrasiyalar (mәsәlәn, tәchizatçıların firmaya inteqrasiyası)
Mәhsulun bazar qiymәtinin sәviyyәsi
Mәhsulun keyfiyyәti
İstehsalın sәmәrәliliyi
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204 Aşağıdakılardan hansı sahә bazarının quruluş ünsürlәri sırasına daxil deyil?

•

Bazara (sahәyә) giriş maneәlәrinin mövcudluğu
Alıcı vә satıcıların sayı
Әvәzedici malların mövcudluğu
Firmaların bazar payı vә bazarın tәmәrküzlәşmәsi sәviyyәsi
Mәhsulun differensasiya dәrәcәsi

205 Bazar sәrhәdlәri ilә bağlı daha obyektiv xarakteristikanı aşağıdakılardan hansı verә bilәr?

•

iqtisadi proseslәri tnzimlәyәn hökumәt qurumları
bazarın iştirakçısı olan satıcılar
bazarın iştirakçısı olan alıcılar
bazarın iştirakçısı olan firmalar
bazarın iştirakçısı olmayan müstәqil ekspertlәr

206 Eyni әmtәәnin fәrqli qiymәtlәri nәyi xarakterizә edir?

•

firmaların gücünü
bazarların fәrqli olmasını
bazarların ümumiliyini
әmtәәlәrin qarşılıqlı әvәz olunmasını
alıcıların rifah fәrqlәrini

207 Bazarın coğrafi sәrhәdlәri baxımından bazarın xüsusi (spesifik) şәrtlәri kimi aşağıdakılardan hansını
göstәrmәk olar?

•

iştirakçıların mülahizәlәrinin nә qәdәr әsaslı olması (informasiya assimmetriyası)
malların qiymәtlәrindә olan kәnarlaşmalar vә qiymәtlәrin hәrәkәtinin sәrbәstliyi
ölçmәlәrin zaman dövrlәrinin böyük qeyrimüәyyәnliyә malik olması
konkret әraziyә gәtirilәn vә hәmin әrazidәn aparılan әmtәәnin nisbәti
әmtәәlәr arasında tәlәbin çarpaz elastikliyi

208 Bazarın coğrafi sәrhәdlәri baxımından bazarın xüsusi (spesifik) şәrtlәri kimi aşağıdakılardan hansını
göstәrmәk olar?

•

İstehsal vә daşınma (nәqletmә) xәrclәrinin nisbәti
Alışların real modellәri
Alıcı tәrәfindәn mәhsulun seçildiyi әrazi
Yükün daşınması (nәql edilmәsi) әrazisi vә mәsafәsi
Bunların hamısı

209 Bazarın coğrafi sәrhәdlәri baxımından bazarın xüsusi (spesifik) şәrtlәri kimi aşağıdakılardan hansını
göstәrmәk olar?

•

İstehsal vә daşınma (nәqletmә) xәrclәrinin
Yükün daşınması (nәql edilmәsi) әrazisi vә mәsafәsi
Bunların hamısı
Alıcı tәrәfindәn mәhsulun seçildiyi әrazi
Alışların real modellәri

210 Әmtәә bazarı baxımından bazarın xüsusi (spesifik) şәrtlәri kimi aşağıdakılardan hansını qeyd etmәk
olar?

•

әmtәәlәr arasında tәlәbin çarpaz elastikliyi
bunların hamısı
malların qiymәtlәrindә olan kәnarlaşmalar vә qiymәtlәrin hәrәkәtinin sәrbәstliyi
satıcı vә alıcıların xüsusiyyәtlәri
iştirakçıların mülahizәlәrinin nә qәdәr әsaslı olması (informasiya assimmetriyası)
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211 B mәhsulunun qiymәti üzrә A mәhsuluna tәlәbin çarpaz elastikliyi sıfıra bәrabәr (E_Da^Pb=0) olarsa,
onda:

•

B vә A birbirini qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәr hesab olunur
B vә A qarşılıqlı әvәz olunan әmtәәlәr hesab olunur
B vә A müstәqil әmtәәlәr hesab olunur
B vә A substitutlar hesab olunur
B vә A komplementar әmtәәlәr hesab olunur

212 B mәhsulunun qiymәti üzrә A mәhsuluna tәlәbin çarpaz elastikliyi sıfırdan kiçik 〖(E〗_Da^Pb˂0)
olarsa, onda:

•

B vә A birbirindәn asılı olmayan әmtәәlәr hesab olunur
B vә A qarşılıqlı әvәz olunan әmtәәlәr hesab olunur
B vә A substitutlar hesab olunur
B vә A müstәqil әmtәәlәr hesab olunur
B vә A birbirini qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәr hesab olunur

213 B mәhsulunun qiymәti üzrә A mәhsuluna tәlәbin çarpaz elastikliyi sıfırdan böyük (E_Da^Pb˃0) olarsa,
onda:

•

B vә A birbirindәn asılı olmayan әmtәәlәr hesab olunur
B vә A müstәqil әmtәәlәr hesab olunur
B vә A qarşılıqlı әvәz olunan әmtәәlәr hesab olunur
B vә A birbirini qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәr hesab olunur
B vә A komplementar әmtәәlәr hesab olunur

214 B mәhsulunun qiymәti üzrә A mәhsuluna tәlәbin çarpaz elastikliyinin sıfıra bәrabәr olması
(E_Da^Pb=0) nә demәkdir?

•

B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb artar
B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb dәyişmir
B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb azalar
B mәhsulunun qiymәti azalanda A mәhsuluna tәlәb artar
B mәhsulunun qiymәti azalanda A mәhsuluna tәlәb azalar

215 B mәhsulunun qiymәti üzrә A mәhsuluna tәlәbin çarpaz elastikliyinin sıfırdan kiçik olması 〖(E〗
_Da^Pb˂0) nә demәkdir?

•

B mәhsulunun qiymәti azalanda A mәhsuluna tәlәb azalar
B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb azalar
B mәhsulunun qiymәti azalanda A mәhsuluna tәlәb dәyişmir
B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb dәyişmir
B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb artar

216 B mәhsulunun qiymәti üzrә A mәhsuluna tәlәbin çarpaz elastikliyinin sıfırdan böyük (E_Da^Pb˃0)
olması nә demәkdir

•

B mәhsulunun qiymәti azalanda A mәhsuluna tәlәb dәyişmir
B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb artar
B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb azalar
B mәhsulunun qiymәti azalanda A mәhsuluna tәlәb artar
B mәhsulunun qiymәti artanda A mәhsuluna tәlәb dәyişmir

217 Qiymәt üzrә tәlәbin çarpaz elastikliyi (E_Da^Pb) nәyi göstәrir?

•

B mәhsulunun qiymәtinin (Pb) 1% dәyişmәsi zamanı A mәhsulunun qiymәti (Da) nә qәdәr (neçә faiz) dәyişәr
B mәhsulunun qiymәtinin (Pb) 1% dәyişmәsi zamanı A mәhsuluna olan tәlәb (Da) nә qәdәr (neçә faiz) dәyişәr
B mәhsuluna tәlәbin (Pb) 1% dәyişmәsi zamanı A mәhsulunun qiymәti (Da) nә qәdәr (neçә faiz) dәyişәr
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B mәhsulunun qiymәtinin (Pb) 1% dәyişmәsi zamanı A mәhsulunun tәklifi (Da) nә qәdәr (neçә faiz) dәyişәr
B mәhsulunun tәklifinin (Pb) 1% dәyişmәsi zamanı A mәhsuluna olan tәlәb (Da) nә qәdәr (neçә faiz) dәyişәr

218 Oiymәt üzrә tәlәbin çarpaz elastikliyi nә demәkdir?

•

hәrhansı bir mala olan tәlәb yalnız onun öz qiymәtindәn asılı olaraq dәyişir
hәrhansı bir mala olan tәlәb yalnız onun öz qiymәtindәn yox, hәm dә başqa malların qiymәtindәn asılı olaraq
dәyişir
hәrhansı bir malın qiymәti yalnız onun öz tәklifindәn yox, hәm dә başqa mallara olan olan tәlәbdәn asılı olaraq
dәyişir
hәrhansı bir malın tәklifi yalnız onun öz qiymәtindәn yox, hәm dә başqa malların qiymәtindәn asılı olaraq dәyişir
hәrhansı bir mala olan tәlәb hәm dә başqa malların tәklifindәn asılı olaraq dәyişir

219 Mәhsulun әvәzetmә (substitusiya) dәrәcәsi hansı göstәrici ilә xarakterizә olunur?

•

tәklif üzrә qiymәtin çarpaz elastikliyi göstәricisi
qiymәt üzrә tәklifin çarpaz elastikliyi göstәricisi
qiymәt üzrә tәlәbin çarpaz elastikliyi göstәricisi
tәlәb üzrә qiymәtin çarpaz elastikliyi göstәricisi
tәklif üzrә tәlәbin çarpaz elastikliyi göstәricisi

220 Con Robinsonun bu fikrini tamamlayın: “bazar eynicinsli malları (әmtәәlәri) – onun әvәzedicilәrini –
әvәzedicinin әvәzedicilәrini... bu mal substitutları (әvәzedicilәri) zәncirindә _________ yaranmasına qәdәr
davam edir.

•

ahәngdarlıq
kәskin uyğunsuzluq
mәrkәzlәşmә
sistemlilik
tam uyğunluq

221 Sahә bazarları nәzәriyyәsinә görә bazar hansı aspektdәn tәhlil olunan hadisәdir?

•

rәqabәt baxımından
tәlәb baxımından
lokal baxımdan
strateji baxımdan
qiymәt baxımından

222 Bazarın sәrhәdlәrini hansı әlamәtә görә kifayәt qәdәr dәqiq müәyyәnlәşdirmәk olar?

•

hәm mәhsulun tipinә, hәm dә zaman amilinә görә
hәm mәhsulun tipinә, hәm dә coğrafi әlamәtә gәrә
yalnız mәhsulun tipinә görә
yalnız coğrafi әlamәtә görә
yalnız zaman amilinә görә

223 Bunlar sahә bazarının başlıca parametrlәri vә tәyinedicilәri kimi çıxış edir:

•

Mәhsulun çeşidi vә nomenklaturası
Mәhsulun tipi vә coğrafi rayon
Mәhsulun tipi vә firmanın yerlәşdiyi coğrafi rayon
Mәhsulun istehsal texnologiyası vә coğrafi rayon
Mәhsulun siyahısı vә coğrafi rayon

224 Sahә bazarının sәrhәdlәrinin müәyyәn edilmәsi vәzifәsi әsasәn hansı sәviyyәdә hәll olunur?
nәzәri sәviyyәdә
yerli sәviyyәdә
makroiqtisadi sәviyyәdә
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•

mikroiqtisadi sәviyyәdә
emprik sәviyyәdә

225 Sahә bazarının sәrhәdlәri aşağıdakı aspektlәrdәn qiymәtlәndirilir:

•

әmtәә sәrhәdlәri, gömrük sәrhәdlәri, beynәlxalq sәrhәdlәr
oxşar mәhsullar, әvәzedici mәhsullar, sәrbәst mәhsullar
çeşid sәrhәdlәri, nomenklatura sәrhәdlәri, mәkan vә zaman sәrhәdlәri
yerli bazar, regional bazar, beynәlxalq bazar
әmtәә sәrhәdlәri, mәkan (coğrafi) sәrhәdlәri, zaman sәrhәdlәri

226 Sahә bazarı düzgün tәyin edilmәmәsinin, mәsәlәn, dar götürülmәsinin firma üçün aşağıdakı kimi mәnfi
nәticәsi ola bilәr:

•

rәqiblәr tam nәzәrә alınmaya bilәr
istehlakçılar tam nәzәrә alınmaya bilәr
bunların hamısı
tәlәb tam qiymәtlәndirilmәyә bilәr
tәklif tam qiymәtlәndirilmәyә bilәr

227 Sahә bazarlarının düzgün tәyin edilmәmәsinin dövlәt siyasәti üçün aşağıdakı kimi mәnfi nәticәsi ola
bilәr:

•

Qiymәt tәnzimlәnmәsinin sәmәrәsiz olması
Antiinhisar tәnzimlәnmәsinin sәmәrәsiz olması
İnhisarların fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsinin uğursuz olması
Dövlәtin borclanma siyasәtinin sәmәrәsiz olması
Tәbii inhisarların fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin uğursuz olması

228 Sahә bazarları düzgün tәyin edilmәmәsinin dövlәt siyasәti üçün aşağıdakı kimi mәnfi nәticәsi ola bilәr:

•

Dövlәtin fiskal siyasәtinin düzgün yönlәndirilmәmәsi vә sәmәrәsizliyә düçar olması
Dövlәtin sosial müdafiә tәdbirlәrinin düzgün yönlәndirilmәmәsi vә sәmәrәsizliyә düçar olması
Dövlәtin dәstәk tәdbirlәrinin düzgün yönlәndirilmәmәsi vә sәmәrәsizliyә düçar olması
Dövlәtin infrastruktur tәdbirlәrinin düzgün yönlәndirilmәmәsi vә sәmәrәsizliyә düçar olması
Dövlәtin liberallaşdırma tәdbirlәrinin düzgün yönlәndirilmәmәsi vә sәmәrәsizliyә düçar olması

229 Sahә bazarının düzgün müәyyәn edilmәsi kimin üçün әhәmiyyәt kәsb edir?

•

bunların heç biri üçün
firma üçün
dövlәt üçün
tәdqiqatçılar üçün
bunların hamısı üçün

230 Aşağıdakılardan hansıları bir sәhә bazarına aid mәhsullar ola bilәr:

•

bunların hamısı
kişi köynәklәri, corab mәmulatları, alt trikotaj, ipәk şallar vә şәrflәr, mәktәbli formaları, iş geyimlәri
әt (mal әti, qoyun әti, donuz әti, quş әti), kolbasa mәmulatları, yemәli balıq mәhsulları (balıq konservlәri daxil
olmaqla)
mineral vә qazlı sular; alkoqolsuz işkilәr; alkoqollu işkilәr (pivә, şәrab, araq vә s.)
hazır pambq parşalar, hazır ipәk parşalar, pambıq yataq ağları, pambıq iplik, xalça vә xalça mәmulatları

231 Aşağıdakılar bir sәhәnin mәhsullarını әhatә edir:

•

әt istehsalı, kolbasa mәmulatları istehsalı, süd mәhsulları istehsalı, yemәli balıq mәhsulları istehsalı, mineral vә
qazlı sular istehsalı, alkoqolsuz vә alkoqollu işkilәr istehsalı vә s.
әt istehsalı, kolbasa mәmulatları istehsalı, süd mәhsulları istehsalı, yemәli balıq mәhsulları istehsalı,
konservlәşdirilmiş tәrәvәz vә meyvәlәr istehsalı, makaron mәmulatları istehsalı, bitki yağları istehsalı
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parşalar istehsalı, xalça vә xalça mәmulatları istehsalı, trikotaj mәmulatları istehsalı, iş geyimlәri istehsalı,
makaron mәmulatları istehsalı, alkoqollu işkilәr istehsalı
makaron mәmulatları istehsalı, bitki yağları istehsalı, mineral vә qazlı sular istehsalı, alkoqolsuz işkilәr istehsalı,
trikotaj mәmulatları istehsalı
mineral vә qazlı sular istehsalı, alkoqolsuz işkilәr istehsalı, alkoqollu işkilәr istehsalı, qәnnadı mәmulatlar
istehsalı, un, çörәk vә çörәk mәmulatları istehsalı, tәbii çay istehsalı vә s.

232 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

sahәnin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsullar az vә ya çox dәrәcәdә birbirlәrinin әvәzedicilәri ola bilәr
sahә bazarında satılan mәhsullar birbirlәrinin әvәzedicilәri ola bilәr
sahәnin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların oxşar iqtisadi tәyinatı ola bilәr
sahәnin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların hamısı yalnız eyni iqtisadi tәyinat alır
sahәnin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsullar tamamilә fәrqli vә müstәqil mәhsullar ola bilәr

233 “sәnaye sahәsi” vә “sahә bazarı” arasında fәrq nәyә әsaslanır?

•

bazar – firmaların mәcmusu, sahә isә istehsal müәssisәlәrinin mәcmusudur
bazar  ödәnilәn tәlәbatların ümumiliyi ilә, sahә isә istehsal proseslәrinin ümumiliyi ilә bağlıdır
bazar  tәlәbatları ödәnilәn firmaların ümumiliyi ilә, sahә isә istehsal prosesindә iştirak edәn firmaların oxşarlığı ilә
bağlıdır
bazar  ödәnilәn tәlәbatların ümumiliyi ilә, sahә isә istehsal prosesindә istifadә edilәn texnologiyaların fәrqliliyi,
mәhsulun müxtәlifliyi ilә bağlıdır
bazar  ödәnilәn tәlәbatların ümumiliyi ilә, sahә isә istehsal prosesindә istifadә edilәn texnologiyaların oxşar
xarakteri vә mәhsulun eynicinsliliyi ilә bağlıdır

234 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Sahә bazarı dedikdә oxşar yaxud yaxın texnologiyalardan vә istehsal resurslarından istifadә etmәklә oxşar istehlak
tәyinatı olan mәhsullar buraxan vә bazarda mәhsullarının satışı uğrunda öz aralarında rәqabәt aparan müәssisәlәrin
mәcmusu başa düşülür
Bazar dedikdә mal vә xidmәtlәrin rәqabәtli şәraitdә vә tәlәblә tәklifin sәrbәst qarşılıqlı fәaliyyәti әsasında
formalaşan qiymәtә alqısatqısını tәmin edәn iqtisadi mexanizm başa düşülür
Sahә bazarları nәzәriyyәsinә görә bazar tәlәb baxımından tәhlil olunan hadisәdir
İqtisadiyyatın sahә bazarlarına bölünmәsi fәrdi әmәk bölgüsünün nәticәsidir
İqtisadiyyat sahәsi dedikdә eyni tipli texnologiyalar әsasında eynicinsli yaxud spesifik mәhsullar istehsal edәn
müәssisәlәrin mәcmusu başa düşülür

235 “Sahә bazarı” dedikdә...

•

iqtisadiyyatın yaxud sәnayenin oxşar mәhsulları reallaşdıran müәssisәlәrinin tәlәb vә tәklif әsasında qarşılıqlı
fәaliyyәt göstәrdiyi coğrafi әrazi başa düşülür
oxşar resurslardan vә eynitipli texnologiyalardan istifadә edәrәk eynicinsli yaxud yaxın mәhsullar istehsal edәn
müәssisәlәrin mәcmusu başa düşülür
mal vә xidmәtlәrin rәqabәtli şәraitdә vә tәlәblә tәklifin sәrbәst qarşılıqlı fәaliyyәti әsasında formalaşan qiymәtә
alqısatqısını tәmin edәn iqtisadi mexanizm başa düşülür
oxşar yaxud yaxın texnologiyalardan vә istehsal resurslarından istifadә etmәklә oxşar istehlak tәyinatı olan
mәhsullar buraxan vә bazarda mәhsullarının satışı uğrunda öz aralarında rәqabәt aparan müәssisәlәrin mәcmusu
başa düşülür
sәnaye müәssisәlәrinin vә onların mәhsullarının alıcılarının qarşılaşdıqları, qiymәtlәrin tәlәb vә tәkllif qanunu
әsasında formalaşdığı mәkan başa düşülür

236 . “Bazar” dedikdә ...

•

oxşar yaxud yaxın texnologiyalardan vә istehsal resurslarından istifadә etmәklә oxşar istehlak tәyinatı olan
mәhsullar buraxan vә bazarda mәhsullarının satışı uğrunda öz aralarında rәqabәt aparan müәssisәlәrin mәcmusu
başa düşülür
mal vә xidmәtlәrin әvvәlcәdәn tәyin edilmiş dәyişmәz qiymәtә alqısatqısını tәmin edәn iqtisadi mexanizm başa
düşülür
mal vә xidmәtlәrin satıcı vә alıcıların qarşılıqlı fәaliyyәti әsasında alqısatqısını tәmin edәn mәkan başa düşülür
mal vә xidmәtlәrin rәqabәtli şәraitdә vә tәlәblә tәklifin sәrbәst qarşılıqlı fәaliyyәti әsasında formalaşan qiymәtә
alqısatqısını tәmin edәn iqtisadi mexanizm başa düşülür
ev tәsәrrüfatlarının tәlәblәrinin ödәnildiyi yaxud malik olduqları istehsal amillәrini reallaşdırdığı yer başa düşülür
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237 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

İşәmuzd әmәk haqqı mәhsul vә xidmәtin kәmiyyәt göstәricilәrinin uçotunun dәqiq ölçülmәsinin mümkün olduğu
vә texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların tәtbiqinә çәtinlik törәtmәyәn iş yerlәri vә sahәlәrindә istifadә
olunur
Әmәk xidmәtinin qiymәti olan әmәk haqqının tәrkibi, bir qayda olaraq, iki hissәdәn – transfer gәliri vә iqtisadi
rentadan – ibarәt olur
Әmәk haqqı әmәyin istifadәsinә görә işәgötürәn tәrәfindәn muzdlu işçiyә  әmәk qabiliyyәtlәrinin sahibinә 
ödәnilәn haqdır (qiymәtdir)
İşәmuzd әmәk haqqı mәhsul vә xidmәtin kәmiyyәt göstәricilәrinin uço¬tunun dәqiq ölçül¬mә¬si¬nin, habelә
texniki cәhәtdәn әsaslan¬dı¬rıl¬mış nor¬¬¬maların tәtbiqinnin mümkün olmadığı iş yerlәri vә sahәlәrindә istifadә
olunur
Әmәyin vaxtamuzd formasında işçinin әmәk haqqı onun tәrәfindәn istehsalda işlәnmiş vaxta vә müvafiq ixtisas
dә¬rә¬cә¬sinin tarif maaşına görә hesablanır

238 Aşağıdakılardan hansı әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrәn işin xarakteri ilә bağlı amillәr sırasına
aid deyil?

•

işin icra¬sı üçün mәsuliyyәtin sәviyyәsi
tәlәb edilәn iş tәcrübәsi vә vәrdişlәr
işin mürәkkәb¬liyi vә әmәk şәraiti
mәhsula olan tәlәbin dinamikası
әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsi

239 Aşağıdakılardan hansı әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrәn firma ilә bağlı amillәr sırasına aid
deyil?

•

firmada hәmkar¬lar ittifaqı tәşkilatının fәaliyyәti
firmanın mülkiyyәt mәnsubiyyәti
firmanın gәlirliyi
firmanın tәşkilati quruluşu
firmada әmәyin tәşkili sәviyyәsi

240 Aşağıdakılardan hansı sahәdә vә/vә ya firmada әmәk haqqının sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәrin
sırasına aiddir?

•

Tәqdim olunan işin mәhsuldarlığı
Dövlәtin tәnzimlәyici siyasәti vә sosial normativlәri
Әmәk bazarında mövcud olan konyunktura
Bunların hamısı
İşin xarakteri ilә әlaqәdar amillәr

241 Real әmәk haqqı nәdir?

•

bunların heç biri
cari dövrdә firmanın bütün işçilәrinә ödәnilmiş ümumi әmәk haqqı fondunun mәblәğidir
cari dövrdә ödәnilmiş әmәk haqqının mәblәğidir
cari әmәk haqqının müәyyәn dövr әrzindә baş vermiş qiymәt dәyiıikliklәrinә (istehlak qiymәtlәri indeksinә)
uyğun olaraq korrektә edilmiş mәblәğidir
cari dövrdә firmanın bütün işçilәrinә ödәnilmiş әmәk haqqı fondunun mәblәğinin hәmin dövr әrzindә baş vermiş
qiymәt dәyiıikliklәrinә uyğun olaraq korrektә edilmiş mәblәğidir

242 Nominal әmәk haqqı nәdir?

•

bunların hamısı
cari әmәk haqqının müәyyәn dövr әrzindә baş vermiş qiymәt dәyiıikliklәrinә (istehlak qiymәtlәri indeksinә)
uyğun olaraq korrektә edilmiş mәblәğidir
cari dövrdә firmanın bütün işçilәrinә ödәnilmiş ümumi әmәk haqqı fondunun mәblәğidir
cari dövrdә işçiyә ödәnilmiş әmәk haqqının mәblәğidir
cari dövrdә firmanın bütün işçilәrinә ödәnilmiş әmәk haqqı fondunun mәblәğinin hәmin dövr әrzindә baş vermiş
qiymәt dәyiıikliklәrinә uyğun olaraq korrektә edilmiş mәblәğidir
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243 Aşağıdakılardan hansını hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının әmәk bazarında tәlәb vә tәklifin sәviyyәsinә tәsir
göstәrәn fәaliyyәti hesab etmәk olar?

•

Hәmkarlar ittifaqı әmәk haqqının artırılmasına nail olmaqla әmәk xidmәtinә tәlәbi azaldır
Hәmkarlar ittifaqının iş gününün qısaldılması, әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, tәtillәr vә sair kimi tәlәblәri
firmaların әmәk xәrclәrini artırmaqla әmәk xidmәtlәrinә tәlәbi azaldır
Hәmkarlar ittifaqının müdafiәsi altında olan işin cәlbediciliyinin artması hәmin sahәlәrә әmәk xidmәti tәklifini
artırır
Bunların hamısını
Kollektiv müqavilәlәrdә әmәk haqqının fiksә edilmәsi tәklif әyrisini daha elastik edir

244 Kollektiv saziş nәdir?

•

işәgötürәnlә işçi arasında fәrdi qaydada bağlanan әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, tәrәflәrin hüquq vә
vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı müqavilәdir
bunların heç biri
işәgötürәnlә (firmanın rәhbәrliyi ilә) әmәk kollektivi (hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı) arasında yazılı formada
bağlanan әmәk, sosialiqtisadi, mәişәt vә digәr münasibәtlәri tәnzimlәyәn müqavilәdir
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının vә işәgötürәnlәrin birliklәri arasında bağlanan, işçilәrin
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә digәr sosial müdafiә tәdbirlәri üzrә birgә
fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn razılaşmadır
ölkәdә işçilәrin әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, әmәyin mühafizәsi, mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә digәr sosial
müdafiә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi sahәsindә birgә fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn
razılaşmadır

245 Kollektiv müqavilә nәdir?

•

bunların heç biri
ölkәdә işçilәrin әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, әmәyin mühafizәsi, mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә digәr sosial
müdafiә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi sahәsindә birgә fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn
razılaşmadır
işәgötürәnlә işçi arasında fәrdi qaydada bağlanan әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, tәrәflәrin hüquq vә
vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı müqavilәdir
işәgötürәnlә (firmanın rәhbәrliyi ilә) әmәk kollektivi (hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı) arasında yazılı formada
bağlanan әmәk, sosialiqtisadi, mәişәt vә digәr münasibәtlәri tәnzimlәyәn müqavilәdir
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının vә işәgötürәnlәrin birliklәri arasında bağlanan, işçilәrin
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә digәr sosial müdafiә tәdbirlәri üzrә birgә
fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn razılaşmadır

246 Әmәk müqavilәsi nәdir?

•

müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqlarının vә işәgötürәnlәrin birliklәri arasında bağlanan, işçilәrin
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә digәr sosial müdafiә tәdbirlәri üzrә birgә
fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn razılaşmadır
bunlaırn hamısı
işәgötürәnlә (firmanın rәhbәrliyi ilә) әmәk kollektivi (hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı) arasında yazılı formada
bağlanan әmәk, sosialiqtisadi, mәişәt vә digәr münasibәtlәri tәnzimlәyәn müqavilәdir
işәgötürәnlә işçi arasında fәrdi qaydada bağlanan әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, tәrәflәrin hüquq vә
vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı müqavilәdir
ölkәdә işçilәrin әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, әmәyin mühafizәsi, mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә digәr sosial
müdafiә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi sahәsindә birgә fәaliyyәtә dair tәrәflәrin öhdәliklәrini müәyyәn edәn
razılaşmadır

247 Hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı nәdir?

•

Bunların heç biri
muzdlu işçilәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә
işәgötürәnlәrin könüllü birlәşib yaratdıqları tәşkilatdır
әhalini әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә insanların könüllü
birlәşib yaratdıqları tәşkilatdır
muzdlu işçilәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә işçilәrin
könüllü birlәşib yaratdıqları tәşkilatdır
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muzdlu işçilәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә işçilәrin
dövlәtin göstәrişi әsasında icbari şәkildә birlәşib yaratdıqları tәşkilatdır

248 Dövlәt әmәk xidmәtlәrinin alıcısı kimi çıxış etmәklә:

•

bunların hamısı
әmәk bazarında tarazlıq yaradır
әmәk bazarında tәklifi artırır
әmәk bazarında tәlәbi artırır
әmәk bazarında qiymәti tәnzimlәyir

249 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin әmәk bazarına giriş vә çıxış maneәlәrini müәyyәn etmәsi hesab olunur?

•

әmәk bazarının iqtisadiyyatın inkişaf tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması
işsizlәrin sosial tәminatı sisteminin qurulması
minimum әmәk haqqının tәtbiqi
әcnәbi әmәk miqrantlarının işә qәbulunda mәhdudiyyәtlәrin qoyulması vә xüsusi şәrtlәrin tәtbiqi
hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәtinә dәstәk verilmәsi

250 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin әmәk bazarına giriş vә çıxış maneәlәrini müәyyәn etmәsidir?

•

işdәn azad edilәn müzdli işçilәrin sosial müdafiәsinin güclәndirilmәsi üçün firmalar qarşısında öhdәliklәrin
qoyulması
pensiya yaşının, pensiyaya çıxma şәrtlәrinin, pensiyaçılaırn muzdlu işdә çalışması hallarının vә şәrtlәrinin
müәyyәn edilmәsi
muzdlu işlә mәşğul olmaq üçün aşağı yaş senzinin qoyulması
bunların hamısı
ayrıayrı peşәixtisas üzrә çalışanlara fәrdi qaydada xüsusi icazә (lisenziya) alınması qaydalarının tәtbiqi

251 Aşağıdakılardan hansı dövlәt tәrәfindәn әmәk bazarının tәnzimlәnmәsi istiqamәtlәrinә aiddir?

•

Transfer gәlirlәrin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
Әmәk bazarında rәqabәtin tәnzimlәnmәsi
Әmәk bazarında tәlәbin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
Bunların heç biri
Antiinhisar tәnzimlәnmәsi

252 Aşağıdakılardan hansı dövlәt tәrәfindәn әmәk bazarının tәnzimlәnmәsi istiqamәtlәrinә aiddir?

•

Әmәk bazarında tәlәbin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
Transfer gәlirlәrin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
Antiinhisar tәnzimlәnmәsi
Әmәk bazarında rәqabәtin tәnzimlәnmәsi
Әmәk bazarının iqtisadiyyatın inkişaf tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması

253 Aşağıdakılardan hansı dövlәt tәrәfindәn әmәk bazarının tәnzimlәnmәsi istiqamәtlәrinә aiddir?

•

Nizamsız işçilәrin müvafiq qaydada cәzalandırılmasını tәmin edir
İşçlәrin işә götürülmәsinin bütün şәrtlәrini tәyin edir
Firmada әmәk haqqının sәviyyәsini tәyin edir
Dövlәt әmәk xidmәtlәrinin alıcısı kimi çıxış edir
İşçilәrin vәzifәlәrә tәyinatını hәyata keçirir

254 Aşağıdakılardan hansı dövlәt tәrәfindәn әmәk bazarının tәnzimlәnmәsi istiqamәtlәrinә aiddir?

•

İşsizlәrin sosial tәminatının qurulması
Әmәk münasibәtlәrinin qanunvericilik tәminatı
Minimum әmәk haqqı sәviyyәsinin tәyin edilmәsi
Bunların hamısı
Әmәk bazarına giriş vә çıxış maneәlәrinin müәyyәn edilmәsi
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255 Aşağıdakılardan hansı әmәk bazarında tәlәbin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr sırasına aid deyil?

•

Vergi vә sosial ödәnişlәrin sәviyyәsi
Әmәyin әvәzedicilәrinin qiymәti
Әmәk haqqının sәviyyәsi
әmәk miqrasiyası
Firmanın gәlirliliyi

256 Aşağıdakılardan hansı әmәk bazarında tәlәbin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr sırasına aiddir?

•

әmәyin ödәnilmәsi dәrәcәlәri, әmәk şәraiti vә әmәk haqqı
demoqrafik amillәr (әhalinin tәbii artımı, yaş qrupları üzrә proporsiyalar vә s.)
әmәk resurslarının mövcud sayı
Bunların heç biri
әmәk miqrasiyası

257 Әmәk bazarında tәlәbin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr sırasına hansı aiddir?

•

Vergi vә sosial ödәnişlәrin sәviyyәsi
Әmtәә bazarlarında olan tәlәbin dinamikası vә әmtәәlәrin qiymәti
İşәgötürәnlәrin sayı
Bunlaırn hamısı
Tәtbiq olunan texnologiyalar

258 Әmәk tәklifinin sәviyyәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansıları tәsir göstәrir?

•

Vergi vә sosial ödәnişlәrin sәviyyәsi
Әmtәә bazarlarında olan tәlәbin dinamikası vә әmtәәlәrin qiymәti
İşәgötürәnlәrin sayı
Bunlaırn heç biri
Әmәk mәhsuldarlığı

259 Әmәk tәklifinin sәviyyәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansıları tәsir göstәrir?

•

alternativ xәrclәr
firmaların xüsusiyyәtlәri
bazarın miqyası
peşәixtisas tәlәblәri
bunların hamısı

260 Әmәk tәklifinin sәviyyәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansıları tәsir göstәrir?

•

hәmkarlar ittifaqlarının tәsiri
qeyriәmәk gәlirlәrinin әlçatanlığı (müyәssәrliyi)
әmәk qabiliyyәti daşıyıcılarının fәrdi keyfiyyәtlәri vә üstünlük verdiyi dәyәrlәri (iş vә istirahәt vaxtı arasında
seçim, nә qәdәr işlәmәk istәyi vә s.)
bunların hamısı
әmәk bazarının dövlәt tәnzimlәnmәsi xüsusiyyәtlәri

261 Әmәk tәklifinin sәviyyәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansıları tәsir göstәrir?

•

әmәyin ödәnilmәsi dәrәcәlәri, әmәk şәraiti vә әmәk haqqı
demoqrafik amillәr (әhalinin tәbii artımı, yaş qrupları üzrә proporsiyalar vә s.)
әmәk resurslarının mövcud sayı
bunların hamısı
әmәk miqrasiyası

262 Adәtәn әmәk bazarında ümumi tәklifin sәviyyәsi necә müәyyәn edilir?
әhalinin ümumi sayından әmәk qabiliyyәtli yaşdan aşağı әhalinin sayının çıxılması kimi
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•

muzdla çalışanların sayı kimi
әhalini ümumi sayı kimi
әmәk qabiliyyәtli olub işlәmәk istәyәn insanların sayı kimi
işsizliyin hәddi kimi

263 Aşağıdakılardan hansı әmәk haqqının dәrәcәsi ilә yanaşı әmәk tәklifinә tәsir göstәrәn qeyripul amillәri
sırasına aid deyil?

•

Mәşğulluq vә peşәkar inkişaf tәminatları
Әmәk haqqının dәrәsi
İşin mürәkkәbliyi vә nüfuzluluğu
Әmәk şәraiti
Әmyin tәhlükәsizliyi

264 Aşağıdakılardan hansı әmәk haqqının dәrәcәsi ilә yanaşı әmәk tәklifinә tәsir göstәrәn qeyripul amillәri
sırasına aiddir?

•

әmәk haqqının dәrәcәsi
әmәk kollektivindә olan mәnәvi mühit
alternativ dәyәr
әmәk haqqının ödәnilmәsi müddәtlәri
әmәk haqqının ödәnilmәsi forması

265 Aşağıdakılardan hansı әmәk haqqının dәrәcәsi ilә yanaşı әmәk tәklifinә tәsir göstәrәn qeyripul amillәri
sırasına aiddir?

•

İşin mürәkkәbliyi vә nüfuzluluğu
Bunlaırn hamısı
Mәşğulluq vә peşәkar inkişaf tәminatları
Әmyin tәhlükәsizliyi
Әmәk şәraiti

266 Gәlir effekti nәdir?

•

әmәk haqqının dәrәcәsi әmәk tәklifinin kәmiyyәtinә bәrabәrdir
әmәk haqqının dәrәcәsinin artması әmәk tәklifinin kәmiyyәtinә tәsir göstәrmir
әmәk haqqı dәrәcәsinin artması ilә әlaqәdar әmәk tәklifi artır
әmәk haqqının dәrәcәsi artdıqca әmәk tәklifi azalır
әmәk haqqının dәrәcәsinin dәyişmәsi ilә әmәk tәklifinin kәmiyyәti arasında birbaşa әlaqә yoxdur

267 Әvәzlәnmә effekti nәdir?

•

әmәk haqqının dәrәcәsinin dәyişmәsi ilә әmәk tәklifinin kәmiyyәti arasında birbaşa әlaqә yoxdur
әmәk haqqının dәrәcәsinin artması әmәk tәklifinin kәmiyyәtinә tәsir göstәrmir
әmәk haqqının dәrәcәsi artdıqca әmәk tәklifi azalır
әmәk haqqı dәrәcәsinin artması ilә әlaqәdar әmәk tәklifi artır
әmәk haqqının dәrәcәsi әmәk tәklifinin kәmiyyәtinә bәrabәrdir

268 Әmәk bazarında yalnız bir növ yekcins әmәk mövcud olarsa, müzdlu işçi nә qәdәr vaxtın işә sәrf
edilmәsi vә nә qәdәr sәrbәst vaxtın saxlanılması ilә bağlı seçimi nәyin әsasında edir?

•

marjinal xәrclәr әsasında
alternativ dәyәr әsasında
alternativ istifadә inkanı әsasında
әmәk haqqının real dәrәcәsi әsasında
bazar tәlәbi әsasında

269 İstehsal amillәri bazarındakı iqtisadi renta öz mahiyyәtinә görә:
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•

әmtәә bazarlarında olan mәnfәәtin maksimumlaşdırılması şәrtinin oxşarıdır
әmtәә bazarlarında olan inflyasiya gözlәntilәrinin oxşarıdır
әmtәә bazarlarında olan marjinal gәlirlәrin oxşarıdır
әmtәә bazarlarında olan istehsalçı artıqlığının oxşarıdır
әmtәә bazarlarında olan fiksә edilmiş gәlirin oxşarıdır

270 Resurs xidmәti tәklifinin elastikliyi nәdәn asılıdır?

•

Resurs tәklifinin elastikliyi resursun xarakteri ilә müәyyәn edilir
Resurs tәklifinin elastikliyi resurs sahibinin istәklәrindәn asılı olaraq müәyyәn edilir
Resurs tәklifinin elastikliyi resursun alternativ istifadә variantlarının müxtәlifliyi ilә müәyyәn edilmir
Resurs tәklifinin elastikliyi resursun alternativ istifadә variantlarının müxtәlifliyi ilә müәyyәn edilir
Resurs tәklifinin elastikliyi resursun qiymәti ilә müәyyәn edilir

271 Resurs (istehsal amili) tәklifi ümumiyyәtlә qeyrielastikdirsә (III variant), istehsal amilinә ödәnilәn
xidmәr haqqının transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bölünmәsi proporsiyası necә olar?

•

burada resurs gәliri xırclәrdәn az olduğuna görә onun transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bölünmәsi mümkün
olmur
burada tarazlıq haında resursa ödәnilәn bütün mәblәğ transfer glirini tәşkil edәcәk
burada yalnız sonuncu resurs vahidi istisna olmaqla, istehsala cәlb edilmiş bütün digәr resurs vahidlәri iqtisadi
renta әldә edir
burada resursa ödәnilәn xidmәt haqqı tamamilә ona olan tәlәblә müәyyәn edilir vә bütünlüklә iqtisadi renta hesab
olunur
burada qiymәtin necә olmasından asılı olmayaraq, ümumi mәblәğ transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bәrabәr
bölünәcәk

272 Resurs (istehsal amili) xidmәti tәklifi yüksәlәn xәtt üzrә artarsa (II variant), istehsal amilinә ödәnilәn
xidmәr haqqının transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bölünmәsi proporsiyası necә olar?

•

burada resurs gәliri xırclәrdәn az olduğuna görә onun transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bölünmәsi mümkün
olmur
burada resursa ödәnilәn xidmәt haqqı tamamilә ona olan tәlәblә müәyyәn edilir vә bütünlüklә iqtisadi renta hesab
olunur
burada tarazlıq haında resursa ödәnilәn bütün mәblәğ transfer glirini tәşkil edәcәk
burada yalnız sonuncu resurs vahidi istisna olmaqla, istehsala cәlb edilmiş bütün digәr resurs vahidlәri iqtisadi
renta әldә edir
burada qiymәtin necә olmasından asılı olmayaraq, ümumi mәblәğ transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bәrabәr
bölünәcәk

273 Resurs (istehsal amili) tәklifi tamamilә elastik olarsa (I variant), istehsal amilinә ödәnilәn xidmәr
haqqının transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bölünmәsi proporsiyası necә olar?

•

burada resurs gәliri xırclәrdәn az olduğuna görә onun transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bölünmәsi mümkün
olmur
burada resursa ödәnilәn xidmәt haqqı tamamilә ona olan tәlәblә müәyyәn edilir vә bütünlüklә iqtisadi renta hesab
olunur
burada yalnız sonuncu resurs vahidi istisna olmaqla, istehsala cәlb edilmiş bütün digәr resurs vahidlәri iqtisadi
renta әldә edir
burada tarazlıq haında resursa ödәnilәn bütün mәblәğ transfer glirini tәşkil edәcәk
burada qiymәtin necә olmasından asılı olmayaraq, ümumi mәblәğ transfer gәliri vә iqtisadi renta arasında bәrabәr
bölünәcәk

274 Әgәr hökumәt vergiqoyma zamanı iqtisadi resursların bazar bölgüsünü dәyişmәk istәmirsә, onda:

•

vergi yalnız mәnfәәti әhatә tmәlidir
vergi hәm dә xәrclәr sahәsinә nüfuz etmәlidir
vergi hәm dә transfer gәlir sahәsinә nüfuz etmәlidir
vergi iqtisadi renta sahәsi hüdudlarını aşmamalıdır
vergi xәrclәr sahәsi hüdudlarını aşmamalıdır

275 “İqtisadi renta istehsal amili sahibinin _________ .” Cümlәni tamamlayın
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•

İstehsal amilinә görә ödәnilәn mәblәğin xәrclәrdәn artıq olan hissәsidir
әlavә xәrc çәkmәdәn, lakin bazarda olan tәlәbә uyğun risk etmәk hesabına әldә etdiyi әlavә gәlirdir (әlavә
qazancdır)
әlavә xәrc çәkmәklә vә risk etmәklә әldә etdiyi әlavә gәlirdir (yaxud әlavә qazancdır)
әlavә xәrc çәkmәdәn vә risk etmәdәn, sadәcә bazarda olan yüksәk tәlәb hesabına әldә etdiyi artıq gәlirdir (yaxud
gözlәnilmәz qazancdır)
әlavә xәrc çәkmәklә (mәsәlәn, reklam etmәklә) bazarda resursa olan tәlәbi artırmaq hesabına әldә etdiyi әlavә
gәlirdir

276 İqtisadi renta nәdir?

•

İstehsal amilinin bazar qiymәti
İstehsal amilindәn istifadәyә görә resurs sahibinә ödәnilәn haqq
İstehsal amilinә xidmәtinә görә ödәnilәn transfer gәlirin bir hissәsi
İstehsal amilinә xidmәtinә görә ödәnilәn haqqın transfer gәlirdәn artıq olan hissәsi
İstehsal amilinә xidmәtinә görә ödәnilәn transfer gәlirinin özü

277 Transfer gәliri (yaxud saxlayıcı gәlir) nәdir?

•

İstehsal amilinin qiymәti
Xidmәtinә görә istehsal amilinә ödәnilәn mәblәğ
Xidmәtinә görә istehsal amilinә ödәnilәn әn yüksәk, hәm dә onun tәtbiq olunduğu sahәdә qalmasına kifayәt edәn
ödәniş mәblәği
Xidmәtinә görә istehsal amilinә ödәnilәn әn aşağı, lakin onun tәtbiq olunduğu sahәdә qalmasına vә başqa sahәyә
keçmәsinin qarşısını almağa kifayәt edәn ödәniş mәblәği
İstehsal amilindәn istifadәyә görә firmanın resurs sahibinә ödәdiyi mәblәğ

278 İstehsalın istәnilәn amilini hazırda tәtbiq olunduğu sahәdә saxlayan (yәni başqa sahәyә keçmәsinin
qarşısını alan) amil nәdir?

•

resursun tәtbiq olunduğu sahәnin başqa sahәlәrlә müqayisәdә böyük olması
onun başqa sahәdә tәtbiqi imkanlarının olmaması
onun xidmәtlәrinә görә öz alternativ dәyәrindәn çox ödәniş alması
onun xidmәtlәrinә görә öz alternativ dәyәrinә (yәni alternativ istifadә zamanı әldә edә bilәcәyi gәlirә) uyğun
ödәniş alması
resurs sahibinin dәyişikliklәrdә maraqlı olmaması

279 İstehsal amillәri bazarında resursların tәklifinin kәmiyyәti hansı amillәrdәn asılıdır?

•

Ev tәsәrrüfatlarının malik olduqları resursların hәcmi, onların hәmin resursları bazara çıxarmaq meyli, resurslara vә
әmtәәlәrә olan tәlәbin sәviyyәsi
Ölkәnin malik olduğu resursların hәcmi vә resurs sahiblәrinin hәmin resursları bazara çıxarmaq meyli
Dövlәtin malik olduğu resursların hәcmi vә onun hәmin resursları bazara çıxarmaq meyli
Ev tәsәrrüfatlarının malik olduqları resursların hәcmi vә onların hәmin resursları bazara çıxarmaq meyli
Ev tәsәrrüfatlarının malik olduqları resursların hәcmi, onların hәmin resursları bazara çıxarmaq meyli vә ev
tәsәrrüfatlarının tәlәblәri

280 Aşağıdakılardan hansı biri istehsal amillәri bazarlarında resursa olan tәlәbin asılı olduğu qeyriqiymәt
amillәri sırasında ola bilmәz?

•

Resursun әvәz olunması elastikliyi
İstehsal amilinin mәhsuldarlığı
Firmanın mәhsuluna bazar tәlәbi
İstehsal amilinin qiymәti
İstehsal xәrclәrindә resurs üzrә mәsrәflәrin payı

281 Aşağıdakılardan hansı biri istehsal amillәri bazarlarında resursa olan tәlәbin asılı olduğu qeyriqiymәt
amillәri sırasındadır?
Sahәdә olan firmaların sayı
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•

Digәr istehsal amillәrinin mövcudluğu
Resursun qiymәti
İstehsal xәrclәrindә resurs üzrә mәsrәflәrin payı
İstehsal amilinin ölkәdә mğvcud potensialı

282 Aşağıdakılardan hansı biri istehsal amillәri bazarlarında resursa olan tәlәbin asılı olduğu qeyriqiymәt
amillәri sırasındadır?

•

Firmanın mәhsuluna bazar tәlәbi
Bunların hamısı
Resursun әvәz olunması elastikliyi
Digәr istehsal resurslarının qiymәti
İstehsal amilinin mәhsuldarlığı

283 Qeyritәkmil rәqabәt bazarlarında fәaliyyәt göstәrәn firmanın resurs qәrarı necә olur?

•

tәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarı ilә müqayisәdә qeyritәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarında firma
resursları daha az miqdarda vә daha aşağı qiymәtә alacaq
tәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarı ilә müqayisәdә qeyritәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarında firma
resursların qiymәtinin dәyişilmәsinә reaksiya vermәyәcәk
tәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarı ilә müqayisәdә qeyritәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarında firma
resursları daha çox miqdarda vә daha yüksәk qiymәtә alacaq
tәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarı ilә müqayisәdә qeyritәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarında firma
resursları daha çox miqdarda vә daha aşağı qiymәtә alacaq
tәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarı ilә müqayisәdә qeyritәkmil rәqabәtli istehsal amillәri bazarında firma
resursları daha az miqdarda vә daha yüksәk qiymәtә alacaq

284 Qeyri tәkmil rәqabәt bazarında fәaliyyәt göstәrәn, amma resursları tәkmil rәqabәtli istehsal amillәri
bazarından alan firmanın resurs qәrarı necә olur?

•

qeyritәkmil rәqabәtli bazarda fәaliyyәt göstәrәn firma istehsal olunan mәhsulun qiymәtinin dәyişilmәsinә daha
zәif reaksiya verir
qeyritәkmil rәqabәtli bazarda fәaliyyәt göstәrәn firma istehsal olunan mәhsula tәlәbin dәyişilmәsinә reaksiya
vermir
qeyritәkmil rәqabәtli bazarda fәaliyyәt göstәrәn firma istehsal amillәrinin qiymәtinin dәyişilmәsinә reaksiya
vermir
qeyritәkmil rәqabәtli bazarda fәaliyyәt göstәrәn firma istehsal amillәrinin qiymәtinin dәyişilmәsinә daha güclü
reaksiya verir
qeyritәkmil rәqabәtli bazarda fәaliyyәt göstәrәn firma istehsal amillәrinin qiymәtinin dәyişilmәsinә daha zәif
reaksiya verir

285 Tәkmil (xalis) rәqabәt bazarları şәraitindә firmanın resurs qәrarı necә olur?

•

belә bazarlar şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn firma hәr zaman istehsal hәcmlәrinin artırılmasında maraqlıdır
belә bazarlar şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn firma istehsal amillәrinin qiymәtinin dәyişilmәsinә reaksiya vermir
belә bazarlar şәraitindә istehsal amillәrinin qiymәti azalan zaman firmanın hәmin resurslara tәlәbi azalır, istehsal
amilinin qiymәti yüksәlәn zaman isә firmanın ona tәlәbi yüksәlir
belә bazarlar şәraitindә istehsal amillәrinin qiymәti azalan zaman firmanın hәmin resurslara tәlәbi artacaq, istehsal
amilinin qiymәti yüksәlәn zaman isә firmanın ona tәlәbi ixtisar edilәcәk
belә bazarlar şәraitindә istehsal amillәrinin qiymәti dәyişәn zaman firmanın hәmin resurslara tәlәbi dәyişmir

286 Rәqabәtli bazarlar şәraitindә gәlirlәrin cәmiyyәtdә amillәrә görә bölgüsünün bünövrәsindә nә durur?

•

resurs sahiblәrinin istәklәri
resursların mobilliyi
resursların son hәdd mәhsuldarlığı
resursların sahәlәrarası axını
resursların kimә mәxsusluğu

287 Firmanın mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması üçün istehsal amillәri dәstinin hansı strukturu optimal
hesab olunur?
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•

әn azı bir istehsal amili üzrә son hәdd amil gәlirliliyi hәmin amilin istifadәsinin son hәdd xәrclәrindәn çox olsun
bir istehsal amili üzrә son hәdd amil gәlirliliyi hәmin amilin istifadәsinin son hәdd xәrclәrindәn az olsa da, digәr
amillәr üzrә son hәdd amil gәlirliliyi onların istifadәsinin son hәdd xәrclәrindәn çox olsun
әn azı bir istehsal amili üzrә üzrә son hәdd amil gәlirliliyi hәmin amilin istifadәsinin son hәdd xәrclәrinә bәrabәr
olsun
hәr bir amil üzrә son hәdd amil gәlirliliyi hәmin amilin istifadәsinin son hәdd xәrclәrindәn çox olsun
hәr bir amil üzrә son hәdd amil gәlirliliyi hәmin amilin istifadәsinin son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olsun

288 Firmanın resurs qәrarının optimallaşdırılması prinsipi (MRPX = MRCX) ilә mәnfәәtin
maksimumlaşdırılması şәrti (MR = MC) arasında hansı әlaqә var?

•

Әslindә bu halların hәr ikisi fәrqli şәrtdir vә istehsalın optimallaşdırılması mәsәlәsinin hәllini 2 müxtәlif
mövqedәn sәciyyәlәndirir
Firmanın resurs qәrarının optimallaşdırılması prinsipi ilә mәnfәәtin maksimumlaşdırılması şәrti arasında heç bir
әlaqә vә ya bağlılıq yoxdur
Cavab variantlarının hamısı yanlışdır
Әslindә bu halların hәr ikisi eyni şәrtdir, sadәcә olaraq, istehsalın optimallaşdırılması mәsәlәsinin hәllini 2
müxtәlif mövqedәn sәciyyәlәndirir
Firmanın resurs qәrarının optimallaşdırılması prinsipi istehsal sferasını, mәnfәәtin maksimumlaşdırılması şәrti isә
mübadilә sferasını әks etdirir

289 Әmtәә bazarında firmanın mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması şәrti necә ifadә olunur?

•

MC = 0
MR = MC
MR ˂ MC
MR ˃ MC
MR = 0

290 Resurs qәrarının optimallaşdırılması prinsipi necә ifadә olunur?

•

Son hәdd amil gәlirinin müsbәt kәmiyyәt olması
Son hәdd amil gәlirinin hәmoin istehsal amili üzrә son hәdd xәrclәrdәn azlığı
Son hәdd amil gәlirinin hәmin istehsal amili üzrә son hәdd xәrclәrdәn çox olması
Son hәdd amil gәlirinin hәmin istehsal amili üzrә son hәdd xәrclәrә bәrabәrliyi
Son hәdd amil gәlirinin 0a (sıfıra) bәrabәr olması

291 Aşağıdakılardan hansı biri firmanın istehsal amilinә tәlәbin miqdarı (kәmiyyәti) haqqında qәrar vermәsi
prinsipini ifadә edir?

•

MRCX = 0
MRPX ˂ MRCX
MRPX ˃ MRCX
MRPX = MRCX
MRPX = 0

292 İstehsal amili (X) üzrә son hәdd xәrclәri (MRCX) necә hesablanır?

•

MRCX = ∆TC = ∆X
MRCX = ∆TC * ∆X
MRCX = ∆TC + ∆X
MRCX = ∆TC / ∆X
MRCX = ∆TC  ∆X

293 Firma üçün istehsal amilinin dәyәri necә müәyyәn olunur?

•

onun qiymәti ilә
onun әlavә gәliri ilә
onun gәliri ilә
onun son hәdd amil gәliri ilә
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onun hesabına firmanın ümumi gәlirinin dәyişmәsi ilә

294 İstehsal amilinin mәhsuldarlığı eyni olmasına rәğmәn, onun vasitәsiylә yaradılan mәhsulun qiymәti ilә
hәmin istehsal amilinә tәlәb arasında әlaqә necәdir?

•

Cavab variantlarının hamısı yanlışdır
İstehsal amili vasitәsiylә yaradılan mәhsulun qiymәti ilә hәmin istehsal amilinә tәlәb arasında heç bir әlaqә
yoxdur
İstehsal amili vasitәsiylә yaradılan mәhsulun qiymәti yüksәk olduğu zaman ona tәlәb azalır, mәhsulun qiymәti
aşağı olduğu zaman isә eyni istehsal amilinә tәlәb artır
İstehsal amili vasitәsiylә yaradılan mәhsulun qiymәti yüksәk olduğu zaman ona tәlәb artır, mәhsulun qiymәti
aşağı olduğu zaman isә eyni istehsal amilinә tәlәb azalır
İstehsal amilinin mәhsuldarlığından asılı olmayaraq, onun vasitәsiylә yaradılan mәhsulun qiymәti ilә hәmin
istehsal amilinә tәlәb arasında әlaqә yoxdur

295 Firmanın hәr hansı istehsal amilinә әlavә tәlәbi nәdәn asılıdır?

•

hәm hәmin amilin mәhsuldarlığından (MPX), hәm әlavә tәtbiq olunan istehsal amili vasitәsilә yaradılan әmtәәnin
(xidmәtin) qiymәtindәn (PA), hәm dә sahә daxilindә digәr firmaların istehsal amilinә olan tәlәbindәn asılıdır
әlavә tәtbiq olunan istehsal amili vasitәsilә yaradılan әmtәәnin (xidmәtin) qiymәtindәn (PA) asılıdır
yalnız hәmin amilin mәhsuldarlığından (MPX) asılıdır
hәm hәmin amilin mәhsuldarlığından (MPX), hәm dә әlavә tәtbiq olunan istehsal amili vasitәsilә yaradılan
әmtәәnin (xidmәtin) qiymәtindәn (PA) asılıdır
sahә daxilindә digәr firmaların istehsal amilinә olan tәlәbindәn asılıdır

296 Son hәdd amil gәliri tәtbiq olunan istehsal amilinin miqdarının artmasından (∆X) firmanın ümumi
gәlirinin dәyişilmәsini (∆TR) әks etdirdiyinә görә onun kәmiyyәti belә dә müәyyәn oluna bilәr:

•

MRPX = ∆TR * ∆X
MRPX = ∆TR + ∆X
MRPX = ∆X / ∆TR
MRPX = ∆TR / ∆X
MRPX = ∆TR  ∆X

297 Son hәdd amil gәlirini (MRPX) aşağıdakı kimi hesablanır:

•

MRPX = MRA  MPX
MRPX = MPX  MRA
MRPX = MPX + MRA
MRPX = MPX * MRA
MRPX = MPX / MRA

298 İstehsal amilinin әlavә vahidinin tәtbiqi (istifadәsi) nәticәsindә firmanın әldә etdiyi әlavә gәlir necә
adlanır?

•

ümumi gәlir
ümumi amil gәliri
amil gәliri
son hәdd amil gәliri
mәnfәәt

299 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri istehsal amillәrinә olan tәlәbin törәmә xarakterinin izahı ilә bağlı deyil?

•

Firmanın istehsal amillәrinә olan tәlәbi ilk növbәdә onun istehsal etdiyi mәhsullara bazar tәlәbinin
dinamikasından asılı olaraq dәyişir
İstehsal amillәri bazarında resurslar müxtәif sahәlәr vә firmalar arasında bölünür
istehsal amillәri bazarlarının alıcılar (istehlakçılar) rolunda istehsal funksiyasını hәyata keçirәn firmalar, satıcı
(tәklif) rolunda isә resurs sahibi olan ev tәsәrrüfatları çıxış edir
istehsal amillәri әmtәә bazarlarında satılır
Firmaların istehsal amillәrinә olan tәlәbi onun әmtәә bazarına edәcәyi tәklif qәrarından asılıdır
45/104

23.12.2016

300 İstehsal amillәri bazarları ilә әmtәә bazarlarını fәrqlәndirәn başlıca әlamәt budur:

•

istehsal amillәri bazarlarının hәcmi әmtәә bazarları ilә müqayisәdә daha kiçikdir
istehsal amillәrinin satışından gәlirlәr firmalara çatır
istehsal amillәrinin tәklifi törәmә tәklifdir
istehsal amillәrinә olan tәlәb törәmә tәlәbdir
istehsal amillәrinin qiymәtini bazar müәyyәn etmir

301 Aşağıdakılardan hansı istehsal amillәri bazarlarına aid deyil

•

torpaq bazarı
kapital bazarı
әmәk bazarı
әmtәә bazarı
qiymәtli kağızlar bazarı

302 Aşağıdakılardan hansı biri ev tәsәrrüfatlarının amil gәlirlәrinә aiddir?

•

mәnfәәt
faiz gәliri
әmәk haqqı
Bunların hamısı
renta

303 Sahibkarlıq qabiliyyәti:

•

istehsalın tәşkili amillәrinin mәqsәdyönlü vә davamlı kombinasiyasıdır
әmtәәlәrin istehsalı vә xidmәtlәrin göstәrilmәsindә istifadә olunan fiziki vә zehni fәaliyyәtlәrin (qabiliyyәtlәrin)
mәcmusunu әks etdirir
әmtәә vә xidmәtlәr istehsalında istifadә olunan әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәrinin mәcmusu kimi çıxış edir
insanın әmtәә vә xidmәtlәr yaratmaq üçün digәr istehsal amillәrinin birbiri ilә әlaqәlәndirilmәsi vә müvafiq
qaydada uzlaşdırılması üzrә fәaliyyәtlәrin tәşkilinә yönәlik xüsusi növ (tәşkiletmә) qabiliyyәtlәrinin mәcmusudur
istehsalın tәbii amilidir, yәni insan fәaliyyәtinin nәticәsi deyil

304 İstehsal amili kimi kapital:

•

әmtәә vә xidmәtlәr istehsalında istifadә olunan әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәrinin mәcmusu kimi çıxış edir
әmtәәlәrin istehsalı vә xidmәtlәrin göstәrilmәsindә istifadә olunan fiziki vә zehni fәaliyyәtlәrin (qabiliyyәtlәrin)
mәcmusunu әks etdirir
istehsalın tәbii amilidir, yәni insan fәaliyyәtinin nәticәsi deyil
insanın әmtәә vә xidmәtlәr yaratmaq üçün digәr istehsal amillәrinin birbiri ilә әlaqәlәndirilmәsi vә müvafiq
qaydada uzlaşdırılması üzrә fәaliyyәtlәrin tәşkilinә yönәlik xüsusi növ (tәşkiletmә) qabiliyyәtlәrinin mәcmusudur
istehsalın tәşkili amillәrinin mәqsәdyönlü vә davamlı kombinasiyasıdır

305 İstehsal amili kimi әmәk:

•

әmtәә vә xidmәtlәr istehsalında istifadә olunan әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәrinin mәcmusu kimi çıxış edir
әmtәәlәrin istehsalı vә xidmәtlәrin göstәrilmәsindә istifadә olunan fiziki vә zehni fәaliyyәtlәrin (qabiliyyәtlәrin)
mәcmusunu әks etdirir
istehsalın tәşkili amillәrinin mәqsәdyönlü vә davamlı kombinasiyasıdır
insanın әmtәә vә xidmәtlәr yaratmaq üçün digәr istehsal amillәrinin birbiri ilә әlaqәlәndirilmәsi vә müvafiq
qaydada uzlaşdırılması üzrә fәaliyyәtlәrin tәşkilinә yönәlik xüsusi növ (tәşkiletmә) qabiliyyәtlәrinin mәcmusudur
istehsalın tәbii amilidir, yәni insan fәaliyyәtinin nәticәsi deyil

306 Aşağıdakılardan hansı istehsalın tәşkili amillәri sırasına daxil deyil?

•

kapital
әmtәә
sahibkarlıq qabiliyyәti
torpaq (tәbii resurslar)
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әmәk

307 Birja indekslәri (fond indekslәri) necә hesablanır?

•

indeksin hesablanması üçün seçilmiş müәyyәn sayda şirkәtin daha likvid olan adi sәhmlәri yaxud istiqraz
vәrәqәlәri sәbәti әsasında hesablanır
indeksin hesablanması üçün seçilmiş müәyyәn sayda ölkәnin dövlәt istiqraz vәrәqәlәri sәbәti әsasında hesablanır
fond birjasında listinqdәn keçmiş bütün şirkәtlәrin adi sәhmlәri yaxud istiqraz vәrәqәlәri sәbәti әsasında
hesablanır
ölkәnin bütün şirkәtlәrinin daha likvid olan adi sәhmlәri yaxud istiqraz vәrәqәlәri sәbәti әsasında hesablanır
indeksin hesablanması üçün seçilmiş müәyyәn sayda ölkәnin valyuta sәbәti әsasında hesablanır

308 Aşağıdakılardan hansı ABŞnin fond indeksidir?

•

DAX 30
CAC 40
FTSE 100
Nikkei 225
Dow Jones 30

309 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq fond indeksi hesab olunur?

•

NASDAQ
S&P Global 100 Index
FTSE 100
Dow Jones
Nikkei

310 Birja indekslәri (fond indekslәri) nәdir?

•

qiymәtli kağızlar (fond) bazarının vәziyyәti haqqında mühakimә yürütmәk üçün investotların istifadә etdiyi
indikatordur (“ölçmә alәti”dir)
eqlobal maliyyә bazarlarının vәziyyәti haqqında mühakimә yürütmәk üçün investotların istifadә etdiyi
indikatordur (“ölçmә alәti”dir)
birjada tәmsil olunan şirkәtlәrin vәziyyәti haqqında mühakimә yürütmәk üçün investotların istifadә etdiyi
indikatordur (“ölçmә alәti”dir)
ayrıayrı şirkәtlәrin vәziyyәti haqqında mühakimә yürütmәk üçün investotların istifadә etdiyi indikatordur
(“ölçmә alәti”dir)
ölkә iqtisadiyyatının vәziyyәti haqqında mühakimә yürütmәk üçün investotların istifadә etdiyi indikatordur
(“ölçmә alәti”dir)

311 Birja indekslәri (fond indekslәri) nә üçün istifadә olunur?

•

şirkәtlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin hansı istiqamәtdә dәyişilә bilәcәyini izlәmәk üçün
şirkәtlәrin maliyyә vәziyyәtinin hansı istiqamәtdә dәyişilә bilәcәyini izlәmәk üçün
şirkәtlәrin istehsal vәziyyәtinin hansı istiqamәtdә dәyişilә bilәcәyini izlәmәk üçün
şirkәtlәrin mәnfәәtinin artıbazalmasını izlәmәk üçün
ölkәlәrin maliyyә vәziyyәtinin hansı istiqamәtdә dәyişilә bilәcәyini izlәmәk üçün

312 Maliyyә bazarlarının әsas funksiyalaırndan biridir:

•

fondların axımını ucuz vә sәmәrәli tәmin etmәklә kapitalın sahәlәr arasında paylanmasını tәmin etmәk
şirkәtlәrin sәhmlәrinin emissiyasını hәyata keçirmәk
ölkә iqtisadiyyatında maliyyә sabitliyini tәmin etmәk
sәhmdarlaırn hüquqlarını tәmin etmәk
firmaların investisiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq

313 Firma tәrәfindәn ödәnilmәsinә baxmayaraq, aşağıdakılardan hansı firmadan deyil, istehlakçıdan tutulan
vergi hesab olunur?

•

әlavә dәyәr vergisi
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•

yol vergisi
mәdәn vergisi
әmlak vergisi
mәnfәәt vergisi

314 Firmanın öz fәaliyyәtinin nәticәsi olaraq әldә etdiyi xalis gәlirdәn ödәnilәn vergi növü hansıdır?

•

mәdәn vergisi
әmlak vergisi
әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt vergisi
aksiz vergisi

315 İcbari sosial sığorta ödәnişi firmanın hansı fondunun mәblәğinә әsasәn hesablanaraq ödәnilir?

•

sәrәncamda qalan mәnfәәt
xalis mәnfәәt
amortizasiya fondu
әmәk haqqı fondu
ümumi gәlir

316 Firmanın kapitalının artırılmasına mәnfәәtin hansı hissәsi yönәldilir?

•

dividentlәrin ödәnilmәsinә yönәldilәn mәnfәәtin bir hissәsi
firmanın sәrәncamında qalan mәnfәәt
bölüşdürülәn mәnfәәt
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt
vergilәr ödәnildikdәn sonra qalan mәnfәәt

317 Firmanın sә¬rәn¬¬camında qalan mәnfәәt necә istifadә olunur?

•

firmanın işçilәrinin rәyi әsasında
hökumәt qurumları ilә razılaşdırılmaqla
dövlәtin müәyyәn etdiyi kimi
firmanın nizamnamәsinә uyğun olaraq
firmanın rәhbәrinin istәyinә uyğun olaraq

318 Aşağıdakılardan hansı firmanın balans mәnfәәtinә daxil edilmir?

•

satışdankәnar әmәliyyatların maliyyә nәticәlәri
mәhsulun reallaşdırıl¬ma¬sın¬dan, işlәrin yerinә yetirilmәsindәn, xidmәtlәrin göstәrilmә¬sin¬dәn firmanın
üzlәşdiyi zәrәr
mәhsulun reallaşdırıl¬ma¬sın¬dan, işlәrin yerinә yetirilmәsindәn, xidmәtlәrin göstәrilmә¬sin¬dәn mәnfәәt (zәrәr)
mәhsulun reallaşdırıl¬ma¬sı, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmә¬si ilә bağlı mәsrәflәr
müәssisәnin әsas vәsaitlәrinin vә digәr әm¬la¬kının reallaşdırılmasından daxil olan mәnfәәt (zәrәr)

319 Aşağıdakılardan hansı firmanın sair gәlirlәrinә aid edilmir?

•

tәmәn¬na¬sız, o cümlәdәn müqavilә әsasında bәxşiş kimi verilmiş aktivlәr
firmanın başqa tәşkilatlarla müştәrәk işgüzar әmәkdaşlığından әldә olunan gәlirlәr
kәşflәrә görә patent, sәnaye mәhsulu nümunәilәri vә digәr in¬tellektual mülküyyәt növlәrindәn istifadә hüququna
görә daxil olan gәlirlәr
әvvәlki illәrdәn firmanın hazır mәhsul anbarında qalmış malların satışından әldә edilәn gәlirlәr
istehsal әsas fondları vә digәr aktivlәrin başqa tәşkilatlara sa¬tı¬şın¬dan daxil olan gәlirlәr

320 Aşağıdakılardan hansı firmanın әsas fәaliyyәtindәn daxil olan gәlirlәrә aid edilir?

•

müqavilә şәrtlәrini pozduqlarına görә firmaya ödәnilәn cәrimәlәr
başqa firmaların tәsisçiliyindә iştirak etmәkdәn daxil olan gәlirlәr (dividendlәr)
firmanın kәnar tәşkilata müvәqqәti istifadә üçün verdiyi aktiv¬lә¬rә görә ödәniş haqqı kimi daxil olan gәlirlәr
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•

istehsal edilmiş mәhsulun (xidmәtin vә görülmüş işin) reallaşdırılmasından әldә edilәn gә¬lirlәr
banklar tәrәfindәn firmaya mәnsub pul vәsaitlәrindәn isti¬fa¬dә¬yә görә ödәdiyi faizlәr

321 (kapital + uzunmüddәtli öhdәliklәr) /aktivlәrin cәmi x 100%  bu düsturla hansı әmsal hesablanır?

•

ötürücü әmsal
firmanın ödәmә qabiliyyәti
maliyyә müstәqilliyi әmsalı
maliyyә sabitliyi әmsalı
firmanın mütlәq likvidliyi

322 Maliyyә sabitliyi әmsalı nәyi ifadә edir?

•

firmanın fәaliyyәtindә hәr zaman istifadә edә bilәcәyi bütün vәsaitlәrin xüsusi çәkisini
firmanın fәaliyyәtindә istifadә edә bilәcәyi aktivlәrin xüsusi çәkisini
firmanın fәaliyyәtindә qısa müddәt әrzindә istifadә edә bilәcәyi maliyyә vәsaitlәrinin xüsusi çәkisini
firmanın fәaliyyәtindә uzun müddәt әrzindә istifadә edә bilәcәyi maliyyә vәsaitlәrinin payını
firmanın fәaliyyәtindә istifadә edә bilәcәyi passivlәrin xüsusi çәkisini

323 Firmanın maliyyә müstәqilliyi әmsalının hansı sәviyyәsi mәqbul hesab olunur?

•

80 %
70 %
100 %
50 %
30 %

324 Firmanın xüsusi vәsaitlәri / firmanın aktivlәrinin cәmi x 100%  bu düsturla hansı әmsal hesablanır?

•

firmanın mütlәq likvidliyi
firmanın likvidliyi
firmanın ödәmә qabiliyyәti
maliyyә müstәqilliyi әmsalı
cari likvidlik әmsalı

325 Maliyyә müstәqilliyi әmsalı nәyi ifadә edir?

•

firmanın passivlәrinin onun әmlakının ümumi dәyә¬rindә xüsusi çәkisini
firmanın öhdәliklәrinin onun әmlakının ümumi dәyә¬rindә xüsusi çәkisini
firmanın ümumi vәsaitlәrinin onun әmlakının ümumi dәyә¬rindәki payını
firmanın xüsusi vә¬sait¬lә¬rinin (kaitalının) onun әmlakının ümumi dәyә¬rindәki payını
firmanın aktivlәrinin onun әmlakının ümumi dәyә¬rindә xüsusi çәkisini

326 “Dövriyyә vәsaitlәrinin cәmi / (qısamüddәtli öhdәliklәr + uzunmüddәtli öhdәliklәr)” düsturu ilә hansı
әmsal hesablanır?

•

cari likvidlik әmsalı
firmanın mütlәq likvidliyi
firmanın likvidliyi
firmanın ödәmә qabiliyyәti
firmanın tәcili likvidliyi

327 Firmanın ödәmә qabiliyyәti nәyi әks etdirir?

•

firmanın öz dövriyyә vәsaitlәri¬ ilә hesablaşa bilmәk qabiliy¬yә¬tini
firmanın uzunmüddәtli öhdәlik¬lә¬ri¬ ilә hesablaşa bilmәk qabiliy¬yә¬tini
firmanın qısamüddәtli öhdәlik¬lә¬ri¬ ilә hesablaşa bilmәk qabiliy¬yә¬tini
firmanın öz öhdәlik¬lә¬ri¬ ilә hesablaşa bilmәk qabiliy¬yә¬tini
firmanın mülkiyyәtçilәri qarşısındakı öhdәlik¬lә¬ri¬ ilә hesablaşa bilmәk qabiliy¬yә¬tini
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328 Firma nә vaxt likvid hesab edilir?

•

dövriyyә vәsait¬lә¬rini reallaşdıraraq (sataraq) özünün mülkiyyәtçilәrinin öhdәliklәri ilә hesablaşa bildikdә
dövriyyә vәsait¬lә¬rini reallaşdıraraq (sataraq) bütün öhdәliklәri ilә hesablaşa bildikdә
dövriyyә vәsait¬lә¬rini reallaşdıraraq (sataraq) uzun¬müd¬dәt¬li öhdәliklәri ilә hesablaşa bildikdә
dövriyyә vәsait¬lә¬rini reallaşdıraraq (sataraq) qısa¬müd¬dәt¬li öhdәliklәri ilә hesablaşa bildikdә
bütün әmlakını reallaşdıraraq (sataraq) özünün öhdәliklәri ilә hesablaşa bildikdә

329 Firmanın likvidliyi nәyi әks etdirir?

•

qısamüddәtli öhdәliklәrini yerinә yetirә bil¬mәk qabiliyyәtini
uzunmüddәtli öhdәliklәrini yerinә yetirә bil¬mәk qabiliyyәtini
bütün (hәn qısamüddәtli, hәm dә uzunmüddәtli) öhdәliklәrini yerinә yetirә bil¬mәk qabiliyyәtini
mülkiyyәtçilәri qarşısında olan öhdәliklәrini yerinә yetirә bil¬mәk qabiliyyәtini
malik olduğu әmlakını nağdlaşdıra bilmәk qabiliyyәtini

330 Müәssisәnin xalis aktivlәri necә müәyyәn edilir?

•

onun ümumi aktivlәri ilә ümumi öh¬dә¬liklәrinin fәrqi kimi
onun öhdәliklәri ilә kapitalının fәrqi kimi
onun aktivlәri ilә öhdәliklәrinin cәmi kimi
onun aktivlәri ilә passivlәrinin fәrqi kimi
onun öhdәliklәri ilә kapitalının cәmi kimi

331 Aşağıdakılardan hansı firmanın kapitalına aiddir?

•

nizamnamә kapitalı vә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
sәhmdarlara ödәnilmiş dividendlәr
tikililәr, avadanlıqlar vә adi sәhmlәr
әsas kapital vә dövriyyә kapitalı
nizamnamә kapitalı vә әsas kapital

332 Balans hesabatındakı “kapital” nәyi ifadә edir?

•

firmanın bütün әmlakını
şirkәtin özünә (onun sahibinә yaxud sәhmdarına) mәxsus vәsaiti
istifadә edәrәk firmanın dәyәr yarada bilәcәyi (fayda götürә bilәcәyi) resursları
firmanın cәlb edilmiş vәsaitlәrini
firmanın әmlakının vә әsas fondların dәyәrini

333 “Öhdәliklәr” nәyi göstәrir?

•

nizamnamә kapitalını
firmanın adi sәhmlәrini
firmanın aktivlәrini
firmanın borclarını (cәlb edilmiş vәsaitlәri)
firmanın kapitalını

334 Aşağıdakılardan hansı firmanın uzunmüddәtli aktivlәrinә aid deyil

•

uzunmüddәtli alacaqlar
avadanlıqlar
torpaq, tikililәr
malmaterial ehtiyatı
qeyrimaddi aktivlәr (qudvil, patent, lisenziya vә s.)

335 Aşağıdakılardan hansı firmanın cari aktivlәrinә aid deyil?
qiymәtli kağızlar
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•

qısamüddәtli debitor borcları
nağd pul vә ekvivalentlәri
qeyrimaddi aktivlәr (qudvil, patent, lisenziya vә s.)
malmaterial ehtiyatı

336 Firmanın “Balans hesabatı” nәdir?

•

Bәlli bir müddәtdә (adәtәn 1 il әrzindә) firmanın istehsaltәsәrrüfat vә maliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks
etdirәn hesabatdır
Firmanın il әrzindә gәlir vә xәrclәrini әks etdirәn maliyyә hesabatıdır
Firmanın illik fәaliyyәt hesabatıdır
Firmanın bәlli bir tarixdәki (adәtәn ilin sonuna) aktivlәrini vә passivlәrini (öhdәliklәr, kapital) göstәrәn hesabatdır
Firmanın illik mühasibat uşotu hesabatıdır

337 Firmanın balansı baxımından “Aktivlәr” deyilәndә nә başa düşülür?

•

firmanın aktiv әsas fondları
firmanın xüsusi vәsaitlәri
şirkәtin borcları vә öhdәliklәri
istifadә edәrәk firmanın dәyәr yarada bilәcәyi (fayda götürә bilәcәyi) resurslardır (әşya vә s.)
firmanın cәlb edilmiş vәsaitlәri

338 Firmanın balans hesabatı aşağıdakı hissәlәrdәn ibarәtdir:

•

aktivlәr; passivlәr; mәnfәәt vә zәrәr
әsas vәsaitlәr; dövriyyә vәsaitlәri
aktivlәr; passivlәr; öhdәliklәr; kapital
aktivlәr; passivlәr (öhdәliklәr vә kapital)
firmanın әmlakı; firmanın kapitalı

339 Ötürücü әmsalı (h) leveric әmsalı (L) ilә necә ifadә etmәk olar?

•

h =L– 1
h = (L+1) / L
h = L * (L+1)
h = L / (L+1)
h =L+1

340 Firmanın malik olduğu kapitalının cәmi mәblәği 100 milyon manatdır. Bunun 40 milyon manatı
firmanın xüsusi kapitalı, qalan 60 milyon manatı isә borc (cәlb edilmiş) kapitalıdır. Leveric әmsalı (L)
hesablayın.

•

0,2 yaxud 20 %
0,4 yaxud 40 %
0,6 yaxud 60 %
1,5 yaxud 150 %
66,7 %

341 Firmanın malik olduğu kapitalının cәmi mәblәği 100 milyon manatdır. Bunun 40 milyon manatı
firmanın xüsusi kapitalı, qalan 60 milyon manatı isә borc (cәlb edilmiş) kapitalıdır. Ötürücü әmsalı (h)
hesablayın

•

60 milyon manat
66,7 %
0,4 yaxud 40 %
0,6 yaxud 60 %
1,5 yaxud 150 %
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342 Firmanın malik olduğu kapitalının cәmi mәblәği 100 milyon manatdır. Bunun 40 milyon manatı
firmanın xüsusi kapitalı, qalan 60 milyon manatı isә borc (cәlb edilmiş) kapitalıdır. Ötürücü әmsalı (h)
hesablayın.

•

60 milyon manat
66,7 %
0,4 yaxud 40 %
0,6 yaxud 60 %
1,5 yaxud 150 %

343 Leveric әmsalı necә hesablanır?

•

firmanın borc kapitalının mәblәğinin onun xüsusi vә borc kapitallarının ümumi mәblәğinә olan nisbәti kimi
firmanın xüsusi kapitalının mәblәğinin onun borc kapitalının mәblәğinә olan nisbәti kimi
firmanın borc kapitalının mәblәğinin onun xüsusi kapitalının mәblәğinә olan nisbәti kimi
firmanın borc kapitalının mәblәğinin onun xüsusi kapitalının mәblәğinin 2 mislinә olan nisbәti kimi
firmanın xüsusi kapitalının mәblәğinin onun xüsusi vә borc kapitallarının ümumi mәblәğinә olan nisbәti kimi

344 Ötürücü әmsal necә hesablanır?

•

firmanın borc kapitalının mәblәğinin onun xüsusi vә borc kapitallarının ümumi mәblәğinin 2 mislinә olan nisbәti
kimi
firmanın xüsusi kapitalının mәblәğinin onun xüsusi vә borc kapitallarının ümumi mәblәğinә olan nisbәti kimi
firmanın borc kapitalının mәblәğinin onun xüsusi kapitalının mәblәğinә olan nisbәti kimi
firmanın borc kapitalının mәblәğinin onun xüsusi vә borc kapitallarının ümumi mәblәğinә olan nisbәti kimi
firmanın xüsusi kapitalının mәblәğinin onun bütün borc kapitalının mәblәğinә olan nisbәti kimi

345 Firma il әrzindә 200 milyon manat xalis mәnfәәt әldә etmişdir. Sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarı
ilә mәnfәәtin 50 milyon manatı dividend kimi ödәnilmiş, qalanı isә firmanın inkişafına yönәldilmişdir.
Yenidәn invesitisiyalaşdırma әmsalını hesablayın.

•

50 milyon manat
0,5 yaxud 50 %
0,25 yaxud 25 %
0,75 yaxud 75 %
150 milyon manat

346 Dividendlәrin ödәnilmәsi әmsalı nәyi göstәrir?

•

firmanın xalis mәnfәәtinin sәhmdarlar (mülkiyyәtçilәr) arasında bölünmәyәn payını
hәr bir sәhmdara çatan dividend mәblәöinin ümumi mәnfәәtә nisbәtini
bәlli bir dövrdә hәr bir sәhmdara çatan mәnfәәt mәblәğini
sәhmdarlara dividendlәrin ödәnilmәsi faizini
firmanın xalis mәnfәәtinin sәhmdarlar (mülkiyyәtçilәr) arasında bölünәn payını

347 Yenidәn investisiyalaşdırma әmsalı necә hesablanır?

•

ümumi mәnfәәtin inflyasiya sәviyyәsinә uyğun korrektә edilmәsi kimi
investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üsullarından istifadә etmәklә
firmanın ümumi mәnfәәtindәn bütün zәruri xәrclәr çıxıldıqdan vә vergilәr ödәnildikdәn sonra yerdә qalan
mәnfәәtin ümumi mәnfәәtә nisbәti kimi
bölüşdürülmәyәn, yәni investisiya üçün saxlanılan mәnfәәt mәblәğinin firmanın ümumi (yaxud xalis) mәfәәtinin
mәblәğinә nisbәti kimi
diskont dәrәcәsi nәzәrә alınmaqla mәnfәәtin bölüşdürüımәyәn hissәsinin bütün mәnfәәtә nisbәti kimi

348 Yenidәn investisiyalaşdırma әmsalı nәyi göstәrir?

•

bunların heç biri
firmanın illik investisiyalarının artımını әks etdirir
firmanın illik investisiyalarının mәblәğini әks etdirir
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•

firmanın әldә etdiyi mәnfәәtin sәhmdarlar (mülkiyyәtçilәr) arasında bölüşdürülmәyәn, yәni investisiyalar üçün
saxlanılan hissәsini (payını) әks etdirir
firmanın bölüşdürülәn mәnfәәtinin sәhmdarların (mülkiyyәtçilәrin) yenidәn investisiya kimi firmaya qaytardıqları
hissәsini әks etdirir

349 Sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamә kapitalı necә formalaşır?

•

sәhm emissiyasının nәticәsi kimi
dövlәtin ayırdığı әmlakın dәyәri kimi
istiqrazlarının satışından әldә edilәn vәsait kimi
sәhmlәrinin satışından әldә edilәn vәsait kimi
mülkiyyәtçilәrin qoyduqları paylar kimi

350 Firmanın nizamnamә kapitalının formalaşması nәdәn asılıdır?

•

firmanın mülkiyyәt dormasından
firmanın istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtindәn
firmanın tәşkilatiiqtisadi formasından
firmanın tәşkilatihüquqi formasından
firmanın tәsisçilәrinin sayından

351 Aşağıdakılardan hansı firmanın cәlb edilmiş vәsaitlәrinә aiddir?

•

ianәlәr, xeyriyyә vәsaitlәri vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәyә yönәldilәn vәsait
istiqrazlaırn vә başqa borc qiymәtli kağızlarının satışından daxil olan vәsaitklәr
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt, ehtiyat vә әlavә kapital
nizamnamә kapitalı, tәsisçilәrin vә mülkiyyәtçilәrin payları vә mayaları
firmaya mәxsus әmlakın satışından әldә edilәn vәsaitlәr

352 Aşağıdakılardan hansı firmanın cәlb edilmiş vәsaitlәrinә aid deyil?

•

bank kreditlәri
nizamnamә kapitalı
firmanın әmәk haqqı vә büdcә ödәnişlәri üzrә hesablanması ilә köçürülmәsi müddәtlәri arasında yaranan
öhdәliklәri
kreditor borcları
istiqrazların vә başqa borc qiymәtli kağızlarının satışından daxil olan vәsaitlәr

353 Firmanın öz fәaliyyәti nәticәsindә yaratdığı ehtiyatlara nә daxildir?

•

firmanın sәhmlәrinin vә istiqrazlarının satışından әldә edilәn vәsait
ianәlәr, xeyriyyә vәsaitlәri vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәyә yönәldilәn vәsait
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt, ehtiyat vә әlavә kapital
nizamnamә kapitalı, tәsisçilәrin vә mülkiyyәtçilәrin payları vә mayaları
istiqrazların vә başqa borc qiymәtli kağızlarının satışından daxil olan vәsaitlәr

354 Aşağıdakılardan hansı firmanın xüsusi vәsaitlәrinin mәnbәyi hesab olunmur?

•

mülkiyyәtçi tәrәfindәn verilәn kapital
firmanın istiqrazlarının satışından әldә edilәn vәsait
hüquqi vә fiziki şәxslәri әvәzsiz yardımları
firmaya mәxsus әmlakın satışından әldә edilәn vәsaitlәr
firmanın öz fәaliyyәti nәticәsindә yaratdığı ehtiyatlar

355 Mülkiyyәtçi tәrәfindәn firmaya verilәn kapitala aiddir:

•

nizamnamә kapitalı, tәsisçilәrin vә mülkiyyәtçilәrin payları vә mayaları
firmanın öz fәaliyyәti nәticәsindә yaratdığı ehtiyatlar
firmanın istiqrazlarının satışından әldә edilәn vәsait
bölünmәmiş mәnfәәt vә ehtiyat kapital
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hüquqi vә fiziki şәxslәri әvәzsiz yardımları vә yatırımları

356 Aşağıdakılardan hansı firmanın xüsusi vәsaitlәrinin mәnbәyi hesab olunur?

•

Firmanın istiqrazlarının satışından әldә edilәn vәsait
Firmanın әsas fondları
Firmanın dövriyyә fondları
Firmanın aktivlәri
Mülkiyyәtçi tәrәfindәn verilәn kapital

357 Firmanın maliyyә resursları yaranma mәnbәyinә görә aşağıdakı kimi bölünür:

•

nizamnamә kapitalı vә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
firmanın aktivlәri vә firmanın passivlәri
özünün xüsusi vәsaitlәri vә cәlb edilmiş vәsaitlәr
özünün xüsusi vәsaitlәr vә bölüşdürülmәmiş
firmanın fondları vә firmanın öhdәliklәri

358 Firmanın ümumilәşdirilmiş modeli onun fәaliyyәtinin bütün tәrәflәrini öyrәnmәklә firmaya aşağıdakıları
tәmin etmәyә imkan yaradır:

•

Bazar investisiyalarını vә yeniliklәrin tәtbiqini – bunlar firmanın qarşılaşdığı tәlәb şәrtlәrinә tәsir göstәrir
Bunların hamısını
Bunların heç birini
Әldәetmәlәr (birlәşdirmәlәr, qovuşmalar vә s.) hesabına böyümәyә  bunlar firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi bazar
şәrtlәrini bilavasitә dәyişir
İstehsala vә innovasiyalara (tәdqiqat vә inkişafa) xәrclәri – bunlar tәklif şәrtlәrinә vә mәsrәflәrә tәsir göstәrir

359 Real hәyatda firmanın fәaliyyәtini bu modellәrdәn hansı daha tam әhatә edir?

•

firmanın ümumilәşdirilmiş modeli
firmanın istehsal modeli
firmanın xәrc modeli
firmanın maliyyә modeli
firmanın bazar modeli

360 Firmanın ümumilәşdirilmiş modelindә aşağıdakı 3 model birlәşdirilir:

•

maliyyә modeli, bazar modeli vә tәsәrrüfat modeli
bazar modeli, maliyyә modeli vә xәrc modeli
bazar modeli, istehsal modeli vә maliyyә modeli
bazar modeli, innovasiya modeli vә istehsal modeli
bazar nodeli, maliyyә modeli vә innovasiya modeli

361 Firmanın xәrc mәdelinә görә firmanın fondların xәrclәndiyi әsas 3 istiqamәt bunlardır:

•

bazar investisiyaları; kapital qoyuluşları; fond bazarlarında әmәliyyatlar
bazar investisiyaları; tәdqiqat vә inkişaf (innovasiyalar); әldәetmәlәr (qovuşmalar vә birlәşdirmәlәr)
istehsal amillәrinin әldә edilmәsi; istehsal proseslәrinin tәşkili; mәhsul satışı vә marketinq
innovasiyalar; bazarların tәdqqi vә marketinq; reklam xәrclәri
istehsal xәrclәri; mәhsul satışı vә marketinq xәrclәri; sosial xәrclәr

362 Firmanın mәnfәәtdәn sәhmdarlarına ödәdiyi dividendin sәviyyәsi fond bazarı tәrәfindәn firmanın
qiymәtlәndirilmәsi baxımından niyә әhәmiyyәtli amil hesab olunur?

•

çünki bu, firmanın maliyyә siyasәtinin doğruluğunu tәsdiq edir
çünki bu, yeni yaxud artıq mövcud sәhmdarlardan yeni fondlaırn cәlb edilmәsi üçün vacibdir
çünki bu, firmanın xüsusi vә cәlb edilmiş vәsaitlәrinin nisbәtini qorunub saxlanmasını tәmin edir
çünki bu, firmanın xüsusi vә cәlb edilmiş vәsaitlәrinin nisbәtini ikincinin xeyrinә dәyişir
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çünki bu, firmanın xüsusi vә cәlb edilmiş vәsaitlәrinin nisbәtini birincinin xeyrinә dәyişir

363 Aşağıdakılardan hansı firmanın seçdiyi maliyyә siyasәtindәn asılıdır?

•

firmanın fәaliyyәtindәn әldә olunan ümumi gәlirin xәrclәr vә mәnfәәt arasında bölünmәsi sәviyyәsi
firmanın malik olduğu fondların bazar investisiyaları, tәdqiqat vә inkişafa yönәldilәn sәrmayәlәr, habelә fiziki
kapitala qoyuluşlar arasında bölünmәsi sәviyyәsi
hәm daxili (bölüşdürülmәyәn mәnfәәt), hәm dә xarici fondlardan tәklifin sәviyyәsi
mәhsul istehsalına vә satışına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsi
firmanın dövlәt büdcәsinә ödәmәli olduğu vergi vә ödәnişlәrin mәblәği

364 Firmanın xәrc mәdeli:

•

bazar tәlәb vә tәklfi üzәrindәn qiymәt vә mәhsul buraxılışı hәcmlәri üzrә qәrarları, habelә xәrclәrin vә mәnfәәtin
sәviyyәsi üçün hәmin qәrarların tәsirlәrini tәsvir edir
firmanın malik olduğu fondlardan bazar investisiyalarını, tәdqiqatlara vә inkişafa yönәldilәn sәrmayәlәri, habelә
fiziki kapitala qoyuluşları tәsvir edir
ayrıca firmanın maliyyә qәrarlarını vә davranışlarını, habelә firmalararası sәviyyәdә bu problemlәrin sistemli
şәkildә öyrәnilmәsini tәsvir edir
firmanın qәrarlarının son hәdd sәmәrәlilik vә faiz dәrәcәsi baxımından investisiyalaırn sәviyyәsinә tәsirlәrini
tәsvir edir
firmanın fondlara olan tәlәbatını vә öz sәhmlәrinin qiymәti baxımından firmanın dividend siyasәtini tәsvir edir

365 Firmanın maliyyә modelinin diqqәt mәrkәzindә olan budur:

•

ayrıca firmanın maliyyә qәrarları vә davranışlarının, habelә firmalararası sәviyyәdә bu problemlәrin sistemli
şәkildә öyrәnilmәsi
cari xәrclәrin sәviyyәsinin mәhsul buraxılışının hәqiqi hәcmindәn vә firmanın üzlәşdiyi tәklif şәrtlәrindәn asılılığı
firmanın qәrarlarının son hәdd sәmәrәlilik vә faiz dәrәcәsi baxımından investisiyalaırn sәviyyәsinә tәsirlәri
firmanın malik olduğu fondlardan bazar investisiyaların, tәdqiqatlara vә inkişafa yönәldilәn sәrmayәlәrin, habelә
fiziki kapitala qoyuluşların tәdqiqi
bazar tәlәb vә tәklfi üzәrindәn qiymәt vә mәhsul buraxılışı hәcmlәri üzrә qәrarların tәdqiqi, habelә xәrclәrin vә
mәnfәәtin sәviyyәsi üçün hәmin qәrarların tәsirlәrinin öyrәnilmәsi

366 Firmanın bazar modeli nәyә әsaslanır?

•

bazar tәlәb vә tәklfi üzәrindәn qiymәt vә mәhsul buraxılışı hәcmlәri üzrә qәrarların tәdqiqinә, habelә xәrclәrin vә
mәnfәәtin sәviyyәsi üçün hәmin qәrarların tәsirlәrinin öyrәnilmәsinә
firmanın mәnfәәtdәn sәhmdarlarına ödәdiyi dividendin sәviyyәsinin tәdqiqinә
firmanın malik olduğu fondlardan bazar investisiyalarının, tәdqiqatlara vә inkişafa yönәldilәn sәrmayәlәrin,
habelә fiziki kapitala qoyuluşların tәdqiqinә
firmanın fondlara olan tәlәbatı vә öz sәhmlәrinin qiymәti baxımından firmanın dividend siyasәtinin tәhlilinә
ayrıca firmanın maliyyә qәrarları vә davranışlarının, habelә firmalararası sәviyyәdә bu problemlәrin sistemli
şәkildә öyrәnilmәsinә

367 Firmanın bazar modelinә görә:

•

fond bazarı tәrәfindәn firmanın yüksәk qiymәtlәndirilmәsi firmanın mәqsәdi kimi qoyula bilәr
firma istehlakçıların tәlәblәrini daha dolğun ödәmәk üçün mövcuddur
firma mәnfәәtini maksimumlaşdırmaq mәqsәdiylә mövcuddur
firma istehsal amillәrinin mәqsәdәuyğun davamlı kombinasiyasıdır
firmanın mәqsәdi davamlı inkişafa nail olmaqdır

368 Әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri hansılardır?

•

investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya riski
investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti, xalis cari dәyәr
bazarın real hәcmi, daxili mәnfәәt norması
bazarın potensial hәcmi, risklәrin gözlәnilәn faizi
daxili rentabellik norması, risklәrin gözlәnilәn sәviyyәsi

369 İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin tәhlili aşağıdakı hissәlәrdәn ibarәtdir:
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•

ümumiqtisadi, texnikiiqtisadi, maliyyә tәhlili
texnikiiqtisadi, maliyyә tәhlili, sosioloji
ümumiqtisadi, texnikiiqtisadi, texnoloji tәhlil
sosialiqtisadi, maliyyә, texnoloji tәhlil
sosioloji, sosial, siyasiiqtisadi tәhlil

370 Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin obyekti ola bilәr?

•

әsas fondlarının yenilәşdirilmәsi, dövrüyyә fondlarının alınması, istehsalın genişlәndirilmәsi, mәhsul satışı
işçilәrin әmәk haqqı, kadrların yenidәn hazırlanması, әsas fondların tәkrar istehsalı, müәssisәnin qurluşunun
dәyişdirilmәsi
yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, vergi xәrclәri, müәssisәnin qurluşunun dәyişdirilmәsi
әsaslı tәmir, cari tәmir, avadanlıqların alınmasına çәkilәn xәrclәr, binaların tikintisi
yeni yaradılmış vә ya moderinilәşdirilmiş әsas fondlar, qiymәtli kağızlar, mülkiyyәt hüququ vә әqli mülkiyyәt
hüququ

371 Qeyrineft mәhsullarının ixracının stimullaşdırılması üçün nәzәrdә tutulan ixrac tәşviqi necә hesablanır?

•

ixrac gömrük bәyannamәsindә nәzәrdә tutulan dәyәrin 3% baza olmaqla vә mәhsulların növündәn asılı olaraq
baza mәblәğinә әmsallar tәtbiq edilmәklә
ixrac gömrük bәyannamәsindә nәzәrdә tutulan dәyәrin 3% baza olmaqla vә mәhsulların növündәn asılı olaraq
baza mәblәğinә 5 % әlavә tәtbiq edilmәklә
ixrac gömrük bәyannamәsindә nәzәrdә tutulan dәyәrin 5% әsas götürülmәklә
ixrac gömrük bәyannamәsindә nәzәrdә tutulan dәyәrin 5% baza olmaqla vә mәhsulların növündәn asılı olaraq
baza mәblәğinә әmsallar tәtbiq edilmәklә
ixrac gömrük bәyannamәsindә nәzәrdә tutulan dәyәrin 3% әsas götürülmәklә

372 İnvestisiya tәşviqi sәnәdini alan sahibkarlar üçün olan güzәştlәr neçә il müddәtinә nәzәrdә tutulur?

•

3 il
10 il
müddәtsiz
7 il
5 il

373 İnvestisiya tәşviqi sәnәdini alan sahibkarlar aşağıdakı güzәştlәrin hansındanfaydalana bilmәz?

•

idxal etdiklәri texnikavә qurğular üzrә idxalda әlavә dәyәr vergisindәn azad edilir
mәnfәәt yaxud gәlir vergisindәn azad edilir
mәnfәәt yaxud gәlir vergisi üzrә 50 faizlik güzәşt
әmlak vergisindәn vә torpaqvergisindәn azad edilir
idxal etdiklәri texnoloji avadanlıqlar idxalda әlavә dәyәr vergisindәn azad edilir

374 2016cı ildәn Azәrbaycanda investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması üçün hansı mexanizm tәtbiq
olunur?

•

investisiya mәblәğinin yüxarı hәddi
investisiya kvotası
investisiya güzәştlәri sәnәdi
investisiya tәşviqi sәnәdi
investisiya lisenziyası

375 Son illәr Azәrbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması üçün atılan addımlar sırasında bu tәdbir
yoxdur:

•

sahibkarlıq subyektlәrindә bütün yoxlamalar lәğv edilib
investisiya tәçviqi sәnәdi tәtbiq olunur
qeyrineft mәhsullarının ixracına ixrac tәşviqi tәtbiq olunur
sahibkarlıq subyektlәrindә bir çox yoxlamalar 2 il müddәtinә dayandırılıb
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lisenziyalaşdırma şәrtlәri asanlaşdırılıb

376 Hazırda Azәrbaycanda sahibkarlıq fәaliyyәtinә lisenziyalar neçә il müddәtinә verilir?

•

10 il
müddәtsiz
1 il
5il
3 il

377 İnvestisiya siyasәti nәdir?

•

bunların hamısı
investisiya qoyuluşu üçün әlverişli şәrait yaradılması istiqamәtindә dövlәt tәrәfindәn davamlı olaraq vә sistemli
şәkildә hәyata keçirilәn tәşkilati, iqtisadi, siyasi vә başqa xarakterli tәdbirlәrin mәcmusudur
әhalinin sosial vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması istiqamәtindә dövlәt tәrәfindәn davamlı olaraq vә sistemli şәkildә
hәyata keçirilәn tәşkilati, iqtisadi, siyasi vә başqa xarakterli tәdbirlәrin mәcmusudur
ölkәdә sosialiqtisadi infrastrukturun qurulması istiqamәtindә dövlәt tәrәfindәn davamlı olaraq vә sistemli şәkildә
hәyata keçirilәn tәşkilati, iqtisadi, siyasi vә başqa xarakterli tәdbirlәrin mәcmusudur
dövlәt büdcәsi hesabına hәyatakeçirilәn investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә
dövlәt tәrәfindәn sistemli şәkildә hәyata keçirilәn tәşkilati, iqtisadi, siyasi vә başqa xarakterli tәdbirlәrin
mәcmusudur

378 İnvestisiya mühitibelә ola bilәr:

•

maraqlı yaxud maraqsız
әlverişli yaxud әlverişsiz
lokal, milli vә qlobal
fasilәli yaxud fasilәsiz
makroiqtisadi yaxud mikroiqtisadi

379 Aşağıdakılardan hansı investisiyalar üçün olan qeyrikommersiya risklәrinә daxildir?

•

әrazidә qanunçuluq sәviyyәsi
bunların hamısı
ekoloji tәhlükәsizlik vә tәbiiiqlim şәraiti
işsizlik sәviyyәsi
siyasi sabitlik sәviyysi

380 Aşağıdakılardan hansı investisiyalar üçün kommersiya riski hesab olunur

•

siyasi, sosial, ekoloji, iqtisadi vә s. xarakterli risklәr
müharibә, siyasi qeyrisabitlik, dövlәtin investisiya fәaliyyәtinә mane olması kimi risklәr
bunların heç biri
investisiya layihәlәrinin iqtisadi mәzmunu ilә әlaqәli risklәr
xarici mühitin investora tәsiri ilә bağlı risklәr

381 Aşağıdakılardan hansı investisiya potensialını әks etdirmir?

•

әhalinin rifah sәviyyәsi
әmәk ehtiyatlarının kәmiyyәti vә keyfiyyәti
әrazidәtәbii resursların mövcudluğu
insanların ömür müddәti
maliyyә resurslarına әlçatanlıq sәviyyәsi

382 İnvestisiya fәallığı hansı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

investisya potensialı vә investisiya risklәri
dövlәt investisiya siyasәti vә investisiya risklәri
investisiyaya müünasibәt vә әhalinin rifah sәviyyәsi
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investisiya yığımı vә investisiya risklәri
makroiqtisadi, sosialsiyasi vә institutsional amillәr

383 Aşağıdakılardan hansı sahәnin investisiya cәlbediciliyi baxımından xarakteritikası hesab edilmir?

•

sahә bazarının miqyası vә rәqabәt sәviyyәsi
sahәnin ÜDM istehsalındakı payı
bunların hamısı sahәnin xarakteristikasıdır
sahәyә girişçıxış maneәlәrinin mövcudluğu
sahәnin inkişaf templәri vә perspektivlәri

384 Aşağıdakılardan hansı sahәnin investisiya cәlbediciliyi baxımından xarakteritikası hesab edilmir?

•

sahәyә girişçıxış maneәlәrinin mövcudluğu
sahәnin inkişaf templәri vә perspektivlәri
sahәnin ÜDM istehsalındakı payı
sahә bazarının miqyası vә rәqabәt sәviyyәsi
bunların hamısı sahәnin xarakteristikasıdır

385 Aşağıdakılardan hansı investisiya mühitinin zәruri şәrtlәridir?

•

mülkiyyәt hüququnun vә investorların maraqlarının müdafiәsi
antiinhisar tәnzimlәnmәsi vә rәqabәtin mühafizә olunması
bunların hamısı
qanunçuluq vә әdalәtli mәhkәmә sistemi
qanunvericilik bazasının keyfiyyәti vә sabitliyi

386 İnvestisiya mühitinin makroiqtisadi amillәrinә aiddir?

•

ÜDM artım dinamikası
inflyasiyanın vә faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi
vergi sisteminin keyfiyyәti vә vergi yükünün sәviyyәsi
ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsi
bunların hamısı

387 Aşağıdakılardan hansı investisiya mühitinin xarakteristikası deyil?

•

ölkә bazarının hәcmi vә cәlbediciliyi
ÜDMin sahә qurluşu
әhalinin rifah sәviyyәsi vә sosialmәdәni amillәr
siyasi sabitlik sәviyyәsi
iqtisadimaliyyә sabitliyinin sәviyyәsi

388 Dünya Bankının müәyyәnliyinә görә investisiya mühiti nәdir?

•

hәrhansı bir әrazidә şirkәtlәrә vә iş adamlarına mәhsuldar investisiyaları hәyata keçirmәk, yeni iş yerlәri yaratmaq
vә öz fәaliyyәtlәrini genişlәndirmәk üçün imkanlar yaradan vә onları belә fәaliyyәtә stimullaşdıran amillәrin
mәcmusudur
bunların heç biri
bunların hamısı
insanların gәlәcәk faydalar naminә cari istehlakdan imtina edәrәk vәsaitini işüzar fәaliyyәtә yönәltmәsidir
şirkәtlәrә vә iş adamlarına iş qurmaq vә mәnfәәt әldә etmәk imkanlarını mәhdudlaşdıran vә onları belә
fәaliyyәtdәn çәkindirәn amillәrin mәcmusunu әks etdirir

389 İnvestisiya nәyin tәrkib hissәsidir?

•

xalis cari dәyәr
mәnfәәt
inflyasiya
dövriyyәdә olan pulun miqdarı
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•

ÜDM

390 Aşağıdakılardan hansı ÜDMin tәrkib hissәsi deyil?

•

xarici ticarәt dövriyyәsinin saldosu
idxal edilәn mәhsulların dәyәri
investisiya
ev tәsәrrüfatlarının cari istehlakı
dövlәt xәrclәmәlәri

391 Dayanaqlı artıma nail olmaq üçün:

•

investisiyaların mәblәği ilә yanaşı onun keyfiyyәti vә sәmәrәliliyi artırılmalıdır
yığımın mәblәği ilә yanaşı istehlakın hәcmi dә artırılmalıdır
investisiyaların mәblәği ilә yanaşı әhalinin istehlakı da artırılmalıdır
yalnız investisiyaların mәblәğinin artırılması kifayәtdir
yalnız yığımın mәblәğinin artırılması kifayәtdir

392 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi baxımdan zәif ölkәlәrә aiddir?

•

yığımın aşağı, investisiyanın isә yüksәk sәviyyәsi
yığımın vә investisiyanın aşağı sәviyyәsi
yığımın vә investisiyanın yüksәk sәviyyәsi
yığımın yüksәk, investisiyanın isә aşağı sәviyyәsi
bunların heç biri

393 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkәlәrә aiddir?

•

yığımın aşağı, investisiyanın isә yüksәk sәviyyәsi
bunların heç biri
yığımın vә investisiyanın yüksәk sәviyyәsi
yığımın vә investisiyanın aşağı sәviyyәsi
yığımın yüksәk, investisiyanın isә aşağı sәviyyәsi

394 Aşağıdakılardan hansı maliyyәinvestisiyasıdır?

•

әsas fondların yaradılmasına yö¬nәl¬dilәn investisiyalar
in¬vestisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy¬mәtli kağız¬ların alın¬masına yö¬nәl¬dilәn investisiyalar
әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә uzun müddәtli vәsait qoyuluşları
әmәkhaqqının ödәnilmәsinә yönәldilmiş investisiya qoyuluşları
daşınmaz әmlakın alınmasına yö¬nәl¬dilәn investisiyalar

395 Aşağıdakılardan hansı realinvestisiyanı әks etdirir?

•

birbaşa vә portfelin vestisiyaların cәmi
әsasәnistehsalvasitәlәrinә, istehsal, sosialvәinfrastrukturobyektlәrinәuzunmüddәtlivәsaitqoyuluşlar
in¬vestisiyaportfelininformalaşdırılmasıüçünqiy¬mәtlikağız¬larınalın¬masıilәәlaqәdәruzunmüddәtli
vәsaitqoyuluşları
qiymәtlikağızlarınalınmasına vә dövriyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması ilәәlaqәdәrlayihәlәrәuzunmüddәtli
vәsaitqoyuluşları
әmәkhaqqınınödәnilmәsinәyönәldilmişuzunmüddәtli investisiyaqoyuluşları

396 Birbaşa investisiya:

•

veksellәrin alınmasına yönәldilir
imtiyazlı sәhmlәrin alınmasına yönәldilir
istiqrazların alınmasına yönәldilir
müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edilmәsinә birbaşa tәsir etmәk imkanı vermir
müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edilmәsinә birbaşa tәsir etmәk imkanı verir
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397 Әsaslı vәsait qoyuluşunun tәrkibi hansı xәrclәrdәn ibarәtdir?

•

sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri
müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış xәrclәri
tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s. xәrclәr
tikintiquraşdırma avadanlıq, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq alma, kadr hazırlama, idarә
heyәtinin saxlanması xәrclәri
texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı xәrclәri

398 Әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nәdir?

•

iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin xüsusi çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı regionların xüsusi çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı sahә xәrclәrin xüsusi çәkilәridir
yeni tikintiyә, mövcud güjlәrin genişlәndirilmәsinә, müәssisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki jәhәtdәn
silahlandırılmasına çәkilәn xәrjlәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi çәkilәridir
layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlәrinә çәkilәn hәr bir xәrcin ümumi әsaslı vәsait
qoyuluşunda xüsusi çәkilәridir

399 Aşağıdakılardan hansı maliyyә investisiyaları hesab edilir?

•

istehsalın sәmәrәliliyini yüksәldәn investisiyalar
qiymәtli kağızların, mәsәlәn, adi sәhmlәrin vә istiqrazların alınmasına investisiyalar
dövriyyә vәsaitlәrinin yaradılması vә artırılmasına investisiyalar
istehsalın genişlәnmәsinә investisiyalar
yeni istehsalların vә ya yeni texnologiyaların yaradılmasına investisiyalar

400 Aşağıdakılardan hansı real in¬ves¬tisiyalar hesab edilmir?

•

dövriyyә vәsaitlәrinin yaradılması vә artırılmasınainvestisiyalar
qiymәtli kağızların, mәsәlәn, adi sәhmlәrin vә istiqrazların alınmasına investisiyalar
fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin yenidәn qurulmasıinvestisiyalar
yeni müәssisәlәrin yaradılmasına investisiyalar
istehsalın genişlәnmәsinә investisiyalar

401 Aşağıdakılardan hansı investisiya vasitәlәrinә aidir?

•

daşınan vә daşınmaz әmlak
bunların hamısı
torpaq, su vә digәr ehtiyatlardan istifadә hüquqları
patentlәşdirilmiş texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu
elmipraktiki vә digәr intellektual dәyәrlәr

402 Aşağıdakılardan hansı investisiya vasitәlәrinә aidir?

•

pul vә mәqsәdli bank yatırımları
bunların hamısı
qiymәtli kağızlar
paylar vә sәhmlәr
kreditlәr

403 Aşağıdakılaran hansı investisiyanı daha yaxşı ifadә edir?

•

gәlir götürmәk mәqsәdi ilә sahibkarlıq vә digәr fәaliyyәt növlәrinә qoyulan maliyyә vәsaitlәri, maddi vә
intellektual dәyәrlәrdir
gәlir götürmәk mәqsәdi ilә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaqdır
bunların hamısı
mәhsul istehsal etmәk mәqsәdi ilә sahibkarlıq vә digәr fәaliyyәt növlәrinә qoyulan maliyyә vәsaitlәri, maddi vә
intellektual dәyәrlәrdir
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iş görmәk mәqsәdi ilә sahibkarlıq vә digәr fәaliyyәt növlәrinә qoyulan maliyyә vәsaitlәri, maddi vә intellektual
dәyәrlәrdir

404 Aşağıdakılardan hansı istehsalın inkişafına yönәldilәn investisiya hesab olunur?

•

işlәyәnlәrin әmәk haqqı
avadanlıqların alınması vә quraşdırılması xәrclәri
әsas fondların cari tәmiri xәrclәri
xammal vә materialların alınması xәrclәri
mәhsulun istehsalına vә reallaşdırmasına çәkilәn cari xәrclәr

405 Birbaşa inves¬tisiya: Birbaşa inves Birbaşa inves¬tisiya:

•

veksellәrin alınmasına yönәldilir
imtiyazlı sәhmlәrin alınmasına yönәldilir
müәs¬¬¬¬sisәnin fәaliyyәti¬nә vә idarә edil¬mә¬¬¬sinә birbaşa tәsir etmәk im¬ka¬nı verir
müәssisәnin fәaliyyәti¬nә vә idarә edil¬mә¬¬¬sinә birbaşa tәsir etmәk im¬ka¬nı vermir
istiqrazların alınmasına yönәldilir

406 Firmanın investisiya fәaliyyәtinin mәqsәdlәri sırasında ola bilmәz:

•

kapitalın miqdarının artırılması
büdcә qarşısında öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi
kapitalın dәyәri¬nin sax¬la¬nıl¬ması
kapitalın dәyәri¬nin artırılması
kapitalın istifadәsindәn gәlir götürülmәsi

407 C.M. Keynsin fikrincә, investisiya – firma tәrәfindәn aşağıdakılara sәrf olunan vәsaitdir:

•

işçilәrin әmәk haqqının ödәnilmәsinә, avadanlıqların cari tәmirinә
kapital ehtiyatlarının artırılmasına, bina vә qurğulaırn tikilmәsinә vә dövlәt büdcәsinә vergilәrin ödәnilmәsinә
kapital ehtiyatlarının artırılmasına, avadanlığın alınmasına vә dividendlәrin verilmәsinә
bina vә qurğuların tikilmәsinә, onlara qulluq edilmәsinә vә vatlıvaxtında cari tәmir edilmәsinә
kapital ehtiyatını artırılmasına, avadanlığın alınmasına, bina vә qurğuların tikilmәsinә

408 P. Samuelsonun fikrini tamamlayın: “investisiya  kapitalın yaranması vә gәlәcәkdә gözlәnilәn istehlakın
genişlәndirilmәsi naminә, hazırkı gәlirin _________ imtina etmәk demәkdir”

•

carı istehlaka xәrclәnmәsindәn
yığıma yönәldilmәsindәn
әmanәtә qoyulmasından
cari istehsala xәrclәnmәsindәn
gәlәcәk istehlaka xәrclәnmәsindәn

409 Vençur kapitalı nәdir?

•

bunların heç biri
Sәnaye istehsalı müәssisәlәrinin yaradılmasına yönәldilәn sәrmayәdir
İstehsalın genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutan iri hәcmli layihәnin maliyyәlәşdirilmәsinә vasait yönәldilmәsidir
Yeni ideyanın hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutan “riskli layihә”lәrin maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilәn sәrmayәdir
yeni ideyaların yaradılmasına yönәldilәn investisiyadır

410 İnformasiyanın baza modelinә görә yenilikçi sahibkar innovasiya prosesinin tәşkilinә necә nail olur?

•

vençur müәssisәlәrinin dәstәui ilә
texniki vә bazar mәlumatlarını toplamaqla
texniki biliklәri vә zәruri maliyyәni tapmaqla
texniki biliklәri, bazar mәlumatlarını vә inzibati qabiliyyәtlәri birlәşdirmәklә
dövlәt yardımından yararlanmaqla
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411 İnformasiyanın baza modelinә görә ideyaların mәhsula çevrilmәsindә hәlledici rol kimә mәxsusdur?

•

bunların hamısına
ekspertә
dövlәtә
sahibkara
ev tәsәrrüfatına

412 Texnopark nәdir?

•

Yüksәk elmi potensiala malik iri elmimәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.) әtrafında formalaşan vә
onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutun innovasiya tәşkilatıdır
eyni cinsi sәnaye müәssisәlәrinin öz mәhsullarının ümumi satış kontoru vasitәsilә satışını tәşkil etmәk mәqsәdi ilә
xüsusi ticarәt cәmiyyәti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir
hüquqi yaxud fiziki şәxslәrin, birqaydaolaraq, ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni yaxud başqa qeyrikommersiya
mәqsәdlәrinә çatmaq üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır
Fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılmasına vә yeniliklәrin maddi istehsal sferasına
hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsinә әsaslanan kompakt yerlәşdirilmiş kompleksdir
İri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmitәdqiqat
vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir

413 Texnopolis nәdir?

•

İri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmitәdqiqat
vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdii lә yaradılan firmalararası birlikdir
Fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılmasına vә yeniliklәrin maddi istehsal sferasına
hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsinә әsaslanan kompakt (sıxәlaqәli) yerlәşdirilmiş kompleksdir
Nәticәlәrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrә mürәkkәb işlәr kompleksinin
hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir
Müәyyәn bir әrazidә tam innovasiya tsiklini әhatә edәn müәssisә vә idarәlәrin daxilolduğu elmi ideyalar mәrkәzi
(mәsәlәn, universitet) yanında xüsusi olaraq yaradılmış kompleksdir
Yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlarvәs.) әtrafında formalaşan vә
onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutun innovasiya tәşkilatıdır

414 Vençur sahibkarlığı nәdir? Vençur sahibkarlığı nәdir?

•

fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılması olan biznesdir
nәhәng layihәlәrin hәyata keçirilmәsi üzrә ixtisaslaşmış biznesdir
әsasәn mövcud layihәlәrin davam etdirilmәsi üzrәixtisaslaşmış biznesdir
әsasәn yeni ideyların hәyata keçirilmәsi üzrә “riskli layihәlәrin” reallaşdırılması üzrә ixtisaslaşmış biznesdir
müәyyәn bir әrazidә (mәsәlәn, inkişaf etmiş infrastruktura malik kiçik şәhәrdә) tam innovasiya tsiklini әhatә edәn
müәssisәdir

415 Firmaların innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün dövlәt hansı alәtdәn istifadә edә bilmәz?

•

iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı
vergi güzәştlәri (investisiya vergi krediti)
firmalara uzun müddәtli güzәştli kreditlәrin verilmәsi
inhisarçı firmaların innovasiya fәaliyyәtinә mәhdudiyyәtlәrin qoyulması
patent vә müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması

416 Firmaların innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün dövlәt hansı alәtlәrdәn istifadә edә bilәr?

•

iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı
vergi güzәştlәri (investisiya vergi krediti)
firmalara uzun müddәtli güzәştli kreditlәrin verilmәsi
bunların hamısından
patent vә müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması

417 İxtisaslaşdırılmışvәkompleksinnovasiyatәşkilatlarıhansılardır
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•

müәssisәbirliklәri, sığortaşirkәtlәri, alyanslar, inkubatorlar, klasterlәr, texnologijiparklar tәktәsisçilimüәssisәlәr,
ortaqlıqlar, cәmiyyәtlәr
mәhdudmәsuliyyәtlimüәssisәlәr, kommanditmüәssisәlәr, sәhmdarcәmiyyәtlәri, tәsәrrüfatcәmiyyәtlәri,
kooperativlәr
konsern, kartel, kanqlomerat, konsorsium, sәnayeholdinqlәri, stratejialyanslar, maliyyәsәnayeqrupları
tәdqiqatmәrkәzlәri, layihәkonstruktortәşkilatları, elmiparklar, maliyyәsәnayeqrupları, texnoparklar,
texnopolislәr, stratejialyanslar
konsern, holdinq, konsorsium, holdinqlәr, әmәliyyatşirkәtlәri, sәhmdarcәmiyyәtlәri, maliyyәsәnayeqrupları

418 Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinә aid edilә bilmәz?

•

istehsalın texnoloji cәhәtdәn yenidәn tәchiz edilmәsinin vә hazırlığının hәyata keçirilmәsi
innovasiya infrastrukturunun yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi
yeni proseslәrin, mәhsulların vә mәmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması vә standartlaşdırılması
iqtisadi dövriyyәdә reallaşdırılacaq yeni yaxud tәkmillәşdirilmiş mәhsulun vә ya texnoloji prosesin yaradılmasına
istiqamәtlәnmiş elmitәdqiqat, tәcrübәkonstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin yerinә yetirilmәsi
intellektual mülkiyyәt obyektlәrinә vә mәxfi elmi vә texnoloji informasiyaya hüquqların әldә edilmәsi,
ötürülmәsi vә qorunması

419 Aşağıdakılardan hansı dövlәt innovasiya siyasәtinin qarşısında duran vәzifәlәrә daxil deyil?

•

innovasiya fәaliyyәtinin inkişafında elm, tәhsil, istehsal vә maliyyәkredit sferalarının qarşılıqlı fәaliyyәtinin
tәmin edilmәsi
innovasiya fәaliyyәtinin infrastrukturunun yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi
dövlәt innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinin, müәyyәnlәşdirilmәsi vә reallaşdırılması
yerli innovasiya mәhsullarının beynәlxalq bazarlarda satışının hәyata keçirilmәsi
elmitexniki kooperasiya vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı

420 Aşağıdakılardan hansı dövlәt innovasiya siyasәtinin mәqsәdini әks etdirir?

•

yerli mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın tәmin edilmәsi, әhalinin hәyat
sәviyyәsinin vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, ölkә iqtisadiyyatının dünya tәsәrrüfatına sәmәrәli inteqrasiyası
ölkәyә gәtirilәn malların keyfiyyәtinә nәzarәtin artmasını, fundamental tәdqiqatların nәticәlәrinin sәmәrәli
istifadәsini vә kommersiyalaşmasını, әhalinin sosial vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin
edәn әlverişli mühitin yaradılması
ölkәdә istehsal olunan mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artması, elmitexniki işlәmәlәrin nәticәlәrinin
sәmәrәli istifadәsi vә sosialiqtisadi inkişaf mәsәlәlәrinin hәlli
ölkәdә istehsal olunan mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artmasını, elmitexniki işlәmәlәrin nәticәlәrinin
sәmәrәli istifadәsini vә sosialiqtisadi inkişaf mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn innovasiya fәaliyyәti üçün ölkәdә
әlverişli iqtisadi, hüquqi vә tәşkilati mühitin yaradılması
yerli mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın tәmin edilmәsi, әhalinin hәyat
sәviyyәsinin vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, ölkәnin müdafiә (hәrbi), texnoloji vә ekoloji tәhlükәsizliyinin tәmin
edilmәsi

421 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı iqtisadi strukturun transformasiyasına istiqamәtlәnmişinnovasiya
siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirir?

•

yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bu impulsları hәrәkәtә gәtirәn yeganә qüvvә bazar rәqabәtidir, bu
proseslәrdә dövlәt yalnız tәnzimlәyisi rola malikdir
resusrların bölüşdürülmәsindә, gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin vә texnoloji imkanların seçilmәsindә bazar
mexanizmi üstün rola malikdir
yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bunların inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir mövcuddur, iqtisadiyyatın strukturunun
dәyişilmәsinә, tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına vә әhalinin hәyat sәviyyәsinә mütәrәqqi texnologiyanın
güclü tәsiri var
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır vә böyük sosial
mәsrәflәrә gәtirib çıxarır, elmitexniki tәrәqqinin sosial nәticәlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilmәli, sosial tәnzimlәmә
hәyata keçirilmәlidir

422 İqtisadiyyatda struktur dәyişikliklәrinә istiqamәtlәnmiş innovasiya siyasәtәti nәyә әsaslanır?
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyaların sosial tәsirlәri nәzәrә ala bilmәmәsinә
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyaların iqtisadi sәmәrәliliyi tәmin edә bilmәsinә
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•

yeniliklәrin başlıca impulsu olan elm vә texnikanın inkişafında dövlәtinüstün roluna
bazar mexanizminin üstün roluna
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsirә

423 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı "sosial yönümlü" innovasiya siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirir?

•

yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bu impulsları hәrәkәtә gәtirәn yeganә qüvvә bazar rәqabәtidir, bu
proseslәrdә dövlәt yalnız tәnzimlәyisi rola malikdir
resusrların bölüşdürülmәsindә, gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin vә texnoloji imkanların seçilmәsindә bazar
mexanizmi üstün rola malikdir
yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bunların inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir vә belә
inkişafın istiqamәtini dәqiq müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır vә böyük sosial
mәsrәflәrә gәtirib çıxarır, elmitexniki tәrәqqinin sosial nәticәlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilmәli, qәrarların qәbulu
prosesi geniş ictimaiyyәti cәlb etmәklә müәyyәn sosialsiyasi konsensusa әsaslanmalıdır
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir mövcuddur, iqtisadiyyatın strukturunun
dәyişilmәsinә, tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına vә әhalinin hәyat sәviyyәsinә mütәrәqqi texnologiyanın
güclü tәsiri var

424 "Sosial yönümlü" innovasiya siyasәtinin istinad nöqtәsi nәdәn ibarәtdir?

•

yalnız dövlәt fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar sosial tәsirlәri nәzәrә ala bilmir
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalariqtisadi sәmәrәliliyi tәmin edә bilәr
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar sosial tәsirlәri tam nәzәrә ala bilәr
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalarsosial tәsirlәri nәzәrә ala bilmir
yalnız dövlәtin iştirakı ilә tәmin edilәn innovasiyaların sosial tәsirlәri tam nәzәrә ala bilәr

425 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı "tәlәbә yönәlik" innovasiya siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirir?

•

yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bu impulsları hәrәkәtә gәtirәn yeganә qüvvә bazar rәqabәtidir, bu
proseslәrdә dövlәt yalnız tәnzimlәyisi rola malikdir
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır vә böyük sosial
mәsrәflәrә gәtirib çıxarır
yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bunların inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir vә dövlәt
belә inkişafın istiqamәtini dәqiq müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir
resusrların bölüşdürülmәsindә, gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin vә texnoloji imkanların seçilmәsindә bazar
mexanizmi üstün rola malikdir, dövlәt yalnız fundamental tәdqiqatları stimullaşdırmalı vә firmalarda yeniliklәrin
yaranması üçün zәruri iqtisadi vә informasiya mühitini tәmin etmәlidir
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir mövcuddur, iqtisadiyyatın strukturunun
dәyişilmәsinә, tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına vә әhalinin hәyat sәviyyәsinә mütәrәqqi texnologiyanın
güclü tәsiri var

426 "Tәlәbә yönәlik" innovasiya siyasәti nәyә әsaslanır?

•

dövlәt maraqlarının üstünlüyünә
bazar mexanizminin çatışmazlıqlarına
bazar mexanizminin mәhdud roluna
bazar mexanizminin üstün roluna
dövlәtin üstün roluna

427 "Texnoloji tәkan" siyasәtinin konsepsiyasına әsasәn dövlәt innovasiya proseslәrinin genişlәnmәsindә
necә iştirak etmәlidir?

•

bunların heç biri
yalnız birbaşa iştirak formasında
yalnız dolayısı formada
bütün mümkün birbaşa vә dolayısı iştirak formalarında
dövlәt bu prosesdә iştirak etmәmәlidir

428 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı "texnoloji tәkan" siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirir?
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•

yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bu impulsları hәrәkәtә gәtirәn yeganә qüvvә bazar rәqabәtidir,
әhalinin hәyat sәviyyәsi yeniliklәrin tәtbiqi sәviyyәsindәn asılıdır, bu proseslәrdә dövlәt yalnız tәnzimlәyisi rola
malikdir
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır vә böyük sosial
mәsrәflәrә gәtirib çıxarır, elmitexniki tәrәqqinin sosial nәticәlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilmәlidir
resusrların bölüşdürülmәsindә, gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin vә texnoloji imkanların seçilmәsindә bazar
mexanizmi üstün rola malikdir
yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bunların inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir vә dövlәt
belә inkişafın istiqamәtini dәqiq müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir mövcuddur, iqtisadiyyatın strukturunun
dәyişilmәsinә, tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına vә әhalinin hәyat sәviyyәsinә mütәrәqqi texnologiyanın
güclü tәsiri var

429 Dövlәt innovasiya siyasәtinin variantları hansılardır?

•

«texnoloji tәkan» siyasәti, elmitexniki inkişaf siyasәti, yeniliklәrin stimullaşdırılması siyasәti, "sosial yönümlü"
siyasәt
regional inkişaf siyasәti, vergi güzәştlәri siyasәti, «texnoloji inkişaf» siyasәti, elmitexniki inkişaf siyasәti,
yeniliklәrin tәtbiqi siyasәti
"texnoloji tәkan" siyasәti, "investisiyaya artımı" siyasәti, "sosial inkişaf" siyasәt, iqtisadi islahatlar siyasәt
"texnoloji tәkan" siyasәti, "tәlәbә yönәlik" siyasәt, "sosial yönümlü" siyasәt, iqtisadi strukturun transformasiyasına
istiqamәtlәnmiş siyasәt
elmitexniki inkişaf siyasәti, yeniliklәrin stimullaşdırılması siyasәti, «texnoloji inkişaf» siyasәti, әmәyin elmi
tәşkili siyasәti

430 Aşağıdakılardan hansı müxtәlif ölkәrlәrdә hәyata keçirilәn nnovasiya siyasәti variantları sırasına aid
deyil?

•

"texnoloji tәkan" siyasәti
"tәlәbә yönәlik" siyasәt
"sosial yönümlü" siyasәt
iqtisadi strukturun transformasiyasına istiqamәtlәnmiş siyasәt
seçmә sәnaye siyasәti

431 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

•

elmitexniki inkişafın proqnozlaşdırılması, milli elmi prioritetlәr sisteminin formalaşdırılması
ölkәdә yoxsulluğun azaldılması vә davamlı iqtisadi inkişafın tәmin edilmәsi, regionların sosialiqtisadi inkişafı
özәl bölmәdә elmi tәdqiqatların vә onların nәticәlәrinin tәtbiqinin stimullaşdırılması, ETTnin templәri vә
sәmәrәliliyi nöqteyinәzәrindәn zәruri rәqabәt sәviyyәsinin saxlanılması
dövlәt elmi tәdqiqatlarında prioritet (öncül) istiqamәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; dövlәt resusrlarının elmi
tәdqiqatların müxtәlif istiqamәtlәri arasında bölüşdürülmәsi
iqtisadiyyatda innovasiya mühitini, tәdqiqat vә işlәmәlәri tәmin edәn infrastrukturun formalaşdırılması

432 Milli innovasiya sistemlәrinin formalaşması vә inkişafı ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

bu prosesdә dövlәtin rolu şirkәtlәrin innovasiya fәaliyyәti üçün zәruri infrastrukturun vә әlverişli institusional
şәraitin yaradılmasından ibarәtdir
bu prosesdә hәm özәl bölmәnin, hәm dә dövlәtin rolları birbirini tәkrarlayır
bu prosesdә özәl bölmә vә dövlәtin hәr birinin özünәmәxsus rolu
bu prosesdә özәl bölmә vә dövlәtin qarşılıqlı әlaqәli fәaliyyәti son dәrәcә zәruri
bu prosedә özәl bölmәnin rolu yeni texnologiyaların yaradılmasından vә kommersiya mәnimsәnilmәsindәn
ibarәtdir

433 Milli innovasiya sistemi nәdir?

•

ölkәdә yeniliklәrin yaradılması vә kommersiyalaşdırılması ilә mәşğul olan firmaların vә elmi tәdqiqat
institutlarının mәcmusudur
qlobal miqyasda elmi biliklәrin vә texnologiyaların istehsalı vә kommersiyalaşdırılması ilә mәşğul olan qarşılıqlı
әlaqәli tәşkilatların vә institutların mәcmusudur
ölkәnin sәrhәdlәri çәrçivәsindә elmi biliklәrin vә texnologiyaların istehsalı vә kommersiyalaşdırılması ilә mәşğul
olan qarşılıqlı әlaqәli tәşkilatların vә institutların mәcmusudur
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ölkәnin sәrhәdlәri çәrçivәsindә elmi biliklәrin vә texnologiyaların istehsalı vә kommersiyalaşdırılması ilә mәşğul
olan dövlәt qurumlarının mәcmusudur
bunların hamısı

434 Aşağıdakılardan kim innovasiya proseslәrinin institutsional kontekstini araşdırıb?

•

D. Nort
M. Porter
Y. Şumpeter
F. Hayek
M. Fridman

435 İnnovasiyalara münasibәtdә "sәpәlәnmiş bilik" konsepsiyasının müәllifi kimdir?

•

F. Hayek
D. Nort
Y. Şumpeter
M. Porter
C. Stigler

436 İnstitutsionalizmin innovasiya konsepsiyasının başlıca ideyası nәdәn ibarәtdir?

•

innovasiya prosesinin әsas mәnbәyini rәqabәt tәşkil edir
innovasiya prosesinin әsasını qeyri müәyyәnlik, informasiya mәhdudluğu vә natamam bilklәr tәşkil edir
institutlar birbaşa vә dolayısı ilә hәm biliklәrә, hәm dә texnologiyalara tәsir göstәrir
innovasiyaların mәnbәyini elmitәdqiqat institutları tәşkil edir
iqtisadi inkişafın әsas amili dövlәtin elmitәdqiqatları

437 F. Hayekә görә innovasiya proseslәrinin әsasını tәşkil edәn amillәr hansılardır?

•

iqtisadi sabitlik, informasiya natamamlığı vә biliklәrin ötürülmәsi
qeyrimüәyyәnlik, informasiya tamlığı vә biliklәrin natamamlığı
iqtisadi sabitlik, informasiyanın mәhdudluğu vә biliklәrin natamamlığı
qeyrimüәyyәnlik, informasiyanın mәhdudluğu vә biliklәrin natamamlığı
qeyrimüәyyәnlik, informasiyanın mәhdudluğu vә biliklәrin tamlığı

438 F. Hayekin innovasiya nәzәriyyәsi necә adlanır?

•

milli innovasiyalar sistemi konsepsiyası
"yaradıcı (konstruktiv) dağıdılma" konsepsiyası
institutsional mühit konsepsiyası
"sәpәlәnmiş bilik" konsepsiyası
yaradıcı rәqabәt konsepsiyası

439 Y. Şumpeterin innovasiya nәzәriyyәsi necә adlanır?

•

yaradıcı rәqabәt konsepsiyası
institutsional mühit konsepsiyası
"sәpәlәnmiş bilik" konsepsiyası
"yaradıcı (konstruktiv) dağıdılma" konsepsiyası
milli innovasiyalar sistemi konsepsiyası

440 İqtisad elminә görә hazırda innovasiyaların subyekti kimdir?

•

ev tәsәrrüfatları
dövlәt
sahibkarlar vә firmalar
bunlaırn hamısı
sosial qruplar vә sosial hәrәkatlar
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441 Y.Şumpeterә görә innovasiyaların subyekti kimdir?

•

bunlaırn hamısı
ev tәsәrrüfatları
dövlәt
sahibkarlar vә firmalar
sosial qruplar vә sosial hәrәkatlar

442 Y. Şumpeterin sahibkarı kimdir?

•

dövlәt dәstәyindәn sәmәrәli faydalana bilәn qabiliyyәtli insan
yeni ideyaları ortaya çıxarmaq qabiliyyәtinә malik insan
mövcud resursları sәmәrәli istifadә etmәk qabiliyyәtinә malik insan
yeni ideyaları sәmәrәli iqtisadi qәrarlara çevirmәk qabiliyyәtinә malik insan
mәnfәәt uğrunda rәqabәt aparan istehsalçı

443 Y. Şumpeterin innovasiya konsepsiyasında iqtisadi inkişafın lkin mәnbәyini nә tәşkil edir?

•

milli innovasiya sistemi
dövlәtin innovasiya siyasәti
firmaların marketinq fәaliyyәti
firmalar arasında innovasiyalara әsaslanan rәqabәt
dövlәtin elmitәdqiqatları stimullaşdırması

444 M.Porter hәr bir ölkәnin rәqabәtli inkişafının dörd mәrhәlәsini fәrqlәndirir. Aşağıdakılardan hansı bu
mәrhәlәlәrә aid deyil?

•

әhalinin rifah sәviyyәsinә әsaslanan inkişaf
investisiya üstünlüyünә әsaslanan inkişaf
istehsal amillәrinin üstünlüyünә әsaslanan inkişaf
dövlәtin aparısı roluna әsaslanan inkişaf
innovasiyaya әsaslanan inkişaf

445 Aşağıdakılardan hansı Y.Şumpeterin “yeni kombinasiyaları”na daxil deyil?

•

yeni tәşkilati strukturların yaradılması
yeni istehsal üsullarının tәtbiqi
istehlakçılara yeni әmtәәnin yaxud yeni keyfiyyәtlәrә malik әmtәәnin tәqdim edilmәsi
mәhsulun istehsal xәrclәrinin azaldılması
xammal vә ya yarımfabrikatların yeni mәnbәlәrinin әldә edilmәsi

446 Y.Şumpeterin yanaşmasında sahibkar kimdir?

•

rәqabәt qabiliyyәtli istehsalçı
xәrclәrini minimumlaşdırmaöa çalışan şәxs
mәnfәәtini artırmağa çalışan iş adamı
yeni kombinasiyaları hәyata keçirәn novator
istehlakçının tәlәblәrini ödәmәyә çalışan istehsalçı

447 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsiplәri әsas götürürlәr?

•

elmitexniki inkişafın yalnız dövlәt tәrәfindәn tәmin edilmәsi mümkünlüyü; iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi
rolunun qәbul edilmәsi; innovasiya fәaliyyәtinin institusional kontekstinin bu fәaliyyәtin mәzmununa vә
srukturuna birbaşa tәsir göstәrәn amil olması
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin mәhdudlaşdırılması; monetarizm; tәlәbtәklif tarazlığı qanunu
«Görünmәz әl» prinsipi; ümumi tarazlığın statik nәzәriyyәsi; pul tәklifi qanunu
korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara vә elmi işlәtmәlәrә әsaslanan rәqabәtin iqtisadi dinamikanın
başlıca amili olması; iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qәbul edilmәsi; innovasiya fәaliyyәtinin
institusional kontekstinin bu fәaliyyәtin mәzmununa vә srukturuna birbaşa tәsir göstәrәn amil olması
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miqyas artımından qәnaәt prinsipi; korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara vә elmi işlәtmәlәrә
әsaslanan rәqabәtin iqtisadi dinamikanın başlıca amili olması; pul tәklifi qanunu

448 Yeni “Texnoloji trayektoriya”ya keçid nәyi ifadә edir?

•

iqtisadi sәmәrәliliyi
tәşkilati yenilәnmәni
tәdrici tәkmillәşmәni
radikal yenilәnmәni
iqtisadi potensialı

449 “Texnoloji trayektoriya” üzrә hәrәkәt nәyi ifadә edir?

•

iqtisadi potensialı
texnoloji yenilәnmәni
radikal yenilәnmәni
tәdrici tәkmillәşmәni
tәşkilati yenilәnmәni

450 "Texnoloji trayektoriya" әyrisi nәyi göstәrir?

•

mәhsulun texniki sәviyyәsinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә mәhsul satışından әldә
olunan gәlirin artımı arasındakı әlaqәni
mәhsulun texniki sәviyyәsinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә bu mәqsәd üçün sәrf olunmuş
resursların artımı arasındakı әlaqәni
mәhsulun texniki sәviyyәsi ilә onun istehsalına sәrf olunmuş resurslar arasındakı әlaqәni
mәhsulun texniki sәviyyәsinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә bu mәqsәd üçün sәrf olunmuş
resurslar arasındakı әlaqәni
mәhsulun potensial texniki sәviyyәsi (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) ilә onun real mәhsuldarlığı
arasındakı әlaqәni

451 İnnovasiyanın texnoloji potensialı nә ilә müәyyәn olunur?

•

buraxılış qabiliyyәti ilә
yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın sosial parametrlәrinin son hәddi ilә
yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın iqtisadi parametrlәrinin son hәddi ilә
yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın obektiv fiziki, kimyәvi, bioloji vә digәr parametrlәrinin son hәddi ilә
yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın tәşkilatiidarәetmә parametrlәrinin son hәddi ilә

452 Aşağıdakılardan hansı innovasiyaları yeniliyin әhәmiyyәtlilik sәviyyәsinә görә qruplaşdırılmasını әks
etdirir?

•

xırda yeniliklәr, kompleks yeniliklәr, sistemli yeniliklәr, strateji yeniliklәr
radikal yeniliklәr, kombinәlәşdirilmiş yeniliklәr, uyğunlaşdırılmış yeniliklәr, әvәzlәyici yeniliklәr
müәssisә miqyaslı yenilik, sahә miqyaslı yenilik, ölkә miqyaslı yenilik, dünya miqyaslı yenilik
texnikitexnoloji әhәmiyyәtli yeniliklәr, tәşkilatiiqtisadi әhәmiyyәtli yeniliklәr, ictimai әhәmiyyәtli yeniliklәr
müәssisә miqyaslı yenilik, müәssisәlәrarası istifadә yeniliyi, sahәlәrarası tәtbiq yeniliyi, ölkә miqyaslı yenilik,
regional әhәmiyyәtli yenilik

453 Aşağıdakılardan hansı innovasiyaların yaranmasına münasibәtdә “Tәlәbin dartması” (Demand Pull)
yanaşmasını әks etdirir?

•

elmi kәşf (ixtira)  ideya  istehsal  marketing
istehsalçının tәkliflәri – ideya – istehsal
istehsalçının tәkliflәri – ideya – istehlak
marketing  ideya  elmi kәşf (ixtira)  istehsal
istehlakçının tәkliflәri  ideya – istehsal

454 “Tәlәbin dartması” (Demand Pull) yanaşmasına görә innovasiyalar öz başlanğıcını nәdәn götürür?
fundamental elmi tәdqiqatlardan
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•

mütәxәssislәrin tәcrübәlәrindәn
istehlakçının ödәnilmәyәn tәlәbatlarından
istehlakçının ödәnilәn tәlәbatlarından
istehsalçının ödәnilmәyәn tәlәbatlarından

455 Aşağıdakılardan hansı innovasiyaların yaranmasına münasibәtdә “Elmin itәlәmәsi» (Science Push)
yanaşmasını әks etdirir?

•

ideya  elmi kәşf (ixtira)  istehsal  marketing
elmi kәşf (ixtira)  ideya  istehsal  marketing
istehlakçının tәkliflәri  ideya  istehsal
istehsal  marketing  ideya  elmi kәşf (ixtira)
marketing  ideya  elmi kәşf (ixtira)  istehsal

456 “Elmin itәlәmәsi» (Science Push) yanaşmasına görә innovasiya prosesi necә davam edir?

•

diskret
fasilәsiz
xәtti
funksional
paralel

457 Aşağıdakılardan hansı tәşkilatiidarәetmә yeniliklәrinә aid edilә bilmәz?

•

struktur bölmәlәrin, sosial qrupların vә ya ayrıayrı şәxslәrin nüfuz dairәlәri arasında qarşılıqlı nisbәtlәrin
dәyişdirilmәsi
tәşkilatın (şirkәtin, vә s.) idarә edilmәsi sisteminin tәkmllәşdirilmәsi
tәşkilati strukturlar vә idarәetmә texnologiyalarının tәkmllәşdirilmәsi
istehsalın vә әmәyin tәşkili vә nizama salınmasının yeni forma vә üsullarının tәtbiqi
işçilәrin peşә hazırlığının artırılması vә yenidәn ixtisaslaşdırılması

458 Aşağıdakılardan hansı innovasiyaların predmetini әks etdirmir?

•

ekoloji yeniliklәr
sosialiqtisadi yeniliklәr
radikal yeniliklәr
texnikitexnoloji yeniliklәr
tәşkilatiidarәetmә yeniliklәri

459 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı tәkamül xarakterli yeniliklәrә şamil olunmur?

•

tәdrici xarakterlidir
köklü keyfiyyәt dәyişiklidir
fasilәsiz baş verir
bunların heç biri
modernlәşdirici xarakterlidir

460 Aşağıdakılardan hansı radikalxarakterliyeniliklәri ifadә edir?

•

mәhsulların vә proseslәrin yaradılmasında (istehsalında), texnika vә texnologiyada tәdrici dәyişikliklәri nәzәrdә
tutur
mәhsulların vә proseslәrin yaradılmasında (istehsalında), texnika vә texnologiyada köklü keyfiyyәt
dәyişikliklәrini nәzәrdә tutur
mәhsulların vә proseslәrin yaradılmasında (istehsalında), texnika vә xırda dәyişikliklәri nәzәrdә tutur
mәhsulların vә proseslәrin yaradılmasında (istehsalında), texnika vә texnologiyada kәmiyyәtölçü dәyişikliklәrini
nәzәrdә tutur
bunların hamısı

461 Müәssisәnin uğurlu innovasiya fәaliyyәti nәyә gәtirib çıxarır?

•
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•

müәssisәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәnmәsinә vә mәnfәәtinin artmasına
mәhsul istehsalının artmasına vә satılmayan mәhsulun çoxalmasına
әlavә xәrclәrin artmasına vә mәnfәәtin azalmasına
müәssisәnin ölkәdә vә xaricdә tanınmağına
müәssisәnin sәnәdlәşmә işlәrinin artmasına

462 Yeniliklәrin tәtbiqindә özәl şirkәtlәrin son mәqsәdi nәdir?

•

öz mәnfәәtini artırmaq
istehlakçıların tәlәbatını daha dolğun ödәmәk
rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk
satış bazarlarını genişlәndirmәk

463 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtini bilavasitә sәciyyәlәndirmir?(

•

istehlakçıların istәklәrinin yerinә yetirilmәsinә yönәlik yeni mәhsulun istehsalı
yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması vә hazır mәhsul şәklindә bazara çıxarılması
müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәtinin planlaşdırılması
yeni satış bazarlarının vә yeni satış üsullarının tapılması
yeni idarәetmә üsullarının tәtbiqi

464 Mәhsul innovasiyaları nәyi xarakterizә edir?

•

yeni mәhsul növ¬lә¬rinin yaradılması vә mәnimsәnilmәsini
yeni idayaların tapılması vә layihәlәndirilmәsini
istehsalın tәşkilinin yeni metod¬la¬rı¬nın (yeni tex¬nologiyaların, yeni idarәetmә üsullarının, yeni yanaşmaların)
yaradılmasını
yeni kәşfların vә ixtiraların taılmasını
bunların hamısını

465 Proses inno¬vasiyaları nә ilә bağlıdır?

•

yeni mәhsul növ¬lә¬rinin yaradılması vә mәnimsәnilmәsi ilә
istehsalın tәşkilinin yeni metod¬la¬rı¬nın (yeni tex¬nologiyaların, yeni idarәetmә üsullarının, yeni yanaşmaların)
yaradılması ilә
toplanmış emprik tәcrübәnin yayılması ilә
yeni kәşfların vә ixtiraların taılması ilә
yeni idayaların tapılması vә layihәlәndirilmәsi ilә

466 Texnoloji parametrlәrindәn asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

idarәetmә vә texnoloji innovasiyalar
mәhsul vә proses in¬novasiyaları
tәşkilati vә proses innovasiyalar
mәhsul vә әmәliyyat innovasiyaları
iqtisadi vә tәşkilati innovasiyalar

467 İnnovasiya üçün xas olan 3 әlamәt hansılardır?

•

elmitexniki yaxud tәşkilati yenilik; yeni ixtira vә kommersiyabaxımındanreallaşdırılması
elmitexniki yaxud tәşkilati yenilik; isteh¬sa¬la tәt¬bi¬qiliyi vә kommersiyabaxımındanreallaşdırılması
elmitexniki yaxud tәşkilati yenilik; isteh¬sa¬lın sәmәrәliliyi vә kommersiyabaxımındanreallaşdırılması
elmitexniki yaxud tәşkilati yenilik; isteh¬sa¬la tәt¬bi¬qiliyi vә patentlәşdirmә
elmitexniki yenilik; tәşkilati yenilik vә isteh¬sa¬la tәt¬bi¬qiliyi

468 Aşağıdakılardan hansı “İnnovasiya" anlayışı çәrçivәsinә düşmür?

•

yeni kombinasiya
yeni kәşf
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•

yeni qayda
yeni üsul
yeni mәhsul vә ya texnologiya

469 Aşağıdakılardan hansı "innovasiya" anlayışını daha dәqiq ifadә edir?

•

yeni ideyaların ortaya çıxması
yeniliklәrin hәyata keçirilmәsi
yeniliklәrin yaradılması
yemi kәşflәr haqqında mәlumat
yeni ixtiraların qeydiyyatı

470 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Sәhmlәr kimi korporativ istiqrazlar da şirkәtlәr tәrәfindәn әlavә vәsait cәlb etmәk mәqsәdilә buraxılır, lakin
sәhmdәn fәrqli olaraq istiqraz borc qiymәtli kağızıdır
Adi sәhm  sahibinin sәhmdar cәmiyyәtinin gәlirinin bir hissәsini dividend şәklindә almaq, cәmiyyәtin idarә
edilmәsindә iştirak etmәk vә lәğv edildiyi halda yerdә qalan әmlakın bir hissәsini әldә etmәk hüquqlarını tәsbit
edir
Sәhm  öz sahibinә emitentin gәlirinin bir hissәsini dividend şәklindә almaq, emitentin idarә olunmasında iştirak
etmәk vә emitentin lәğvi halında geridә qalan әmlakın bölüşdürülmәsi zamanı hәmin әmlakın bir hissәsini әldә
etmәk hüququnu verәn pay qiymәtli kağızıdır
Sәhmlәr kimi korporativ istiqrazlar da dövlәt tәrәfindәn әlavә vәsait cәlb etmәk mәqsәdilә buraxılır, lakin
sәhmdәn fәrqli olaraq istiqraz borc qiymәtli kağızıdır
İmtiyazlı sәhm  sahibinin malik olduğu sәhmin nominalından müәyyәn faizlә ifadә olunmuş ölçüdә dividend
almaq hüququnu tәsbit edir vә bu dividendin alınmasında digәr adi sәhm sahiblәrinә nisbәtәn üstünlük hüququnu
tәmin edir

471 Aşağıdakı alәtlәrdәn hansı korporativ qiymәtli kağızlar sektoruna aiddir?

•

beynәlxalq tәşkilatların istiqrazları
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının notları
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyinin istiqrazları
ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin sәhmlәri
investisiya şirkәtlәrinin qiymәtli kağızları

472 Bakı Fond Birjasının fәaliyyәti hansı qurum tәrәfindәn tәnzimlәnir?

•

Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi

473 Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının Notları nә üçündür?

•

daxili borclanma alәti kimi Notların buraxılmasında mәqsәd şirkәtlәrdә olan sәrbәst pul kütlәsinin sterilizasiyasını
tәmin etmәkdir
monetar siyasәtinin tәrkib hissәsi kimi Notların buraxılmasında mәqsәd dövlәt büdcәsinә vәsait cәlb edilmәsi
mәqsәdinә xidmәt edir
daxili borclanma alәti olub büdcә ehtiyacları üçün vәsait cәlb edilmәsi mәqsәdinә xidmәt edir
monetar siyasәtinin tәrkib hissәsi kimi Notların buraxılmasında mәqsәd dövriyyәdә olan sәrbәst pul kütlәsinin
sterilizasiyasını tәmin etmәkdir
monetar siyasәtinin tәrkib hissәsi kimi Notların buraxılmasında mәqsәd şirkәtlәrdә olan sәrbәst pul kütlәsinin
sterilizasiyasını tәmin etmәkdir

474 Maliyyә Nazirliyinin emissiya etdiyi dövlәt istiqrazları nәdir?
daxili borclanma alәti olub büdcә ehtiyacları üçün ölkә xaricindәn vәsait cәlb edilmәsi mәqsәdinә xidmәt edir
xarici borclanma alәti olub tәdiyә balansı üçün vәsait cәlb edilmәsi mәqsәdinә xidmәt edir
xarici borclanma alәti olub büdcә ehtiyacları üçün vәsait cәlb edilmәsi mәqsәdinә xidmәt edir

•
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•

daxili borclanma alәti olub büdcә ehtiyacları üçün vәsait cәlb edilmәsi mәqsәdinә xidmәt edir
daxili borclanma alәti olub müәssisәlәrin ehtiyacları üçün vәsait cәlb edilmәsi mәqsәdinә xidmәt edir

475 Bakı Fond Birjasında hansı alәtlәrinin ticarәti aparılmır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyinin istiqrazları
ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin korporativ istiqrazları
ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin sәhmlәri
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının notları
ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin veksellәri

476 Bakı Fond Birjasında hansı alәtlәrinin ticarәti aparılmır?

•

ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin korporativ istiqrazları
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının notları
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyinin istiqrazları
xarici şirkәtlәrin istiqrazları
ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin sәhmlәri

477 Bakı Fond Birjasında hansı alәtlәrinin ticarәti aparılır?

•

ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin korporativ istiqrazları
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının notları
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyinin istiqrazları
bunların hamısı
ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin sәhmlәri

478 Bakı Fond Birjası nә vaxt tәsis edilib?

•

2003cü il
2005ci il
1995ci il
2000ci il
2010cu il

479 Azәrbaycanın fond bazarı hansı sektorlardan ibarәtdir?

•

bunların hamısı
dövlәt qiymәtli kağızlar sektoru vә xarici şirkәtlәrin qiymәtli kağızlar sektoru
korporativ qiymәtli kağızlar sektoru vә xarici şirkәtlәrin qiymәtli kağızlar sektoru
dövlәt qiymәtli kağızlar sektoru vә korporativ qiymәtli kağızlar sektoru
xarici qiymәtli kağızlar sektoru vә daxili qiymәtli kağızlar sektoru

480 İlkin ictimai tәklif (İPO) nәdir?

•

fond birjasında satış hәyata keçirmәk istәyәn firmanın “listing”idir
qiymәtli kağız alıb/satmaq imkanıdır
sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmlәrinin tәkrar ictimai satışıdır
sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmlәrinin birinci ictimai satışıdır
qiymәtli kağızlar ilә ticarәtin tәşkil edilmәsidir

481 Fond birjalarının әsas funksiyası nәdir?

•

bunların heç biri
әmtәәlәrlә ticarәtin tәşkil edilmәsi
qiymәtli kağızlar ilә ticarәtin tәşkil edilmәsi
kapital bazarının tәşkili
әmәk bazarının tәşkili
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482 Fond birjası nәyi tәmin edir?

•

qiymәtli kağızlar haqqında lazımi informasiyanın yayılmasını
qiymәtli kağızların bazar qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsini
qiymәtli kağızların alqısatqısı üçün zәruri şәraitin yaradılmasını
bunların hamısı
qiymәtli kağızlara olan tәlәb vә tәklif arasında tarazlığın әks etdirilmәsini

483 Fond birjası:

•

istehsalat müәssisәsidir
dövlәt orqanıdır
qeyrikommersiya tәşkilatıdır
kommersiya tәşkilatıdır
ictimai birlikdir

484 Birlәşmә vә birlәşdirilmә üsulları hansılardır?

•

Konqlomerat birlәşmәlәri
İdarәetmә birlәşdirilmәlәri
Allokativ (bölüşdürücü) birlәşdirilmәlәr
Bunların hamısı
Tamah mәqsәdli birlәşdirilmәlәr

485 Bunlardan hansı firmaların birlәşmәlәrinin vә birlәşdirilmәlәrinin miqyas artımından qәnaәt mötivini
әks etdirmir?

•

Transaksiya xәrclәrinin aradan qaldırılması
Maliyyә resurslarının әldә edilmәsindә qәnaәt
İstehsal miqyasının artımından qәnaәt
Bazar hakimiyyәtinin güclәnmәsi
Tәdqiqat vә inkişaf sahәsindә qәnaәt

486 Şirkәtlәrin birlәşmәlәrinin vә birlәşdirilmәlәrinin hansı motivlәrlә ola bilәr?

•

Bölünmәyәn yaxud sәrbәst resurslardan sәmәrәli istifadә olunması
Miqyas artımından faydaların götürülmәsi
Bazar hakimiyyәtinin güclәnmәsi
bunların hamısı
Reklam vә satışın stimullaşdırılmasına yönәlik başqa xәrclәrin ixtisarı

487 Firmaların birlәşmәsi vә birlәşdirilmәsi:

•

dövlәt siyasәtinin nәticәdir
bazar hadisәsidir
siyasi prosesdir
bazardankәnar prosesdir
“bazar uğursuzluğu”nu göstәrir

488 Şirkәtlәrin şaquli birlәşmәlәri hansı üstünlük yaradır?

•

müxtәlif istehsalproseslәrinin bir firma daxilindә cәmlәşmәsi
istehsalın texnoloji prosesinin bir firma daxilindә cәmlәşmәsi
mәhsulların maya dәyәrinin aşağı salınması
istehsal tsiklinin qısalması
firmanın işçilәrinin sayının azalması

489 Şirkәtlәrin üfiqi birlәşmәlәrinin hansı üstünlük yaradır?

•
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•

rәqabәtqabiliyyәtliliyin artırılması
mәhsulların maya dәyәrinin aşağı salınması
bunların hamısı
istehsalın texnoloji prosesinin bir firma daxilindә cәmlәşmәsi
mәhsulun rentabelliyinin yüksәldilmәsi

490 Şirkәtlәrin yenidәn tәşkili nәdir?

•

müxtәlif biznes sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin birlәşmәsidir
eyni mal vә xidmәtlәri tәklif edәn 2 vә daha çox rәqib şirkәtin bir şirkәt formasında birlәşmәsidir
özünün tәdarükçüsü olan yaxud ona xidmәt göstәrәn firmaların әsas şirkәt tәrәfindәn özünә birlәşdirilmәsidir
qarşılıqlı әlaqәli mallar buraxan şirkәtlәrin birlәşmәsidir
öz aralarında birbiri ilә hәrhansı istehsal vә ya satış münasibәtlәri ilә bağlı olmayan şirkәtlәrin birlәşmәsidir

491 Şirkәtlәrin konqlomerat (dolama) birlәşmәlәri nәdir?

•

öz aralarında birbiri ilә hәrhansı istehsal vә ya satış münasibәtlәri ilә bağlı olmayan şirkәtlәrin birlәşmәsidir
qarşılıqlı әlaqәli mallar buraxan şirkәtlәrin birlәşmәsidir
müxtәlif biznes sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin birlәşmәsidir
özünün tәdarükçüsü olan yaxud ona xidmәt göstәrәn firmaların әsas şirkәt tәrәfindәn özünә birlәşdirilmәsidir
eyni mal vә xidmәtlәri tәklif edәn 2 vә daha çox rәqib şirkәtin bir şirkәt formasında birlәşmәsidir

492 Şirkәtlәrin paralel (“qәbilә”) birlәşmәlәri nәdir?

•

müxtәlif biznes sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin birlәşmәsidir
qarşılıqlı әlaqәli mallar buraxan şirkәtlәrin birlәşmәsidir
öz aralarında birbiri ilә hәrhansı istehsal vә ya satış münasibәtlәri ilә bağlı olmayan şirkәtlәrin birlәşmәsidir
eyni mal vә xidmәtlәri tәklif edәn 2 vә daha çox rәqib şirkәtin bir şirkәt formasında birlәşmәsidir
özünün tәdarükçüsü olan yaxud ona xidmәt göstәrәn firmaların әsas şirkәt tәrәfindәn özünә birlәşdirilmәsidir

493 Şirkәtlәrin şaquli birlәşmәlәri nәdir?

•

eyni mal vә xidmәtlәri tәklif edәn 2 vә daha çox rәqib şirkәtin bir şirkәt formasında birlәşmәsidir
özünün tәdarükçüsü olan yaxud ona xidmәt göstәrәn firmaların әsas şirkәt tәrәfindәn özünә birlәşdirilmәsidir
qarşılıqlı әlaqәli mallar buraxan şirkәtlәrin birlәşmәsidir
öz aralarında birbiri ilә hәrhansı istehsal vә ya satış münasibәtlәri ilә bağlı olmayan şirkәtlәrin birlәşmәsidir
müxtәlif biznes sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin birlәşmәsidir

494 Şirkәtlәrin üfiqi birlәşmәlәri nәdir?

•

eyni mal vә xidmәtlәri tәklif edәn 2 vә daha çox rәqib şirkәtin bir şirkәt formasında birlәşmәsidir
özünün tәdarükçüsü olan yaxud ona xidmәt göstәrәn firmaların әsas şirkәt tәrәfindәn özünә birlәşdirilmәsidir
müxtәlif biznes sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin birlәşmәsidir
öz aralarında birbiri ilә hәrhansı istehsal vә ya satış münasibәtlәri ilә bağlı olmayan şirkәtlәrin birlәşmәsidir
qarşılıqlı әlaqәli mallar buraxan şirkәtlәrin birlәşmәsidir

495 Birlәşdirilmә zamanı:

•

alıcı şirkәt fәaliyyәtini davam etdirir, ona birlәşdirilәm digәr tәsәrrüfat subyektlәri müstәqilliklәrini itirirlәr vә
hüquqi şәxs kimi mövcudluğunu dayandırırlar
sövdәlәşmәdә iştirak edәn bütün şirkәtlәr hüquqi şәxs statusunu saxlayırlar
sövdәlәşmәdә iştirak edәn bütün şirkәtlәr hüquqi şәxs statusunu itirir vә yeni şirkәtdә birlәşirlәr
alıcı (әsas) şirkәt fәaliyyәtini davam etdirir, ona birlәşdirilәm digәr tәsәrrüfat subyektlәri müstәqilliklәrini saxlasa
da hüquqi şәxs statusunu itirirlәr
alıcı (әsas) şirkәt fәaliyyәtini davam etdirir, ona birlәşdirilәm digәr tәsәrrüfat subyektlәri müstәqilliklәrini itirsәlәr
dә hüquqi şәxs kimi mövcudluğunu davam etdirirlәr

496 Birlәşmәdә iştirak edәn şirkәtlәr:

•

hüquqi şәxs statusunu davam etdirirlәr
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•

hüquqi şәxs statusunu itirir vә yeni şirkәtdә birlәşirlәr
yeni şirkәtin tәrkibindә hüquqi şәxs statusunu saxlayırlar
hüquqi şәxs statusunu itirsәlәr dә yeni şirkәtin tәrkibindә fәaliyyәtini davam etdirirlәr
hüquqi şәxs statusunu itirsәlәr dә müstәqil fәaliyyәtini davam etdirirlәr

497 Әldәetmә nәdir?

•

bunların heç biri
tәsәrrüfat cәmiyyәti (şirkәt) üzәrindә nәzarәti әldә etmәk mәqsәdiylә hәyata keçirilәn vә şirkәtin nizamnamә
kapitalının (sәhmlәrinin, paylarının vә s.) 30 faizindәn çoxunun әldә edilmәsi yolu ilә baş verәn sövdәlәşmәdir
bir şirkәtin başqa bir vә ya bir neçә tәsәrrüfat subyektini alıb özünә birlәşdirmәsidir
2 vә çox sayda müstәqil vә bәrabәrhüquqlu şirkәtin birlәşәrәk yeni tәsәrrüfat subyektinin (şirkәtin) yaranmasıdır
resursların әldә edilmәsinin alternativ imkanlarını xarakterizә edir vә bu baxımdan tam bir bazar hadisәsidir

498 Birlәşdirilmә nәdir?

•

tәsәrrüfat cәmiyyәti (şirkәt) üzәrindә nәzarәti әldә etmәk mәqsәdiylә hәyata keçirilәn vә şirkәtin nizamnamә
kapitalının (sәhmlәrinin, paylarının vә s.) 30 faizindәn çoxunun әldә edilmәsi yolu ilә baş verәn sövdәlәşmәdir
bir şirkәtin başqa bir vә ya bir neçә tәsәrrüfat subyektini alıb özünә birlәşdirmәsidir
2 vә çox sayda müstәqil vә bәrabәrhüquqlu şirkәtin birlәşәrәk yeni tәsәrrüfat subyektinin (şirkәtin) yaranmasıdır
resursların әldә edilmәsinin alternativ imkanlarını xarakterizә edir vә bu baxımdan tam bir bazar hadisәsidir
bunların heç biri

499 Firmaların birlәşmәlәri nәdir?

•

2 vә çox sayda müstәqil vә bәrabәrhüquqlu şirkәtin birlәşәrәk yeni tәsәrrüfat subyektinin (şirkәtin) yaranmasıdır
bunlaırn heç biri
resursların әldә edilmәsinin alternativ imkanlarını xarakterizә edir vә bu baxımdan tam bir bazar hadisәsidir
tәsәrrüfat cәmiyyәti (şirkәt) üzәrindә nәzarәti әldә etmәk mәqsәdiylә hәyata keçirilәn vә şirkәtin nizamnamә
kapitalının (sәhmlәrinin, paylarının vә s.) 30 faizindәn çoxunun әldә edilmәsi yolu ilә baş verәn sövdәlәşmәdir
bir şirkәtin başqa bir vә ya bir neçә tәsәrrüfat subyektini alıb özünә birlәşdirmәsidir

500 Bunlardan hansı müәyyәn edilmiş qaydalardan kәnarlaşma xarakterli davranışların aşkar edilmәsi vә
aradan qaldırılması üzrә prosedurlarә әks etdirәn institutlara aid deyil?

•

mübahisәlәrin hәlli sistemi
müqavilәlәr vә tәlimatlar
qanunlara әmәl edilmәsinә nәzarәt
mәhkәmә sistemi
hakimlik

501 Aşağıdakılardan hansı formal institutlara aid deyil?

•

fәrman, sәrәncam vә qәrarlar
müqavilәlәr, tәlimatlar
adәtәnәnәlәr
konstitusiya
qanunlar

502 Aşağıdakılardan hansı bazarı legitimlәşdirәn institutlara aiddir?

•

pensiya sistemlәri, işsizlikdәn müdafiә vә digәr sosial fondlar
antiinhisar tәnzimlәnmәsini, әtraf mühitin mühafizәsi institutları
effektiv siyasi güc, parlament, müstәqil mәhkәmә sistemi
davranış kodekslәri, adәtәnәnәlәr, vәrdişlәr
pulkredit tәnzimlәnmәsi vә fiskal tәnzimlәmә institutları

503 Aşağıdakılardan hansı makroiqtisadi vә maliyyә sabitliyini tәmin edәn institutlara aiddir?

•

antiinhisar tәnzimlәnmәsini, әtraf mühitin mühafizәsi institutları
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•

pulkredit tәnzimlәnmәsi vә fiskal tәnzimlәmә institutları
davranış kodekslәri, adәtәnәnәlәr, vәrdişlәr
pensiya sistemlәri, işsizlikdәn müdafiә vә digәr sosial fondlar
effektiv siyasi güc, parlament, müstәqil mәhkәmә sistemi

504 Aşağıdakılardan hansı bazarların “uğursuzluqları”nı tәnzimlәyәn institutlara aiddir?

•

davranış kodekslәri, adәtәnәnәlәr, vәrdişlәr
antiinhisar tәnzimlәnmәsini, әtraf mühitin mühafizәsi institutları
pensiya sistemlәri, işsizlikdәn müdafiә vә digәr sosial fondlar
effektiv siyasi güc, parlament, müstәqil mәhkәmә sistemi
pulkredit tәnzimlәnmәsi vә fiskal tәnzimlәmә institutları

505 Aşağıdakılardan hansı bazarların formalaşmasını vә sağlam fәaliyyәtini tәmin edәn institutlara aiddir?

•

effektiv siyasi güc, parlament, müstәqil mәhkәmә sistemi
pensiya sistemlәri, işsizlikdәn müdafiә vә digәr sosial fondlar
bunların heç biri
pulkredit tәnzimlәnmәsi vә fiskal tәnzimlәmә institutları
antiinhisar tәnzimlәnmәsini, әtraf mühitin mühafizәsi institutları

506 D.Rodrik bütün institutları vә müvafiq tәşkilatları qruplara bölür. Aşağıdakılardan hansı hәmin qruplar
sırasına daxil deyil?

•

Bazarların formalaşmasını vә sağlam fәaliyyәtini tәmin edәn institutlar
Bazarların dövlәt tәnzimlәnmәsini tәmin edәn institutlar
Bazarı legitimlәşdirәn institutlar
Makroiqtisadi vә maliyyә sabitliyini tәmin edәn institutlar
Bazarların “uğursuzluqları”nı tәnzimlәyәn institutlar

507 Aşağıdakılardan hansıları institutlara aid deyil?

•

Qanun vә qaydalar formasında olan formal (yazılmış, tәyin edilmiş) mәhdudiyyәtlәr
konstitusiya, qanunlar, fәrman, sәrәncam vә qәrarlar, müqavilәlәr, tәlimatlar vә s.
Qeyriformal (yazılmamış, amma cәmiyyәt üzvlәrinin әmәl etdiklәri) davranış kodekslәri, adәtәnәnәlәr, vәrdişlәr
Müәyyәn edilmiş qaydalardan kәnarlaşma xarakterli davranışların aşkar edilmәsi vә aradan qaldırılması üzrә
prosedurlar
dövlәtin büdcә vә pulkedit siyasәtini müәyyәn edәn amillәr

508 D. Norta görә “institutlar” nәdir?

•

birbirlәri ilә qarşılıqlı fәaliyyәtlәrindә insanların әmәl etmәdiklәri davranış çәrçivәlәridir
birbirlәri ilә qarşılıqlı fәaliyyәtlәrindә insanların әmәl etdiklәri davranış çәrçivәlәridir
bazar fәaliyyәtindә tәlәblә tәklifin tarazlıq halına gәtirәn davranış çәrçivәlәridir
birbirlәri ilә qarşılıqlı fәaliyyәtlәrindә dövlәt vә firmaların әmәl etdiklәri davranış çәrçivәlәridir
birbirlәri ilә qarşılıqlı fәaliyyәtlәrindә firmaların әmәl etdiklәri davranış çәrçivәlәridir

509 İnstitutsionalizmin mövqeyinә görә iqtisadi artımın hәlledici amili nәdir?

•

cәmiyyәtin institusional strukturu
monetar siyasәtin institutsional amillәri
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması
büdcә siyasәtinin institutsional aspektlәri
iqtisadiyyatın sahә strukturu

510 İnkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrinin tәcrübәsi tәsdiq edir ki:

•

ölkәnin böyük iqtisadi inkişafa nail olmasında dövlәt siyasәtinin hәlledici rolu olur
ölkәnin böyük iqtisadi inkişafa nail olmasında azad bazar rәqabәtininrolu ciddi deyil
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ölkәnin böyük iqtisadi inkişafa nail olmasında sәrt mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt planlaşdırılmasının hәlledici rolu olur
ölkәnin böyük iqtisadi inkişafa nail olmasında dövlәtin iqtisadiyyatdan tam kәnarlaşmasının hәlledici rolu olur
ölkәnin böyük iqtisadi inkişafa nail olmasında dövlәt siyasәtinin hәlledici rolu olmur

511 Dünya Bankının fikrincә, aşağıdakılardan hansı dövlәtin iqtisadiyyatdakı orta hәcmini әks etdirәn
funksiyalarına aiddir?

•

Sosial sığorta
Xalis ictimai nemәtlәrin istehsalı
Makroiqtisadi idarәetmә
Mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
Sәhiyyә, sosial müdafiә

512 Aşağıdakılardan hansı, Dünya Bankının fikrincә, dövlәtin iqtisadiyyatdakı minimum funksiyalarına aid
deyil?

•

Makroiqtisadi idarәetmә
Tәhsil, әtraf mühitin qorunması
Sәhiyyә, sosial müdafiә
Mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
Xalis ictimai nemәtlәrin istehsalı

513 Aşağıdakılardan hansı, Dünya Bankının fikrincә, dövlәtin iqtisadiyyatdakı minimum funksiyalarına
aiddir?

•

Yoxsullara yardım göstәrilmәsi
Bunların hamısı
Müdafiә qabiliyyәti, qanun, qayda
Mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
Makroiqtisadi idarәetmә

514 Dünya Bankının fikrincә, aşağıdakılardan hansı dövlәtin iqtisadiyyatdakı orta hәcmini әks etdirәn
funksiyalara aid deyil?

•

Xarici әlaqәlәr
Sәnaye siyasәti
Inhisar fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
Tәhsil, әtraf mühitin qorunması
Sığorta sistemi, maliyyә tәnzimlәnmәsi

515 Dünya Bankının fikrincә, aşağıdakılardan hansı dövlәtin iqtisadiyyata fәal müdaxilәsini әks etdirir?

•

Xarici әlaqәlәr
Sәnaye siyasәti
Tәhsil, әtraf mühitin qorunması
Inhisar fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
Sığorta sistemi, maliyyә tәnzimlәnmәsi

516 Dünya Bankının fikrincә, aşağıdakılardan hansı dövlәtin iqtisadiyyatdakı minimum funksiyalarına daxil
deyil?

•

Mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
Xalis ictimai nemәtlәrin istehsalı
Gәlirlәrin yenidәn bölgüsü siyasәti
Müdafiә qabiliyyәti, qanun, qayda
Makroiqtisadi idarәetmә

517 Dünya Bankının fikrincә, aşağıdakılardan hansı dövlәtin iqtisadiyyata fәal müdaxilәsini әks etdirir?
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•

Makroiqtisadi idarәetmә
Gәlirlәrin yenidәn bölgüsü siyasәti
Xalis ictimai nemәtlәrin istehsalı
Müdafiә qabiliyyәti, qanun, qayda
Mülkiyyәt hüquqlarının qorunması

518 N. Qreqori Mәnkyunun fikrincә, dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә etmәsinin әsas sәbәblәri hansılardır?

•

pul tәklifini tәnzimlәmәk vә әdalәti tәmin etmәk
sәmәrәliliyi tәmin etmәk vә әdalәti tәmin etmәk
sәmәrәliliyi yüksәltmәk, әdalәti tәmin etmәk vә iqtisadi artıma nail olmaq
pul tәklifini tәnzimlәmәk, әdalәti tәmin etmәk vә iqtisadi artıma nail olmaq
sәmәrәliliyi tәmin etmәk vәpul tәklifini tәnzimlәmәk

519 Bazarların sәmәrәliliyini artırılması üçün dövlәt bunlaırn hansından istifadә etmir?

•

antiinhisar tәnzimlәnmәsi
rәqabәtin stimullaşdırılması
gәlirlәrin yenidәn bölünmәsi
xalis ictimai nemәtlәrin istehsalı
kәnar tәsirlәr probleminin hәlli

520 P. Samuelson vә V. Nordhausun fikrincә, dövlәtin hәllinә çalışdığı 3 әsas vәzifә hansılardır?

•

inflyasiyanın azaldılması, әdalәtin tәmin edilmәsi, mәşğulluğun tәmin edilmәsi
effektivliyin yüksәldilmәsi, әdalәtin tәmin edilmәsi, makroiqtisadi sabitliyk әsasında iqtisadi artıma nail olunması
pul tәklifinin tәnzimlәnmәsi, antiinhisar tәnzimlәnmәsi vә kәnar tәsirlәr problemini hәll etmәklә bazarların
effektivliyinin tәmin edilmәsi
pul dövriyyәsinin tәmin edilmәsi, әdalәtin tәmin edilmәsi, iqtisadi artıma nail olunması
qanunçuluq, әdalәtin tәmin edilmәsi, makroiqtisadi sabitliyk әsasında iqtisadi artıma nail olunması

521 Aşağıdakılardan hansı monetar siyasәtin alәti deyil?

•

depozit әmәliyyatlarının aparılması
açıq bazarda (pul bazarlarında) әmәliyyatların aparılması
uçot dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә kredit tәşkilatlarının yenidәn maliy¬yә¬¬lәşdirilmәsi
kredit tәşkilatları üçün mәcburi ehtiyatların müәyyәnlәşdirilmәsi
dövlәt subsidiyalarının artırılması

522 Monetarizmin (M. Fridmanın) mövqeyinә görә, dövlәt iqtisadiyyatı necә tәnzimlәmәlidir?

•

yalnız institutsional siyasәt vasitsi ilә
bunlaırn hamısından istifadә etmәklә
yalnız büdcә siyasәti vasitәsi ilә
yalnız monetar siyasәti ilә
hәm monetar, hәm dә büdcә alәtlәri vasitәsi ilә

523 Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli tәlәbi stimullaşdırmaq üçün C.M. Keynsin tәklif etdiyi alәtlәr sırasında
yoxdur?

•

pul tәklifinin mәhdudlaşdırılması
kredit faizinin aşağı salınması
gәlirlәrin әhalinin aztәminatlı tәbәqәlәrinin vә sosial qrupların mәnafeyinә uyğun yenidәn bölgüsünü
dövlәt sifarişlәrinin artırılması
dövlәt xәrclәrinin vә dövlәt investisiyalarının artırılması

524 C. M. Keynsin fikrincә, iqtisadi artıma nail olmasındadövlәtin istifadә etmәli olduğu başlıca alәt
hansıdır?

•
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•

büdcә siyasәti
antiinflyasiya siyasәti
tәklifin stimullaşdırılması siyasәti
institutsional siyasәt
pulkredir siyasәti

525 Kouz teoremi hansı problemin hәllinә yğnәlikdir?

•

kәnar tәsirlәr problemi
inhisar fәaliyyәti problemi
haqsız rәqabәt problemi
bazar rәqabәti problemi
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi problemi

526 Kouz teoreminә görә fәrdi (sahә) bazarlar hansı halda kәnar tәsir problemini hәll edә bilәr?

•

Әgәr fәrdi tәrәflәr öz aralarında resursların bölüşdürülmәsi üzrә vә transaksiya xәrclәrinin olmaması barәdә razılığa
gәlә bilәrsә
Әgәr fәrdi tәrәflәrlә dövlәt öz aralarında resursların bölüşdürülmәsi, transaksiya xәrclәrinin olmaması barәdә
razılığa gәlә bilәrsә
Әgәr fәrdi tәrәflәr öz aralarında dövlәt resurslarının bölüşdürülmәsi vә transaksiya xәrclәrinin olmaması barәdә
razılığa gәlә bilәrsә
Әgәr fәrdi tәrәflәr öz aralarında resursların bölüşdürülmәsi üzrә razılığa gәlә bilәrsә
Әgәr fәrdi tәrәflәr öz aralarında transaksiya xәrclәribarәdә razılığa gәlә bilәrsә

527 Sәnaye robotları bazarı:

•

mәnfi kәnar tәsirә malikdir
optimal bazardır
kәnar tәsirlәri olmayan bazardır
hәn müsbәt, hәm mәnfi kәnar tәsirlәrә malikdir
müsbәt kәnar tәsirә malikdir

528 Müsbәt kәnar tәsirlәri daxililәşdirmәk üçün dövlәt hansı alәtdәn istifadә edir?

•

istehsalın mәhdudlaşdırılması
subsidiyalaşdırma
bunlaırn hamısı
istehsalın dayadırılması
әlavә vergi tәtbiqi

529 Müsbәt kәnar tәsir halında dövlәtin reaksiyası:

•

mәnfi kәnar tәsir halında olmadığı kimidir
mәnfi kәnar tәsir halında olduğu kimidir
mәnfi kәnar tәsir halında olduğunun tam әksidir
mәnfi kәnar tәsir halında olduğunan
cavab variantlarının heç biri doğru deyil

530 Müsbәt kәnar tәsir halında istehsalın cәmiyyәt üçün optimal miqdarı hansı nöqtәdә olur?

•

sosial dәyәr әyrisi ilә tәlәb әyrisinin kәsişmә nöqtәsindә
sosial dәyәr әyrisi ilә tәklif әyrisinin kәsişmә nöqtәsindә
sosial dәyә rәyrisi ilә fayda әyrisinin kәsişmә nöqtәsindә
sosial dәyәr vә mәsrәflәrin bәrabәrlәşdiyi sәviyyәdә
dövlәt müdaxilәsi olmadan bazar tarazlığı nöqtәsi

531 Müsbәt kәnar tәsir halında:

•

cavab variantlarının heç biri doğru deyil
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•

sosial dәyәr әyrisi tәlәb әyrisindәn yuxarıda yerlәşir
sosial dәyәr әyrisi tәlәb әyrisindәn aşağıda yerlәşir
sosial dәyәr әyrisi ilә tәlәb әyrisi üstüstә düşür
sosial dәyәr әyrisi tәlәb әyrisi ilә kәsişir

532 Müsbәt kәnar tәsir halında istehsalın:

•

fәrdi faydası var, sosial faydası yoxdur
Sosial faydasıilә fәrdi faydası brabәrdir
Sosial faydası fәrdi faydadan azdır
Sosial faydası fәrdi faydadan artıqdır
sosial faydası var, fәrdi faydası yoxdur

533 Müsbәt kәnar tәsirlәr halında istehsalın:

•

fәrdi mәsrәflәr optimal olur, sosial mәsrәflәr olmur
fәrdi mәsrәflәri sosial mәsrәflәrdәn az olur
sosial mәsrәflәri fәrdi mәsrәflәrdәn çox olur
sosial mәsrәflәri fәrdi mәsrәflәrdәn az olur
sosial mәsrәflәrlә fәrdi mәsrәflәr bәrabәr olur

534 Mәnfi kәnar tәsirlәr halında istehsalın:

•

fәrdi mәsrәflәr optimal olur, sosial mәsrәflәr olmur
fәrdi mәsrәflәri sosial mәsrәflәrdәn az olur
sosial mәsrәflәri fәrdi mәsrәflәrdәn az olur
sosial mәsrәflәri fәrdi mәsrәflәrdәn çox olur
sosial mәsrәflәrlә fәrdi mәsrәflәr bәrabәr olur

535 Kәnar tәsirin daxililәşdirilmәsi nә demәkdir?

•

vergi güzәştlәrinin tәtbiqi yolu ilә bazardakı alıcı vә satıcıları öz fәaliyyәtlәrinin kәnar tәsirlәrini nәzәrә almağa
stimullaşdırılması
dövlәtin müdaxilәsi olmadan tәlәb vә tәklifin yeni tarazlıq halına nail olunması
dövlәt müdaxilәsi әsasında bazarın tәnzimlәnmәsi
vergi tәtbiqi yolu ilә bazardakı alıcı vә satıcıları öz fәaliyyәtlәrinin kәnar tәsirlәrini nәzәrә almağa
stimullaşdırılması
vergi tәtbiqi yolu ilә bazar rәqabәtinin stimullaşdırılması

536 Alüminium istehsalında mәnfi kәnar tәsir problemini hәll etmәk üçün dövlәt hansı alәtdәn istifadә edir?

•

alüminium istehsalını qadağan etmәk
alüminium istehsalçılarına satılan hәr ton metala görә әlavә subsidiya vermәk
alüminium istehsalçılarına satılan hәr ton metala görә vergi güzәşti tәtbiq etmәk
alüminium istehsalçılarından satılan hәr ton metala görә әlavә vergi tutmaq
alüminium istehsalçılarından satılan hәr ton metala görә әlavә ödәniş vermәk

537 Alüminium istehsalında mәnfi kәnar tәsir problemini hәll etmәklә cәmiyyәtin ümumi iqtisadi rifahını
artırmaq necә mümkündür?

•

Alüminium istehsalı vә istehlakını dayandırmaqla
Alüminium istehsalını vә istehlakını dәyişmәmәklә
Alüminium istehsalını vә istehlakını nisbәtәn artırmaqla
Alüminium istehsalını vә istehlakını nisbәtәn azaltmaqla
Alüminium istehsalını azaldıb istehlakını nisbәtәn artırmaqla

538 Alüminium istehsalının bazar tarazlığı miqdarı ilә sosial baxımdan optimal miqdar arasında münasibәt
necәdir?
Alüminium istehsalının bazar tarazlığı miqdarı elә onun sosial baxımdan optimal miqdarı demәkdir
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•

Alüminium istehsalının bazar tarazlığı miqdarı ilә sosial baxımdan optimal miqdar bәrabәrdir
Alüminium istehsalının bazar tarazlığı miqdarı sosial baxımdan optimal miqdardan azdır
Alüminium istehsalının bazar tarazlığı miqdarı sosial baxımdan optimal miqdardan çoxdur
Alüminium istehsalının bazar tarazlığı miqdarı ilә sosial baxımdan optimal miqdar arasında heç bir әlaqә yoxdur

539 Alüminium istehsalının sosial dәyәr әyrisi ilә tәlәb әyrisinin kәsişmә nöqtәsi nәyi ifadә edir?

•

ümumi cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn alüminium istehsalının optimal hәcmini
alüminium üçün istehlakçıların faydasını
alüminium istehsalının bazar tarazlığı miqdarını
bazar tarazlığı nöqtәsini
bunların hamısını

540 Dövlәt, mәnfi kәnar tәsir problemini hәll etmәk üçün, alüminium istehsalının hansı sәviyyәsini seçir?

•

tәlәb әyrisi ilә sosial xәrclәr sәviyyәsinin fәrqini
bazar tarazlığı nöqtәsini
tәlәb әyrisi ilә tәklif әyrisinin kәsişmә nöqtәsini
tәlәb әyrisi ilә sosial xәrclәr sәviyyәsinin kәsişmә nöqtәsini
tәlәb әyrisi ilә sosial xәrclәr sәviyyәsinin cәmini

541 Mәnfi kәnar tәsirlәr zamanı alüminium istehsalının cәmiyyәt üçün ümumi mәsrәflәri nәdәn ibarәtdir?

•

kәnar tәsirlәrin cәmiyyәtin üzәrinә yüklәdiyi marjinal kәnar mәsrәflәrindәn
bazar tarazlığı nöqtәsini
tәlәb әyrisi ilә tәklif әyrisinin kәsişmә nöqtәsini
tәlәb әyrisi ilә sosial xәrclәr sәviyyәsinin kәsişmә nöqtәsini
tәlәb әyrisi ilә sosial xәrclәr sәviyyәsinin cәmini

542 Mәnfi kәnar tәsirlәr zamanı alüminium istehsalının cәmiyyәt üçün ümumi mәsrәflәri nәdәn ibarәtdir?

•

kәnar tәsirlәrin cәmiyyәtin üzәrinә yüklәdiyi marjinal kәnar mәsrәflәrindәn
alüminium istehsalçısının marjinal mәsrәflәri ilә kәnar tәsirlәrin cәmiyyәtin üzәrinә yüklәdiyi marjinal mәsrәflәrin
cәmindәn
alüminium istehsalçısının marjinal mәsrәflәrindәn
alüminium istehsalçısının fәrdi mәsrәflәri ilә kәnar tәsirlәrin cәmiyyәtin üzәrinә yüklәdiyi kәnar mәsrәflәrin
cәmindәn
alüminium istehsalçısının fәrdi faydalaır ilә kәnar tәsirlәrin cәmiyyәtin üzәrinә yüklәdiyi kәnar mәsrәflәrin
cәmindәn

543 Mәnfi kәnar tәsirlәr zamanı “xeyirxah ictimai planlaşdırıcı” rolunda kim çıxış edir?

•

bazar
rәqabәt
firma
dövlәt
vergi

544 Kәnar tәsir şәraitindә alüminium istehsalının sosial dәyәr әyrisi ilә tәklif әyrisi arasındakı fәrq nәyi
göstәrir?

•

bunlaırn heç birini
alüminium istehlakçısının әlavә faydasını
alüminium istehsalçısının әlavә faydasını
çirklәnmә nәticәsindә cәmyyәtin mәsrәflәrini
çirklәnmә nәticәsindә cәmyyәtin әlavә faydasını

545 Kәnar tәsir ucbatından alüminium istehsalının:

•

sosial dәyәr әyrisi yoxdur
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•

sosial dәyәr әyrisi tәklif әyrisindәn yüksәkdir
sosial dәyәr әyrisi tәklif әyrisindәn alçaqdır
sosial dәyәr әyrisi tәklif әyrisinә bәrabәrdir
sosial dәyәr әyrisi tәklif әyrisi ilә kәsişir

546 İstehsal olunan hәr alüminium vahidinin sosial dәyәri nәdәn ibarәtdir?

•

әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә mәnfi tәsirә mәruz qalan insanların mәsrәflәrindәn ibarәtdir
alüminium istehsalçılarının fәrdi faydaları ilә әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә mәnfi tәsirә mәruz qalan
insanların faydalarının cәmindәn ibarәtdir
alüminium istehsalçılarının ictimai xәrclәri ilә әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә mәnfi tәsirә mәruz qalan
insanların faydalarının cәmindәn ibarәtdir
alüminium istehsalçılarının fәrdi faydaları ilә әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә mәnfi tәsirә mәruz qalan
insanların mәsrәflәrinin cәmindәn ibarәtdir
alüminium istehsalçılarının fәrdi xәrclәri ilә әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә mәnfi tәsirә mәruz qalan
insanların mәsrәflәrinin cәmindәn ibarәtdir

547 Kәnar tәsir ucbatından alüminium istehsalı:

•

cәmiyyәtә alüminium istehsalçılarından daha baha başa gәlir
hәm cәmiyyәtә, hәm dә alüminium istehsalçılarına eyni mәblәğә başa gәlir
cәmiyyәtә heç bir fayda vermir
alüminium istehsalçılarına cәmiyyәtdәn daha baha başa gәlir
cәmiyyәtә alüminium istehsalçılarından daha ucuz başa gәlir

548 Dövlәt müdaxilәsi olmadığı halda alüminium üzrә tәlәb vә tәklifi tarazlaşdıran nәdir?

•

bazar qiymәti
bunların hamısı
istehsalçının xәrclәri
istehlakçının tәlәbi
istehsalçının tәklifi

549 Hәr hansı müәyyәn miqdarda tәklif әyrisinin hündürlüyü nәyi göstәrir?

•

firmanın gәlirlәrini
istehlakçının xәrclәrini
marjinal alıcının faydasını
marjinal alıcının mәsrәflәrini
marjinal satıcının mәsrәflәrini

550 Mәhsula olan tәlәb әyrisi nәyi әks etdirir?

•

firmanın istehlakını
istehlakın sәviyyәsini
marjinal satıcının faydasını
mәhsul alıcılarının faydasını
firmanın xәrclәrini

551 Hәr hansı müәyyәn miqdarda tәlәb әyrisinin hündürlüyü nәyi göstәrir?

•

istehlakçıların ödәdiyi mәblәği
marjinal (sonuncu) alıcının ödәmәyә hazır olduğu mәblәği
bunların hamısını
tәlәbin miqdarını
tәklifin sәviyyәsini

552 Kәnar tәsirlәr probleminin hәlli zamanı dövlәt kimin maraqlaırnı nәzәrә alır?
bazar iştirakçısı olan alıcı vә satıcının
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•

bazarın
firmanın
istehlakçının
bazar iştirakçısı olmayan digәr vәtәndaşların (cәmiyyәtin maraqları)

553 Kәnar tәsirlәrә münasibәt necә olmalıdır?

•

müsbәt kәnar tәsirlәr artırılmalı, mәnfi kәnar tәsirlәr azaldılmalıdır
bütün kәnar tәsirlәr azaldılmalıdır
müsbәt kәnar tәsirlәr mәnfi kәnar tәsirlәrә bәrabәrlәşdirilmәlidir
mәnfi kәnar tәsirlәr müsbәt kәnar tәsirlәrә bәrabәrlәşdirilmәlidir
müsbәt kәnar tәsirlәr azaldılmalı, mәnfi kәnar tәsirlәr artırılmalıdır

554 Avtomobil mühәrriklәrindәn әtraf mühitә buraxılan işlәnmiş qazların mәnfi kәnar tәsiri probleminin
hәlli üçün dövlәt hansı qәrar verә bilәr?

•

uzun müddәt işlәnmiş köhnә avtomobillәrin istifadәsinә әdudiyyәtlәr qoya bilәr
avtomobillәrdәn istifadәni qadağan edә bilәr
bunların hamısı
belә avtomobillәrin mühәrrikinin әvәz edilmәsini tәlәb edә bilәr
belә avtomobillәrin dәyişdirilmәsini tәlәb edә bilәr

555 Aşağıdakılardan hansı müsbәt kәnar tәsirdir?

•

zavodun әtraf mühitә zәhәrli tullantılar (qazlar vә s) buraxmsı
yeni texnologiyanın inkişafı
bunların hamısı
ictimai yerlәrdә çәkilәn siqaret
qonşunun hürәn itinin yaratdığı sәsküy

556 Aşağıdakılardan hansı mәnfi kәnar tәsirdir?

•

yeni texnologiyanın inkişafı
zavodun әtraf mühitә zәhәrli tullantılar (qazlar vә s) buraxmsı
xәstәlәnmәyә qarşı peyvәndlәr
tәhsil
tarixi binaların bәrpası

557 Kәnar tәsirlәrin qarşısını almaq kimin üzәrinә düşür?

•

bazarın
rәqabәtin
“görünmәz әl”in
dövlәtin
firmanın

558 Kәnar tәsirlәrin mövcud olduğu bazarda tarazlıq niyә sәmәrәli olmur?

•

bu halda bazar tarazlığı ümumilikdә cәmiyyәtin әldә etdiyi faydanı minimumlaşdırır
bu halda bazar tarazlığı natamam xarakter daşıyır
bu halda bazar tarazlığı ümumilikdә cәmiyyәtin faydaәldә etdimәsinә imkan vermir
bu halda bazar tarazlığı ümumilikdә cәmiyyәtin әldә etdiyi faydanı maksimumlaşdırır
bu halda bazar tarazlığı ümumilikdә cәmiyyәtin әldә etdiyi faydanı maksimumlaşdırmır

559 Mәnfi kәnar tәsir dedikdә nә başa düşülür?
bir firmanın fәaliyyәtinin digәr firmanın fәalyyәtinә kompensasiya olunmamış mәnfi tәsiri
bir insanın fәaliyyәtinin digәrinin fәaliyyәtinә kompensasiya olunmamış mәnfi tәsiri
bir firmanın fәaliyyәtinin digәrinin rifahına kompensasiya olunan müsbәt tәsiri
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•

bir insanın fәaliyyәtinin digәrinin rifahına kompensasiya olunan müsbәt tәsiri
bir insanın fәaliyyәtinin әtrafdakıların rifahına kompensasiya olunmamış mәnfi tәsiri

560 Müsbәt kәnar tәsir dedikdә nә başa düşülür?

•

bir firmanın fәaliyyәtinin digәrinin rifahına kompensasiya olunan mәnfi tәsiri
bir insanın fәaliyyәtinin әtrafdakıların rifahına göstәrdiyi kompensasiya olunmamış müsbәt tәsiri
bir insanın fәaliyyәtinin digәrinin rifahına kompensasiya olunan mәnfi tәsiri
bir firmanın fәaliyyәtinin digәr firmanın fәalyyәtinә kompensasiya olunmamış müsbәt tәsiri
bir insanın fәaliyyәtinin digәrinin fәaliyyәtinә kompensasiya olunmamış müsbәt tәsiri

561 Kәnar tәsir dedikdә başa nә başa düşülür?

•

bir insanın fәaliyyәtinin digәrinin rifahına kompensasiya olunmamış tәsiri
bir firmanın fәaliyyәtinin digәrinin rifahına kompensasiya olunan tәsiri
bir insanın fәaliyyәtinin digәrinin fәaliyyәtinә kompensasiya olunmamış tәsiri
bir firmanın fәaliyyәtinin digәr firmanın rifahına kompensasiya olunmamış tәsiri
bir insanın fәaliyyәtinin digәrinin rifahına kompensasiya olunan tәsiri

562 A. Smit “görünmәz әl” deyәndә nәyi nәzәrdә tuturdu?

•

dövlәt tәnzimlәmә mexanizmini
rәqabәtli bazar mexanizmini
istehlakçının tәlәblәrini
firmanın tәklifini
inhisarşı rәqabәt mexanizmini

563 Bazar “uğursuzluqları”nın aradan qaldırılması әsasәn kimin üzәrinә düşür?

•

“görünmәz әl”in
firmanın
dövlәtin
bazarın özünün
rәqabәtin

564 A. Smitin fikrini tamamlayın: “bazar iqtisadiyyatında ____________ sırf şәxsi mәnafe güdәn satıcı vә
alıcını bazara gәtirir vә bununla cәmiy¬yәtin әldә edәcәyi ümumi faydanı mak¬simumlaşdırır”

•

bazar
«görünmәz әl»
firmalar
istehlakçının istәklәri
dövlәt

565 A. Smit iqtisadiyyatda dövlәtin rolunu necә görürdü?

•

çox dәrәcәdә
çox mәhdud dәrәcәdә
dövlәtin iqtisadiyyatda rolu yoxdur
bazarla bәrabәr
әhәmiyyәtli dәrәcәdә

566 Aşağıdakılardan hansı inhisar fәaliyyәtinin tәşkilati formasıdırl?

•

Assosiasiya
Törәmә müәssisә
Asılı müәssisә
Konqlomerat
Vençur müәssisәsi
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567 Aşağıdakılardan hansı inhisar fәaliyyәtinin tәşkilati forması deyil?

•

Konsern
Trest
Kartel
tam ortaqlıq
Sindikat

568 İnhisarşırәqabәt baarlarında necә mәhsullar satılır?

•

fәrqlәnmәyәn mәhsullar
lisenziyalaşdırılmış mәhsullar
standart mәhsullar
differensial mәhsullar
markalı mәhsullar

569 Xalis rәqabәt bazarlarında nә cür mәhsullar satılır?

•

firma nişanlı
fәrqli
differensial
standart
müxtәlif

570 xalis inhisar bazarları necә xarakterizә olunur?

•

belә bazara bir neçә istehsalçı olur vә onların hәr biri digәrlәrinin gәlirlәrinә tәsir edә bilir
hәr bir firma bütün bazarla müqayisәdә elә kiçikdir ki, öz әmtәәsinin satış qiymәtinә heç cür tәsir edә bilmir
uzunmüddәtli dövrdә bazara teztez yeni firmaların giribçıxması iqtisadi mәnfәәti sıfıra endirir vә qiymәt orta
xәrclәrә bәrabәr olur
mәhsul istehsalı vә satışı bir firmanın әlindә cәmlәşir
hәr bir firma öz әmtәәsi üzәrindә inhisara malikdir, lakin digәr firmalar ona oxşar әmtәә istehsal edir vә elә hәmin
mәhsulların alıcılarının inamını qazanmaq istәyir

571 Oliqopol bazarlar necә xarakterizә olunur?

•

uzunmüddәtli dövrdә bazara teztez yeni firmaların giribçıxması iqtisadi mәnfәәti sıfıra endirir vә qiymәt orta
xәrclәrә bәrabәr olur
mәhsul istehsalı vә satışı bir firmanın әlindә cәmlәşir
hәr bir firma öz әmtәәsi üzәrindә inhisara malikdir, lakin digәr firmalar ona oxşar әmtәә istehsal edir vә elә hәmin
mәhsulların alıcılarının inamını qazanmaq istәyir
belә bazara bir neçә istehsalçı olur vә onların hәr biri digәrlәrinin gәlirlәrinә tәsir edә bilir
hәr bir firma bütün bazarla müqayisәdә elә kiçikdir ki, öz әmtәәsinin satış qiymәtinә heç cür tәsir edә bilmir

572 İnhisrçı rәqabәt bazarları necә xarakterizә olunur?

•

belә bazara bir neçә istehsalçı olur vә onların hәr biri digәrlәrinin gәlirlәrinә tәsir edә bilir
uzunmüddәtli dövrdә bazara teztez yeni firmaların giribçıxması iqtisadi mәnfәәti sıfıra endirir vә qiymәt orta
xәrclәrә bәrabәr olur
hәr bir firma bütün bazarla müqayisәdә elә kiçikdir ki, öz әmtәәsinin satış qiymәtinә heç cür tәsir edә bilmir
hәr bir firma öz әmtәәsi üzәrindә inhisara malikdir, lakin digәr firmalar ona oxşar әmtәә istehsal edir vә elә hәmin
mәhsulların alıcılarının inamını qazanmaq istәyir
mәhsul istehsalı vә satışı bir firmanın әlindә cәmlәşir

573 Tәkmil rәqabәtli bazarlar necә xarakterizә olunur?

•

firmalar bәnzәr, lakin eyni olmayan әmtәәlәr tәqdim edir
belә bazara bir neçә istehsalçı olur vә onların hәr biri digәrlәrinin gәlirlәrinә tәsir edә bilir
mәhsul istehsalı vә satışı bir firmanın әlindә cәmlәşir
hәr bir firma bütün bazarla müqayisәdә elә kiçikdir ki, öz әmtәәsinin satış qiymәtinә heç cür tәsir edә bilmir
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hәr bir firma öz әm¬tәәsi üzәrindә inhisara malikdir, lakin digәr firmalar ona oxşar әmtәә istehsal edir vә elә hәmin
mәhsulların alıcılarının inamını qazanmaq istәyir

574 Aşağıdakılardan hansı bazar quruluşunun tipi deyil?

•

Xalis inhisar bazarları
İnhisarçırәqabәt bazarları
Tәkmil rәqabәt bazarları
Tәnzimlәnәn bazar
Oliqopol bazarlar

575 Bazar quruluşunun neçә tipi var?

•

6
3
2
4
5

576 Aşağıdakılardan hansı haqsız işgüzarlıq davranışı hesab olunur?

•

әmtәәlәrin mәcburi әlavә çeşidlә satışı
yalan reklam
qiymәtlәrinin artırılması mәqsәdilә mәhsuların dövriyyәsindәn çıxarılması
rәqibin işgüzarlıq әlaqәlәrini pozmaq mәqsәdilә digәr bazar subyektlәrinә әsassız çağırışlar (müraciәtlәr) edilmәsi
vә belә әlaqәlәrin yaradılmasına maneçilik törәdilmәsi
çaşdırma mәqsәdiylә yanlış müqayisәlәr, mәhsulun uyğun olmayan fәrqlәnmә nişanı ilә tәchiz edilmәsi

577 Aşağıdakılardan hansı rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilәni әks etdirir?

•

çaşdırma mәqsәdiylә yanlış müqayisәlәr, mәhsulun uyğun olmayan fәrqlәnmә nişanı ilә tәchiz edilmәsi
müqavilәlәrdә әsassız birtәrәfli üstünlüklәrin nәzәrdә tutulması
başqa firmanın fәaliyyәtinә dair mәlumatların qanunsuz әldә edilmәsi, istifadә olunması vә yayılması
rәqibin işçilәrini öz xidmәti vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәyә sövq etmәk mәqsәdilә onlara qanunsuz vasitәlәrlә
tәsir göstәrilmәsi
rәqibin işgüzarlıq әlaqәlәrini pozmaq mәqsәdilә digәr bazar subyektlәrinә әsassız çağırışlar (müraciәtlәr) edilmәsi
vә belә әlaqәlәrin yaradılmasına maneçilik törәdilmәsi

578 Aşağıdakılardan hansı rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınmasına aiddir?

•

әmtәәnin xassәlәri vә ya firma haqqında çaşdırıcı yaxud yalan mәlumatların verilmәsi
başqa firmanın fәaliyyәtinә dair mәlumatların qanunsuz әldә edilmәsi, istifadә olunması vә yayılması
rәqibin işgüzar münasibәtlәrinin qanunsuz vasitәlәrlә qәsdәn pozulması, kәsilmәsi vә dayandırılması
rәqibin elmitexniki vә istehsal imkanları haqqında mәlumatların tәhrif olunmuş şәkildә açıqlanması
rәqibin işgüzarlıq әlaqәlәrini pozmaq mәqsәdilә digәr bazar subyektlәrinә әsassız çağırışlar (müraciәtlәr) edilmәsi
vә belә әlaqәlәrin yaradılmasına maneçilik törәdilmәsi

579 Aşağıdakılardan hansı rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidinә әks etdirmir?

•

firma adının, әmtәә markasının, hәmçinin adının qanunsuz istifadә edilmәsi
rәqibin patentlisenziya hüququnu pozmaq yolu ilә onun mәhsulunun birbaşa tәkrarlanması
rәqibin әmtәәsinin, hәmçinin onun әmtәә formasının, qablaşdırılmasının vә xarici tәrtibatının özbaşına tәqlid
edilmәsi
başqa firmanın işgüzar nüfuzu vә maliyyә vәziyyәti haqqında yalan vә tәhrif olunmuş mәlumatların yayılması
digәr bazar subyektinin әmtәә nişanının, coğrafi göstәricilәrinin qanunsuz istifadә edilmәsi

580 Aşağıdakılardan hansı haqsız rәqabәtin formasıdır?

•

bazarın tәmәrküzlәşmәsi
firmaların şaquli birlәşmәlәri
kartel sövdәlәşmәsi
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•

haqsız işgüzarlıq davranışı vә istehlakçıların çaşdırılması
firmaların üfiqi birlәşmәlәri

581 Aşağıdakılardan hansı haqsız rәqabәtin forması deyil?

•

rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәqlidi
haqsız sahibkarlıq fәaliyyәti
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә
rәqibin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması
kartel sövdәlәşmәsi

582 Haqsız rәqabәt dedikdә nә başa düşülür?

•

cavab variantlaırnın heç biri doğru deyil
bazar subyektinin hamı üçün müәyyәn edilmiş qaydalara zidd vә әdalәtsiz üsullarla üstünlük әldә etmәyә
yönәlmiş, bununla da digәr bazar subyektlәrinә (rәqiblәrinә) zәrәr vura bilәn, yaxud onların işgüzarlıq nüfuzuna
xәlәl yetirә bilәn hәrәkәtlәri başa düşülür
bazar subyektinin hamı üçün müәyyәn edilmiş qaydalara uyğun üsullarla üstünlük әldә etmәyә yönәlmiş, bununla
da digәr bazar subyektlәrinә zәrәr vura bilәn hәrәkәtlәri başa düşülür
hamı üçün müәyyәn edilmiş qaydalara zidd, lakin әdalәtli üsullarla üstünlük әldә etmәyә yönәlmiş, bununla da
rәqiblәrinin işgüzarlıq nüfuzuna xәlәl yetirә bilәn hәrәkәtlәri başa düşülür
bazar subyektinin hamı üçün müәyyәn edilmiş qaydalara zidd vә әdalәtsiz üsullarla üstünlük әldә etmәyә
yönәlmiş, rәqiblәrlә mübarizәdә üstünlük әldә etmәyә yönәlik, yaxud onların işgüzarlıq nüfuzuna xәlәl
yetirmәyәn hәrәkәtlәri başa düşülür

583 Rәqabәtdә qaliblәri müәyyәn edәn:

•

bunların hamısıdır
dövlәtdir
firmalardır
istehlakçılardır
dövlәt mәmurlarıdır

584 Aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı cәmiyyәtdә rәqabәt mәdәniyyәtinin inkişaf etdiyini göstәrir?

•

cәmiyyәtdә uğurun ancaq rәqabәt şәraitindә әldә edilә bilәcәyinә inam vә etimad geniş yayılıbsa
rәqabәt qaydalarını heç kim özünün maraqlarına görә müәyyәn etmirsә vә ya dәyişdirmirsә
cәmiyyәtdә rәqabәt qaydalarına әmәl etmә mәsuliyyәti yüksәkdirsә
bunların hamısı
qaydalara uyğun bir rәqabәtin uzun müddәtli dövrdә hamıya faydalı olacağına cәmiyyәtdә inam geniş yayılıbsa

585 Rәqabәt haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlşdır?

•

rәqabәt mәhdud resurslarından bütün cәmiyyәtin mәnafeyi naminә sәmәrәli vә әdalәtli istifadәni tәmin etmәk
mexasnizmidir
rәqabәt iştirakçıları davamlı olaraq öz işlәrini tәkmillәşdirmәyә vә inkişaf etmәyә vadar edir
rәqabәt yaxşının pisdәn fәrqlәndirilmәsini vә yaxşının mükafatlandırılmasını tәmin edir
rәqabәt iştirakçıları davamlı olaraq özlәrini tәkmillәşdirmәyә vә nәyin bahasına olursa olsun qalib gәlmәtә vadar
edir
rәqabәt resursların sәmәrәli vә әdalәtli bölgüsünü tәmin edәn pozitiv bir mexanizmdir

586 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Qayda vә qadağaların razılaşdırılmadığı (müәyyәn edilmәdiyi) bir mübarizәdә rәqabәtin haqlılığını müәyyәn
etmәk mümkünsüzdür
Rәqabәtin aparılması üçün razılaşdırılmış, hamı tәrәfindәn qәbul vә әmәl edilәn qaydalar olmaldır
Rәqabәt hәr bir iştirakçının özü istәdiyi kimi davrana bilәcәyi bir oyun deyildir
Rәqabәt hәr bir iştirakçının özü istәdiyi kimi davrana bilәcәyi bir oyundur
Rәqabәt bütün iştirakçılar üçün eyni olan qaydalar vә hüquqi rejim şәraitindә mümkün ola bilәr

587 Rәqabәt nәdir?
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•

müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar çәrçivәsindә iştirakçılar arasında heç bir fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı
bir şәraitdә mәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda mәqsәdlәri toqquşmayan müxtәlif firmalar arasında baş verәn
mübarizәdir
mәhdud bir şeyi paylaşmaq vә ya bir mükafat әldә etmәk uğrunda razılaşdırılmış (qәbul edilmiş) qayda vә
qadağalar çәrçivәsindә, iştirakçılara fәrdi yanaşmanın tәtbiq edildiyi bir şәraitdә birdәn çox oyunçu (iştirakçı)
arasında oynanan bir oyun vә ya yarışma (mübarizә) olaraq izah edilә bilәr
mәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda dәqiqlәşdirilmәmiş qaydalar şәraitindә tәmәl insan haqqlarına vә
azadlıqlarına tәminat verildiyi vә heç bir fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı bir şәraitdә birdәn çox
oyunçu (iştirakçı) arasında baş verәn mübarizәdir
müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar çәrçivәsindә, tәmәl insan haqqlarına vә azadlıqlarına tәminat verildiyi vә heç bir
fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı bir şәraitdә mәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda mәqsәdlәri toqquşan
birdәn çox iştirakçı arasında baş verәn mübarizәdir
tәmәl insan haqqlarına vә azadlıqlarına tәminat verildiyi vә heç bir fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı bir
şәraitdә qeyrimәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda mәhdud sayda iştirakçı arasında baş verәn mübarizәdir

588 Rәbәtin baş vermәsi üçün aşağıdakılardan hansı önәmlidir?

•

rәqabәt iştirakçılarının mәqsәdlәrinin toqquşması
mübarizәnin aparılması üçün razılaşdırılmış vә hamı tәrәfindәn qәbul edilәn qayda vә qadağaların olması
tәmәl insan haqqlarının vә azadlıqların tәminat altına alınması
bunların hamısı
rәqabәt iştirakçıları arasında hәr hansı bir fәrqlәndirmәnin vә ya ayrıseçkiliyin yolverilmәzliyi

589 İqtisadiyyatda olan rәqabәtin cәmiyyәt üçün faydası nәdir?

•

mәhdud resurslardan daha böyük vә güclü firmaların istifadәsini tәmin etmәk mexasnizmidir
çoxlu sayda firmaların yaranmasını tәmin edir
çoxlu sayda iş yerlәrinin yaradılmasına gәtirib çıxarır
mәhdud resurslarından bütün cәmiyyәtin mәnafeyi naminә sәmәrәli vә әdalәtli istifadәni tәmin etmәk
mexasnizmidir
cәmiyyәtin malik olduqları resursların istifadәsiz qalmasının qarşısını alır

590 Aşağıdakılardan hansı haqsız rәqabәt hesab edilir?

•

rәqiblәrin mübarizәyә girişinin әngәllәnmәsi vә ya zorla oyundan kәnarlaşdırılması
rәqiblәr arasında anlaşma әldә edilmәsi
üstün mövqedәn sui istifadә edilmәsi
bütün qeyd edilәnlәr
hiylә işlәdilmәsi vә başqa bu kimi hallar

591 Aşağıdakılardan hansı rәqabәtin baş vermәsinә imkan vermәz?

•

rәqiblәrin hamısının razılaşdırılmış qaydalara әmәl etmәlәrinә әdalәti tәmin edәn vә son nәticәyә marağı olmayan
(bitәrәf) qurumun nәzarәt etmәsi
haqsız rәqabәtin yolverilmәzliyi
bütün iştirakçıların rәqabәtin nәticәsi ilә razılaşması vә bunu qәbul etmәsi
mәlum “oyun qaydaları”na әmәl edilmәsinә iştirakçılardan birinin nәzarәt etmәsi
rәqabәtin hamı üçün açıq vә şәffaf keçirilmәsi

592 Firmalar arasında rәqabәt nә zaman yaranır?

•

eyni әrazidә fәaliyyәt göstәrdikdә
onlar fәrqli mәhsullar istehsal etdikdә
onlar eyni mәhsul istehsal etdikdә
onların mәqsәdlәri toqquşduqda
birbirindәn asılı olduqda

593 Rәqabәt hansı firmalar arasında gedә bilәr?
istehsalçı vә xidmәt göstәrәn firmalar arasında
müxtәlid bazarlarda olan firmalar arasında
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•

müxtәlif mәhsullar istehsal edәn firmalar arasında
eyni mәhsullar istehsal edәn (xidmәtlәr göstәrәn) firmalar arasında
istehsalçı vә tәdarükçü firmalar arasında

594 Aşağıdakılardan hansını rәqabәtin aydın başa düşülmәsi üçün yaxşı nümunә hesab etmәk olar?

•

“qaynar xәtt” xidmәtlәrini
humanitar tәdbirlәri
xeyriyyә marafonunu
idman yarışlarını
“açıq qapı” qәbullarını

595 Firmalar arasındakı rәqabәtә dövlәtin münasibәti necә olmalıdır?

•

dövlәt rәqabәt iştirakçılarının hamısına bәrabәr ilkin şәrtlәr tәmin edir
dövlәt rәqabәti bilavasitә tәşkil edir
dövlәt rәqabәtin iştirakçısıdır
dövlәt rәqabәtin tәminatçısıdır
dövlәt rәqabәtin kәskinlәşmәsinin qarşısını alır

596 Firmalar arasında rәqabәt hansı halda daha güclü olur?

•

alıcıların sayı çox olduqda
rәqabәt obyektlәrinin sayı firmaların sayına bәrabәr olduqda
qeydiyyatdan keçmiş firmaların sayı çox olduqda
mәqsәdlәri toqquşan firmaların sayı kifayәt qәdәr çox olduqda
sahәdә yalnız 1 firma olduqda

597 “Rәqabәt” anlayışının belә bir mәzmunu yoxdur:

•

iqtisadi
sosial
siyasi
ekoloji
mәdәni

598 Sahә daxilindәki firmalar arasında rәqabәt nә uğrunda aparılır?

•

maya dәyәrinin azaldılması uğrunda
lider olmaq uğrunda
qәlәbә uğrunda
mәnfәәtin artırılması uğrunda
bazar uğrunda

599 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәtin iqtisadi sahәdә әsas funksiyası nәdir?

•

istehsal hәcmlәrinin tәnzimlәnmәsi
istehsalın planlaşdırılması
istehlakın müәyyәn edilmәsi
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi
firmaların idarә edilmәsi

600 . Bazar iqtisadi modelinin uğur qazanması üçün mal vә xidmәt bazarlarında nәyin olması başlıca şәrtdir?

•

әmәk bölgüsünün
kooperasiyanın
ixtisaslaşmanın
rәqabәtin
diversifikasiyanın
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601 Aşağıdakılardan hansı sahәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyinin sahәdaxili mühit amillәri sırasına aiddir?

•

ölkә iqtisadiyyatının strukturu vә durumu
miqyas effektinin tәsiri
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi sistemi
makroiqtisadi vәziyyәt
hökumәtin sәnaye siyasәti vә belә siyasәtin hәyata keçirilmәsi institutları

602 Aşağıdakılardan hansı sahәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyinin sahәdaxili mühit amillәri sırasına aiddir?

•

sahәnin hәyat tsiklinin mәrhәlәsi
sahәnin müәssisәlәrindә idarәetmәnn vә menecmentin keyfiyyәti
sahә bazarının quruluşu
sahә daxilindә rәqabәtin durumu
bunların hamısı

603 Aşağıdakılardan hansı sahәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyinin sahәxarici mühit amillәri sırasına aiddir?

•

makroiqtisadi vәziyyәt
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi sistemi
ölkә iqtisadiyyatının strukturu vә durumu
hökumәtin sәnaye siyasәti vә belә siyasәtin hәyata keçirilmәsi institutları
bunların hamısı

604 Sahәnin rәqabәtqabiliyyәtlilik amillәri necә tәsniflәşdirilir

•

firmadaxili vә firmaxarici
ölkәdaxili vә ölkәxarici amillәr
resurs vә texnoloji amillәr
yerli vә beynәlxalq amillәr
sahәdaxili vә sahәxarici amillәr

605 Aşağıdakılardan hansı sahәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyinin sahәdaxili mühit amillәri sırasına aiddir?

•

sahәdә innovasiya proseslәrinin vә yeni texnologiyaların tәtbiqi
hökumәtin xarici ticarәt siyasәti
ölkәnin büynәlxalq vә regional ticarәt birliklәrinә üzvlüyü
iqtisadi, siyasi, elmi vә başqa sahәlәrdә beynәlxalq әmәkdaşlıq
ölkәnin dünya tәsәrrüfatına açıqlıq dәrәcәsi

606 Sahәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyi dedikdә nә başa düşülür?

•

sahәnin daxili (yerli) vә dünya bazarlarının tәlәblәrinә cavab verәn mal vә xidmәtlәr istehsalı vә hәmin sahәnin
müәssisәlәrinin rәqabәt gücü potensialının artırılması üçün şәrait yaratmaq qabiliyyәti
sahәnin yerli bazarların tәlәblәrinә cavab verәn mal vә xidmәtlәr istehsalı qabiliyyәti
sahәnin dünya standartlarının tәlәblәrinә cavab istehsal amillәrinә malik olması
ölkәdә il әrzindә istehsal edilәn ÜDMdә sahәnin yüksәk xüsusi paya malik olması
bunların hamısı

607 . M. Porterin qeyd edir ki, “...rәqiblәrlә mübarizәdә firmanın uğuru, hәr şeydәn әvvәl,
_________________________ asılıdır”. Bu fikri tamamlayın:

•

firmanın malik olduğu resurslardan
rәqiblәrin durumundan
sahәnin inkişaf mәrhәlәsindәn
firmanın menecmentindәn
ölkәdә işlәrin vәziyyәtindәn

608 Rәqabәtqabiliyyәtlilik mәsәlәlәri üzrәәn tanınmış mütәxәssis hesab olunur:
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•

Q. Menkyu
A. Smit
M. Porter
C. Keyns
M. Fridman

609 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

ayrıca sәnaye sahәsinin rәqabәtqabiliyyәtliliyi ola bilmәz
rәqabәtqabiliyyәtlilik yalnız müqayisәdә müәyyәn edilә bilәr
rәqabәtqabiliyyәtlilik müqayisәdә müәyyәn edilә bilmz
rәqabәtqabiliyyәtlilik mütlәq әlamәtdir
rәqabәtqabiliyyәtliliyin müәyyәn edilmәsi üçün istehsalın hәcmini bilmәk lazımdır

610 A.ağıdakı qarşılaşdırmaların hansıları üzrә rәqabәtqabiliyyәtlilik qiymәtlәndirilә bilmәz?

•

ayrıayrı ölkә firmaları
firmalar vә ölkә
ayrıayrı ölkә iqtisadiyyatlaır
ayrıayrı sahәlәr
ayrıayrı firmalar

611 Rәqabәtqabiliyyәtlilik aşağıdakı iqtisadi obyektlәrәdn hansının әlamәti ola bilәr?

•

ölkәlәr
bunlaırn hamısı
firmalar
ev tәsәrrüfatları
sahәlәr

612 Әn ümumi şәkildә “rәqabәtqabiliyyәtlilik” nәdir?

•

daha çox mәhsul ixrac etmәyi bacarmaqdır
bәhslәşmәdә (yarışmada, mübarizәdә) qalib gәlmәk üçün potensialın mövcudluğudur
bәhslәşmәdә rәqiblәrini sıradan çıxarmaq üçün potensialın mövcudluğudur
әn müasir vә güclü avadanlıqlara vә heyәtә malik olmaqdır
әn müasir texnologiyalara, böyük insan vә maliyyә resurslarına malik olmaqdır

613 Aşağıdakılardan hansı rәqabәtqabiliyyәtliliyin resurs üstünlüklәrinә aiddir?

•

Bank әmanәtlәrinin mәblәği
Yığılmış (ötәn dövr әrzindә) kapital
Bunların heç biri
İnsanlaırn rifah sәviyyәsi
Әsas fondların yenilәnmәsi әmsalı

614 “Rәqabәtqabiliyyәtlilik” mәsәlәsi niyә hәlә dә iqtisad elmindә mübahisәli problemlәrdәn biri hesab
olunur?

•

rәqabәtqabiliyyәtliliyin hamı tәrәfindәn ümumi qәbul edilmiş müәyyәnliyi var
iqtisadçılar rәqabәtqabiliyyәtliliyi izah etmәkdә çәtinlik çәkirlәr
bunlaırn heç biri
rәqabәtqabiliyyәtliliyin hәlә dә heç bir müәyyәnliyi yoxdur
rәqabәtqabiliyyәtliliyin hәlә dә ümumi qәbul edilmiş müәyyәnliyi yoxdur

615 Aşağıdakılardan hansı rәqabәtqabiliyyәtliliyin resurs üstünlüklәrinә aiddir?
Ölkәdә tәbii ehtiyatların mövcudluğu
İxtisaslı işçi qüvvәsi
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•

Coğrafi mövqe
İqlim şәrtlәri
bunların hamısı

616 Dünya bazarlarına “Made in Azerbaijan” brendi altında mәhsul çıxarılması üçün aşağıdakılardan hansı
daha önәmlidir?

•

beynәlxalq bazarlarda rәqabәtqabiliyyәtli olan yerli mәhsulların istehsalına nail olmaq
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin vә rifah halının artırılması
bunların hamısı
ölkә iqtisadiyyatının vә sәnayesinin strukturunu dәyişmәk
ölkә iqtisadiyyatının strukturunda neft sәnayeinin payını azaltmaq

617 M. Porter rәqabәr üstünlüklәrini necә qruplaşdırır?

•

Resurs üstünlüklәri vә texnoloji üstünlüklәr
Sahәdaxili üstünlüklәr vә sahәlәrarası üstünlüklәr
Ölkәdaxili üstünlüklәr vә ölkәxarici üstünlüklәr
Maliyyә üstünlüklәri vә texnoloji üstünlüklәr
Resurs üstünlüklәri vә maliyyә üstünlüklәr

618 Aşağıdakılardan hansı ölkәmizdә sәnaye sahәlәrinin rәqabәtqabiliyyәtliliyinin artırılmasını zәrur edir?

•

qeyrineft sәnayesi sahәlәrinin inkişafının tәmin edilmәsi
bunların hamısı
ölkә iqtisadiyyatının vә ixracının şaxәlәndirilmәsi
iqtisadi artımın neft gәlirlәrindәn asılılığının azaldılması
yerli istehsal mallarının ixracının artmasına nail olunması

619 İstisadiyyatın hәr hansı bir sahәsi aşağıdakılardan hansının hesabına rәqabәt üstünlüklәri әldә edә bilәr?

•

sahә ölkәdәki resursların hamısının әsas hissәsini özündә cәmlәşdirdikdә
yeni texnologiyaların tәtbiqi vә yeni mәhsilların yaradılması, sahә müәssisәlәrinin strateji inkişaf potensialının
formalaşdırılması yolu ilә sahәdә resurslardan istifadә effektivliyinin yüksәk olması
geniş vә sәmәrәli beynәlxalq әlaqәlәrә vә inteqrasiyaya malik ölkәnin olması
texnoloji vә marketinq tәdqiqatlarının ciddi şәkildә qorunması vә yayılmasının qarşısının alınması
texnologiyaların tәtbiqi vә mәhsilların yaradılması, sahә müәssisәlәrinin strateji inkişaf potensialının
formalaşdırılması yolu ilә sahәdә resurslardan istifadә effektivliyinin aşağı olması

620 Aşağıdakılardan hansı “Azәrbaycan 2020: Gәlәcәyә baxış” İnkişaf Konsepsiyasında qarşıya qoyulan
mәqsәdlәrә uyğun deyil?

•

iqtisadiyyatın vә ixracın şaxәlәndirilmәsi
qeyrineft sektorunun inkişafı
ölkә iqtisadiyyatının birtәrәfli inkişafının tәmin edilmәsi
ölkә iqtisadiyyatının dünya sәnayesinә sәmәrәli inteqrasiyası
ölkәdә rәqabәtqabiliyyәtli sәnaye sahәlәrinin formalaşdırılması

621 İstisadiyyatın hәr hansı bir sahәsi aşağıdakılardan hansının hesabına rәqabәt üstünlüklәri әldә edә bilәr?

•

bunların hamısı
sahә müәssisәlәrinin fәaliyyәt göstәrdiklәri ölkәnin resurslarına (istehsal amillәrinә) çıxış (onları әldә edә bilmә)
imkanlarının rәqib sahәlәrlә, habelә digәr ölkәlәrin müvafiq sahәlәrinin müәssisәlәri ilә müqayisәdә daha geniş
olması
geniş vә sәmәrәli beynәlxalq әlaqәlәrә vә inteqrasiyaya malik ölkәnin olması
texnoloji vә marketinq tәdqiqatlarına әlçatanlığın aşağı olması
texnologiyaların tәtbiqi vә mәhsilların yaradılması, sahә müәssisәlәrinin strateji inkişaf potensialının
formalaşdırılması yolu ilә sahәdә resurslardan istifadә effektivliyinin aşağı olması

622 Rәqabәtqabiliyyәtlilik problemi Azәrbaycan üçün hazırda niyә aktualdır?
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•

höumәt daxili bazarın ehtiyaclarını daha dolğun şәkildә ödәmәk istәyir
Azәrbaycan digәr ölkәlәrdәn geri qalmaq istәmir
hökumәt ölkә әhalisinin rifah halını yüksәltmәk istәyir
ölkәmizin ixracı әsasәn yaknız xam neft vә tәbii qazdan ibarәtdir
hökumәt qeyrineft sektorunun mәhsulları hesabına ixracını şaxәlәndirmәk istәyir

623 Hәrhansı bir sahә nә zaman rәqabәt üstünlüklәrinә malik hesab edilir?

•

bunların heç biri
onun müәyyәn bir vә ya bir neçә әlamәti rәqib sahәlәrlә vә digәr ölkәlәrin oxşar sahәlәri ilә müqayisәdә daha
qabarıq vә üstün sәviyyәdә özünü göstәrsin
onun müәyyәn bir vә ya bir neçә әlamәti rәqib firmalarla yaxud digәr ölkәlәrin oxşar firmaları ilә müqayisәdә daha
qabarıq vә üstün sәviyyәdә özünü göstәrsin
onun müәyyәn bir vә ya bir neçә әlamәti digәr ölkәlәrlә müqayisәdә daha qabarıq vә üstün sәviyyәdә özünü
göstәrsin
o, bütün komponentlәr üzrә bütün rәqiblәrindәn üstün olsun

624 Azәrbaycan sәnayesinin hansı sahәsi beynәlxalq sәviyyәdә rәqabәtqabiliyyәtli hesab edilir?

•

yüngül sәnaye
neftqaz sәnayesi
maşınqayırma sahәsi
neftayırma vә neft emalı sәnayesi
qida mәhsulları istehsalı

625 Aşağıdakılardan hansı sahәlәrarası rәqabәtin predmeti ola bilәr?

•

iş qüvvәsi
istehlakçı
investisiyalar
kapital resursları
bunların hamısı

626 Rәqabәtin obyekti nәdir?

•

qabiliyyәt
mübarizә aparan vә rәqabәt predmetlәrinә malik olan fiziki vә hüquqi şәxslәr
müxtәlif subyektlәr üçün maraq doğuran müәyyәn әlamәtlәrin daşıyıcıları
güc
hәr bir konkret halda uğrunda mübarizә aparlan şeylәr

627 20052015ci illәr dövründә Azәrbaycan sәnayesinin әsas inkişaf sahәsi hansı olub?

•

neftqaz sәnayesi
emal sәnayesi
neft emalı sәnayesi
qeyrineft sektoru
bütün sahәlәr bәrabәr inkişaf edib

628 Müasir dünya iqtisadiyyatında olan rәqabәti necә xarakterizә etmәk olar?

•

qlobal dinamik rәqabәt
inhisarçı rәqabәt
xalis rәqabәt
qlobal xalis rәqabәt
qlobal sabit rәqabәt

629 Aşağıdakıların hansı sәnaye müәssisәlәrindә institutsional islahatların istiqamәtidir?
müәssisәlәrdә müasir menecment vә strateıi planlaşdırma sisteminin qurulması
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•

müasir marketinq, satış vә xidmәt vәrdişlәrinin mәnimsәnilmәsi
işçilәrin peşәixtisas hazırlığının fasilәsiz yüksәldilmәsi mexanizmlәrinin qurulması
bunlarin hamisi
mülkiyyәtçilәrlә menecerlәrin hüquq, vәzifә vә sәlahiyyәtlәrinin bölgüsünün hüquqi mexanizminin
tәkmillәşdirilmәsi

630 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında sәnayenin inkişafına dair 20152020ci illәr üçün
Dövlәt Proqramının mәqsәdlәri sırasına daxildir?

•

elmtutumlu vә innovativ istehsalın genişlәndirilmәsi
qeyrineft sәnayesinin ixrac potensialının artırılması
sәnayenin modernlәşdirilmәsi vә strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
bunların hamısı
enerjidәn sәmәrәli istifadә edәn, yüksәk әlavә dәyәr yaradan rәqabәtqabiliyyәtli sәnaye istehsalının
genişlәndirilmәsi

631 Azәrbaycan Respublikasında sәnayenin inkişafına dair 20152020ci illәr üçün Dövlәt Proqramı necә
tәsdiq olunub?

•

Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin sәrәncamı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә

632 Azәrbaycan Respublikasında sәnayenin inkişafına dair 20152020ci illәr üçün Dövlәt Proqramı nә vaxt
qәbul edilib?

•

2015ci ilin martında
2015ci ilin yanvarında
2014cü ilin yanvarında
2014cü ilin dekabrında
2014cü ilin iyulunda

633 . Aşağıdakıların hansı sәnaye müәssisәlәrindә institutsional islahatların istiqamәtidir?

•

Daxili bazarda yerli vә xarici istehsal malları üçün rәqabәt şәrtlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi
Sәnaye mәhsullarının ixracının artırılmasına siyasi vә diplomatik dәstәyin göstәrilmәsi
Daxili bazarın xarici mәhsulların haqsız rәqabәtindәn vә insan sağlamlığı üçün tәhlükәli mallardan qorunması
Miüәssisәlәrin, xüsusilә sәhmdar cәmiyyәtlәrinin idarәetmә mexanizminin tәkmillәşdirilmәsi
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin artırılması vә başqa vasitәlәrlә ümumi tәlәbin stimullaşdırılması

634 Sәnaye müәssisәlәrindә institutsional islahatlar dedikdә nә başa düşülür?

•

bunların hamısı
ölkә sәnayesinin bütün sahәlәrindә istehsalın inkişafına әlverişli şәraiti tәmin edәn ümumi şәrtlәrin yapadılması
bazar subyektlәrinin müәyyәn qruplarına (ayrıayrı sahәlәrә vә istehsal növlәrinә, regional vә s.) mәqsәdәuyğun
tәsiri
sәnaye müәssisәlәrinin bazar münasibәtlәri şәraitindә fәaliyyәtә adaptasiyası, hәmçinin firmadaxili
(müәssisәdaxili) institutların funksiya vә tәrkibinin tәkmillәşdirilmәsi
birbiri ilә sıx әlaqәli vә birbirini qarşılıqlı tamamlayan makroiqtisadi, sahә, texnoloji, regional vә beynәlxalq
xarakterli tәdbirlәr kompleksi

635 Aşağıdakılardan hansı regional sahibkarlıq şәbәkәlәrinә daxildir?

•

cәmiyyәt
kartel
konsorsium
sәnaye parkları
trest
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636 Aşağıdakılardan hansı regional sahibkarlıq şәbәkәsi hesab edilә bilmәz?

•

kiçik sәnaye zonaları
sәnayetexnologiya parkları
xüsusi iqtisadi zonalar
beynәlxalq konsorsium
sәnaye mәhәllәlәri

637 Regional sahibkarlıq şәbәkәlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

kiçik sәnaye zonaları
sәnayetexnologiya parkları
xüsusi iqtisadi zonalar
bunların hamısı
sәnaye mәhәllәlәri

638 Aşağıdakılardan hansı sәnayeni siyasәtinin regional aspektlәrinә aiddir?

•

ölkәnin bütün regionlarına münasibәtdә eyni vә ümumi bir siyasәtin hәyata keçirilmәsi
beynәlxalq vә regional tәşkiltlarda vә tәdbirlәrdә ölkәnin milli maraqların vә yerli şirkәtlәrin mәnafelәriin tәmin
edilmәsi
hәr bir regionda bütün sәnaye sahәlәrinin inkişafının tәmin edilmәsi
sahibkarlıq şәbәkәlәrinin vә sәnaye şәhәrciklәrinin yaradılması
ölkәnin regionları arasında tarif vә qeyritarif tәnzimlәmә metod vә vasitәlәrinin tәtbiqi

639 Aşağıdakılardan hansı sәnayeni siyasәtinin regional aspektlәrinә aid deyil?

•

sahibkarlıq şәbәkәlәrinin vә sәnaye şәhәrciklәrinin yaradılması
kiçik şәhәrlәrin inkişafı
regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin tәmin edilmәsi
beynәlxalq vә regional tәşkiltlarda vә tәdbirlәrdә ölkәnin milli maraqların vә yerli şirkәtlәrin mәnafelәriin tәmin
edilmәsi
yerli kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalını hәyata keçirәn çoxsaylı kiçik emal müәssisәlәrinin yaradılması:

640 Aşağıdakılardan hansı sәnayeni siyasәtinin regional aspektlәrinә aiddir?

•

sahibkarlıq şәbәkәlәrinin vә sәnaye şәhәrciklәrinin yaradılması
kiçik şәhәrlәrin inkişafı
regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin tәmin edilmәsi
bunların hamısı
yerli kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalını hәyata keçirәn çoxsaylı kiçik emal müәssisәlәrinin yaradılması

641 Seçmә sәnaye siyasәti üçün öncül sahәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aşağıdakılardan hansı iqtisadi
meyar kimi çıxış edә bilәr?

•

sahәnin işçilәrinin sayının ümumi sәnayedә olan mәşğulluqda payının әn azı 20 faiz olması
sahәnin mәhsulunun ümumi sәnaye mәhsulundakı payının әn azı 25 faizdәn olması
mәhsul növünә tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbin (daxili vә xarici) mövcudluğu vә etibarlı artım perspektivlәrinin olması
sahәnin mәhsulunun ümumi sәnaye mәhsulundakı payının 50 faizdәn çox olması
sahәnin mәhsulunun rentabelliyinin sәviyyәsi 50 faizdәn çox olması

642 Konkret sәnaye sahәsinә münasibәtdә seçmә sәnaye siyasәti hansı müddәtdә hәyata keçirilә bilәr?

•

5 il müddәtinә
1 il müddәtinә
belә siyasәt müddәtsiz olmalıdır
hәmin sahәnin rәqabәtqabiliyyәtli artım sәviyyәsinә nail olmağa imkan verәn vә әvvәlcәdәn elan edilmiş bәlli bir
müddәtә
10 il müddәtinә
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643 Seçmә sәnaye siyasәti nәdir?

•

belә sәnaye siyasәti struktur dәyişikliklәrinin sosial amillәrinin nәzәrә alınmasıdır
belә sәnaye siyasәti birbiri ilә sıx әlaqәli vә birbirini qarşılıqlı tamamlayan makroiqtisadi, sahә, texnoloji,
regional vә beynәlxalq xarakterli tәdbirlәri әhatә edir
belә sәnaye siyasәti bütün sәnaye sahәlәri üzrә istehsalın inkişafına әlverişli şәraiti tәmin edәn ümumi şәrtlәrin
yapadılmasına istiqamәtlәndirilir
belә sәnaye siyasәti bazar subyektlәrinin müәyyәn qruplarına (ayrıayrı sahәlәrә vә istehsal növlәrinә, regional vә
s.) mәqsәdәuyğun tәsiri nәzәrdә tutur
belә sәnaye siyasәti müstәqil ölkәnin iqtisadi inkişaf tәlәblәrinә cavab verәn sәnaye strukturunun
formalaşdırılmasıdır

644 Seçmә sәnaye siyasәti üçün öncül sahәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aşağıdakılardan hansı iqtisadi
meyar kimi çıxış edә bilmәz?

•

sahәnininkişafınınmultiplikativtәsiryaratmaqabiliyyәti
sahәnin rәqabәt üstünlüklәrinә malik olması
mәhsul növünә tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbin (daxili vә xarici) mövcudluğu vә etibarlı artım perspektivlәrinin olması
sahәnin mәhsulunun ümumi sәnaye mәhsulundakı payının 50 faizdәn çox olması
seçilәnsahәvәistehsallarınrentabelliolması

645 Ümumisistemli sәnaye siyasәti nәdir?

•

belә sәnaye siyasәti struktur dәyişikliklәrinin sosial amillәrinin nәzәrә alınmasıdır
belә sәnaye siyasәti birbiri ilә sıx әlaqәli vә birbirini qarşılıqlı tamamlayan makroiqtisadi, sahә, texnoloji,
regional vә beynәlxalq xarakterli tәdbirlәri әhatә edir
belә sәnaye siyasәti bazar subyektlәrinin müәyyәn qruplarına (ayrıayrı sahәlәrә vә istehsal növlәrinә, regional vә
s.) mәqsәdәuyğun tәsiri nәzәrdә tutur
belә sәnaye siyasәti bütün sәnaye sahәlәri üzrә istehsalın inkişafına әlverişli şәraiti tәmin edәn ümumi şәrtlәrin
yapadılmasına istiqamәtlәndirilir
belә sәnaye siyasәti müstәqil ölkәnin iqtisadi inkişaf tәlәblәrinә cavab verәn sәnaye strukturunun
formalaşdırılmasıdır

646 Sәnayestruktur siyasәtinin hansı tiplәri var?

•

seçmә sәnaye siyasәti vә sәnayestruktur siyasәti
ümumisistemli sәnaye siyasәti vә innovasiya yönümlü sәnaye siyasәti
ümumi sәnaye siyasәti vә xüsusi sәnaye siyasәti
ümumisistemli sәnaye siyasәti vә seçmә sәnaye siyasәti
ümumi sәnaye siyasәti vә regional sәnaye siyasәti

647 Seçmә sәnaye siyasәti üçün öncül sahәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aşağıdakılardan hansı iqtisadi
meyar kimi çıxış edә bilәr?

•

sahәnininkişafınınmultiplikativtәsiryaratmaqabiliyyәti
sahәnin rәqabәt üstünlüklәrinә malik olması
mәhsul növünә tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbin (daxili vә xarici) mövcudluğu vә etibarlı artım perspektivlәrinin olması
bunların hamısı
seçilәnsahәvәistehsallarınrentabelliolması

648 Aşağıdakılardan hansını hәm yerli mәhsulların satış bazarlarının genişlәndirilmәsi, hәm dә sәmәrәli
xarici iqtisadi әlaqәlәrin qurulması siyasәtinin elementi hesab etmәk olar?

•

Bazar infrastrukturunun formalaşdırılması vә inkişafının tәmin edilmәsi
Daxili bazarın xarici mәhsulların haqsız rәqabәtindәn vә insan sağlamlığı üçün tәhlükәli mallardan qorunması
Ölkәnin milli maraqlarına uyğun olan regional әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
Milli mәhsulların alışına çağırış kampaniyalarının tәşkili
Әhalinin iqtisadi gözlәntilәrinin bәdbinlikdәn nikbinliyә, pessimizdәn optimizmә dәyişilmәsinin tәmin edilmәsi,
inkişaf üçün çox vacib olan milli ruh yüksәlişinin formalaşdırılması

649 Seşmә sәnaye siyasәti necә tәşkil edilә bilәr?
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•

bütün iqtisadiyyata münasibәtdә
bütün sәnaye sahәlәrinә münasibәtdә eyni zamanda
öncül (prioritet) bir vә ya bir neçә sәnaye sahәsinә münasibәtdә
sәnaye sahәlәrinin әksәriyyәtinә münasibәtdә eyni zamanda
yalnız vә yalnız ixrac qabiliyyәtli mәhsullar istehsal edәn sahәlәrә münasibәtdә

650 Aşağıdakılardan hansı dövlәt infrastruktur siyasәtinin elementidir?

•

Müqavilә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәminatı;
Bazar infrastrukturunun formalaşdırılması vә inkişafının tәmin edilmәsi
Milli mәhsulların alışına çağırış kampaniyalarının tәşkili
Xarici bazarlarda milli mәhsulların satışını tәşkil edәn birgә müәssisәlәrin yaradılmasına yardım göstәrilmәsi
Çevik vә әdalәtli müflislәşmә vә iflas prosedurunun yaradılması

651 Seçmә sәnaye siyasәtinin tәtbiqi zamanı dövlәt hansı tәsir alәtlәrindәn istifadә edә bilmәz?

•

әlavә vergi tәtbiqi
daxili bazarın qorunması
yerli malların alınmasının tşviq edilmәsi
bazara giirşmaneәlәrinin qoyulması
vergi güzәştlәri

652 Aşağıdakılardan hansı dövlәt infrastruktur siyasәtinin elementi deyi?

•

Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin artırılması vә başqa vasitәlәrlә ümumi tәlәbin stimullaşdırılması
Sosial infrastrukturun tәkmillәşdirilmәsi
Sığorta bazarının inkişafı;
Bazar infrastrukturunun formalaşdırılması vә inkişafının tәmin edilmәsi;
İstehsal infrastrukturunun (nәqliyyat, rabitә, kommunikasiya xәtlәri, enerci tәminatı) yenidәn qurulması vә
beynәlxalq standartlar sәviyyәsinә çatdırılması;

653 Seçmә sәnaye siyasәtinin tәtbiqi zamanı dövlәt hansı tәsir alәtlәrindәn istifadә edә bilәr?

•

ixracın stimullaşdırılması
bunların hamısı
vergi güzәştlәri
subsidiyalaşdırma
bazara giriş mәhdudiyyәtlәrinin qoyulması

654 Aşağıdakılardan hansı dövlәt infrastruktur siyasәtinin elementidir?

•

Bunların hamısı
Sosial infrastrukturun tәkmillәşdirilmәsi
Sığorta bazarının inkişafı;
Bazar infrastrukturunun formalaşdırılması vә inkişafının tәmin edilmәsi;
İstehsal infrastrukturunun (nәqliyyat, rabitә, kommunikasiya xәtlәri, enerci tәminatı) yenidәn qurulması vә
beynәlxalq standartlar sәviyyәsinә çatdırılması

655 Seçmә sәnaye siyasәtinin tәtbiqi nә zaman daha sәmәrәli olur?

•

belә siyasәtә bütün beynәlxalq tәşkilatlar cәlb edilmiş olsun
bazar subyektlәrinin normal fәaliyyәti üçün makroiqtisadi, infrastruktur vә hüquqi mühitin formalaşdırılmasına
olan zәruri tәlәblәr yerinә yetirilmәmiş olsun
bazar subyektlәrinin normal fәaliyyәti üçün makroiqtisadi, infrastruktur vә hüquqi mühitin formalaşdırılmasına
olan zәruri tәlәblәr әsasәn yerinә yetirilmiş olsun
ölkәdә makroiqtisadi, infrastruktur vә hüquqi mühitin formalaşdırılması sahәsindә problemlәr olsun
beıә siyasәt ümumi sәnaye siyasәtindәn ayrıca bir siyasәt kimi hәyata keçirilmiş olsun

656 Aşağıdakılardan hansı yerli istehsal mәhsullarının bazarının genişlәndirilmәsi iqtiqamәtidir?
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•

İnhisar fәaliyyәtinin vә haqsız rәqabәtin qarşısının alınması
Milli mәhsulların alışına çağırış kampaniyalarının tәşkili
Müqavilә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәminatı;
Çevik vә әdalәtli müflislәşmә vә iflas prosedurunun yaradılması
Bazar infrastrukturunun formalaşdırılması vә inkişafının tәmin edilmәsi

657 Seçmә sәnaye siyasәtinin obyekti nәdir?

•

sahә bazarları
ümumi sәnaye
bütün iqtisadiyyat
regional iqtisadiyyat
beynәlxalq inteqrasiya

658 Aşağıdakılardan hansı yerli istehsal mәhsullarının bazarının genişlәndirilmәsi iqtiqamәti deyil?

•

Tәlәbin öyrәnilmәsindә vә marketinq tәdqiqatlarında müәssisәlәrә yardım göstәrilmәsi
Çevik vә әdalәtli müflislәşmә vә iflas prosedurunun yaradılması
Daxili bazarda yerli vә xarici istehsal malları üçün rәqabәt şәrtlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi;
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin artırılması vә başqa vasitәlәrlә ümumi tәlәbin stimullaşdırılması;
Milli mәhsulların xarici bazarlara çıxışı üçün şәrait yaradılması

659 Seçmә sәnaye siyasәti hansı xarakterlidir?

•

qlobal
mikroiqtisadi
makroiqtisadi
ümumi iqtisadi
regional

660 Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli beynәlxalq vә regional inteqrasiya siyasәtinin iqtiqamәtidir?

•

Milli mәhsulların xarici bazarlara çıxışı üçün şәrait yaradılması;
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin artırılması vә başqa vasitәlәrlә ümumi tәlәbin stimullaşdırılması;
Xarici bazarlarda milli mәhsulların satışını tәşkil edәn birgә müәssisәlәrin yaradılmasına yardım göstәrilmәsi
Daxili bazarda yerli vә xarici istehsal malları üçün rәqabәt şәrtlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi
Tәlәbin öyrәnilmәsindә vә marketinq tәdqiqatlarında müәssisәlәrә yardım göstәrilmәsi

661 Aşağıdakıkardan hansı sәnayedә pozitiv struktur dәyişiklәrinin baş vermәsi üçün qanunverici vә
institusional şәraitin formalaşdırılması istiqamәtinә daxildir?

•

Xarici bazarda milli mәhsullarının rәqabәtliliyinin güclәndirilmәsi üçün belә mәhsulların beynәlxalq
sertifikasiyasında dövlәt dәstәyinin tәtbiqi;
Әhalinin iqtisadi gözlәntilәrinin bәdbinlikdәn nikbinliyә, pessimizdәn optimizmә dәyişilmәsinin tәmin edilmәsi,
inkişaf üçün çox vacib olan milli ruh yüksәlişinin formalaşdırılması
Beynәlxalq vә regional tәşkiltlarda vә tәdbirlәrdә ölkәnin milli maraqların vә yerli şirkәtlәrin mәnafelәriin tәmin
edilmәsi;
Tarif vә qeyritarif tәnzimlәmә metodları vә vasitәlәrindәn sәmәrәli istifadә etmәklә daxili bazarın qorunması;
Daxili bazarın xarici mәhsulların haqsız rәqabәtindәn vә insan sağlamlığı üçün tәhlükәli mallardan qorunması;

662 Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli beynәlxalq vә regional inteqrasiya siyasәtinin iqtiqamәti deyil?

•

Daxili bazarın xarici mәhsulların haqsız rәqabәtindәn vә insan sağlamlığı üçün tәhlükәli mallardan qorunması;
Әhalinin iqtisadi gözlәntilәrinin bәdbinlikdәn nikbinliyә, pessimizdәn optimizmә dәyişilmәsinin tәmin edilmәsi,
inkişaf üçün çox vacib olan milli ruh yüksәlişinin formalaşdırılması
Beynәlxalq vә regional tәşkiltlarda vә tәdbirlәrdә ölkәnin milli maraqların vә yerli şirkәtlәrin mәnafelәriin tәmin
edilmәsi;
Tarif vә qeyritarif tәnzimlәmә metodları vә vasitәlәrindәn sәmәrәli istifadә etmәklә daxili bazarın qorunması;
Xarici bazarda milli mәhsullarının rәqabәtliliyinin güclәndirilmәsi üçün belә mәhsulların beynәlxalq
sertifikasiyasında dövlәt dәstәyinin tәtbiqi;
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663 Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli beynәlxalq vә regional inteqrasiya siyasәtinin iqtiqamәtidir?

•

Müqavilә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәminatı
Ölkәnin milli maraqlarına uyğun olan regional әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
Qanunun aliliyinә әsaslanan sabitliyin tәmin edilmәsi
Dövlәtә inam vә etibarın artırılması
Çevik vә әdalәtli müflislәşmә vә iflas prosedurunun yaradılması

664 Aşağıdakıkardan hansı sәnayedә pozitiv struktur dәyişiklәrinin baş vermәsi üçün qanunverici vә
institusional şәraitin formalaşdırılması istiqamәtinә daxil deyil?

•

Çevik vә әdalәtli müflislәşmә vә iflas prosedurunun yaradılması
Ölkәnin milli maraqlarına uyğun olan regional әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
Dövlәtә inam vә etibarın artırılması
Qanunun aliliyinә әsaslanan sabitliyin tәmin edilmәsi
Müqavilә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәminatı

665 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtini bilavasitә sәciyyәlәndirmir?

•

yeni satış bazarlarının vә yeni satış üsullarının tapılması
yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması vә hazır mәhsul şәklindә bazara çıxarılması
istehlakçıların istәklәrinin öyrәnilmәsi sahәsindә tәdqiqatlar
yeni idarәetmә üsullarının tәtbiqi
müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәtinin planlaşdırılması

666 İqtisadi diversifikasiya siyasәti modellәri hansılardır?

•

şaquli” yaxud müasir diversifikasiya siyasәti modeli, “üfiqi” yaxud әnәnәvi diversifikasiya siyasәti modeli
әnәnәvi diversifikasiya siyasәti modeli, innovasiyalı diversifikasiya siyasәti modeli
şaquli” yaxud әnәnәvi diversifikasiya siyasәti modeli, “üfiqi” yaxud müasir diversifikasiya siyasәti modeli
ixracyönümlü model, ixracı әvәzlәmә modeli, innovasiyalı inkişaf modeli
sәnayestruktur siyasәti modeli, seçmә sәnaye siyasәti modeli

667 Aşağıdakılardan hansı sәnayestruktur siyasәtinin qarşısında duran vәzifәlәr sırasına daxil edilә bilmәz?

•

Ölkәnin regionlarında sәnaye istehsalının dirçәldilmәsi vә regionların inkişafının tәmin edilmәsi
Milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün istehsalın modernlәşdirilmәsi
Әhalinin pensiya tәminatı sisteminin yenidәn qurulması
Resursqoruyucu texnologiyaların tәtbiqi әsasında sәnayenin texnoloji cәhәtdәn yenidәn qurulması
Struktur dәyişikliklәrinin sosial amillәrinin nәzәrә alınması (әmәk mәhsuldarlığı, әmәk hüquqları, işçilәrin peşә
ixtisas hazırlığı)

668 Sәnaye siyasәtinindә dövlәtin istifadә etdiyi aşağıdakı stimullaşdırıcı vasitәlәrdәn hansı “renta” tipli
üstünlüklәr qrupuna aid deyil?

•

güzәştli kreditlәrin tәqdim edilmәsi
әvәzsiz vә ya müddәtli maliyyә yardımlarının verilmәsi
biznesinkubatorun yaradılması
vergi güzәştlәrinin tәtbiqi
sürәtlәndirilmiş amortizasiyanın tәtbiqi

669 Dövlәt sәnaye siyasәtinindә istifadә etdiyi stimullaşdırıcı vasitәlәr müәssisәlәrin bunlardan әldә etdiyi
faydanın mәzmun vә xarakterindәn asılı olaraq hansı qruplara bölünür?

•

güzәştlәr” tipli üstünlüklәr vә “stimullar” tipli üstünlüklәr
“qәnaәt” tipli üstünlüklәr vә “әlverişli şәrtlәr” tipli üstünlüklәr
renta” tipli üstünlüklәr vә “әlverişli şәrtlәr” tipli üstünlüklәr
“renta” tipli üstünlüklәr vә “institusional” tipli üstünlüklәr
gәlir” tipli üstünlüklәr vә “xәclәrә qәnaәt” tipli üstünlüklәr
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670 Aşağıdakılardan hansı dövlәt sәnaye siyasәtinin prinsiplәrinә aid deyil?

•

Müasir dünyanın inkişaf meyllәri vә qloballaşmanın tәlәblәri nәzәrә alınmalı vә ölkә iqtisadiyyatının dünya
tәsәrrüfatına sәmәrәli inteqrasiyanın tәmin edilmәsinә yönәldilmәlidir
Sәnayenin hәr bir sahәsinin müasir vәziyyәti, ümumi iqtisadi inkişafa hәmin sahәnin töhfәsi, onun mövcud
potensialı vә perspektiv inkişaf imkanları nәzәrә alınmalıdır
Sәnaye siyasәti ümumi iqtisadi inkişaf strategiyasına fәrqlәnmәlidir
Sәnaye siyasәti hazırlanarkәn, sәnayenin inkişafının ümumi proqramı ilә yanaşı, hәr bir sahәnin inkişafı üçün dә
sәciyyәvi tәdbirlәr planı işlәnib hazırlanmalı, bunların birbiri ilә kompleks әlaqәlәndirilmәsi vә birbirini
qarşılıqlı tamamlaması tәmin edilmәlidir
Sәnaye siyasәti regionlarda istehsal sahәlәrinin inkişafına yönәldilmәlidir

671 Aşağıdakılardan hansını sәnayenin öncül inkişaf sahәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün meyar kimi
istifadә etmәk olar?

•

sahәnin tәnәzzülünün multiplikativ tәsir yaratma qabiliyyәti
sahәnin investisiya vә kapital tutumluluğunun aşağı olması;
sahәnin başqa sahәlәrlә bağlılığının az olması
sahәnin rәqabәt üstünlüklәrinә (hәm daxili vә hәm dә beynәlxalq bazarda) malik olması
müvafiq sahәdә inhisarçılığın aradan qaldırılması

672 Ümumisistemli sәnaye siyasәtinin reallaşdırılması zamanı hansı vasitәlәrdәn istifadә edilir?

•

İdarәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Pulkredit vә valyuta siyasәti
Maliyyәvergi siyasәtinin tәkmillәşdirilmәsi
Bunların hamısından
Daxili vә xarici investisiyaların stimullaşdırılması

673 Sәnayestruktur siyasәtinin hansı tiplәri var?

•

idxalı әvәzlәmә sәnaye siyasәti, ixracyönümlü sәnaye siyasәti
ümumi sәnaye siyasәti, xüsusi sәnaye siyasәti
struktur sәnaye siyasәti, regional sәnaye siyasәti
ümumisistemli sәnaye siyasәti, seçmә sәnaye siyasәti
sistemli sәnaye siyasәti, fәrdi sәnaye siyasәti

674 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin inkişafı siyasәtinin istiqamәtlәrinә aid edilә bilmәz?

•

inteqrasiya etmiş biznesqrupların vә korporativ idarәetmәnin inkişafı
sәnayestruktur siyasәti
innovasiya siyasәti
regionlarda sosial inkişaf siyasәti
sәnayedә institusional islahatlar

675 Dövlәt sәnaye siyasәtinin hәyata keçirilmәsi zamanı istehsalın inkişafının dövlәt tәrәfindәn
stimullaşdırılmasının aşağıdakı formalarından hansı tәtbiq edilmir?

•

istehsal müәssisәlәrinә birbaşa dövlәt yardımının göstәrilmәsi
ümumi “oyun qaydaları”nın yaradılması yolu ilә istehsal müәssisәlәrinә әlverişli fәaliyyәt şәraitinin yaradılması
istehsalın vә sahibkarlığın inkişafının dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi üçün xüsusi şәrtlәrin tәtbiqi
iri şirkәtlәrin fәaliyyәtinin bilavasitә dövlәt tәrәfindәn planlaşdırılması
ölkәnin ayrıayrı regionlarının inkişafının güclәndirilmәsinә yönәlik tәdbirlәr

676 İdxalı әvәzlәmә modelinin tәtbiqi:

•

ixracyönümlü rәqabәtqabiliyyәtli sahәlәrin inkişafı vә dәstәklәnmәsini nәzәrdә tuturn
daxili bazarda dempinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur
yüksәk texnologiyalı vә kapitaltutumlu istehsallar әsasında texnoloji inkişafın әn yeni meyllәrinә istinad olunur
proteksionist (himayәçilik) siyasәtin yeridilmәsini vә milli valyutanın kuprsunun sabit saxlanmasını nәzәrdә tutur
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•

ixrac üçün nәzәrdә tutulan mәhsullar istehsalınını hәrtәrәfli hәvәslәndirilmәsini nәzәrdә tutur

677 Sәnaye siyasәtinin modellәri hansılardır?

•

bәrabәr nkişaf modeli, qeyribәrabәr inkişaf modeli, davamlı inkişaf modeli
idxal modeli, ixrac mqdeli, innovasiya modeli
struktur modeli, innovasiya modeli, regional artım modeli
ixracyönlü sәnaye siyasәti, idxalı әvәzlәmә modeli, innovasiya modeli
renta” modeli, “әlverişli şәrtlәr” modeli, qarışıq model

678 Aşağıdakılardan hansı dövlәt sәnaye siyasәtinin mәqsәd vә hәdәflәri sırasına aid edilә bilәr?

•

ölkәdә iqtisadi artım bazasının yaradılması, inkişafı vә keyfiyyәtcә yenilәşdirilmәsi
ölkә iqtisadiyyatının dünya tәsәrrüfatına sәmәrәli inteqrasiya olunan rәqabәt qabiliyyәtli strukturunun
formalaşdırılması
bunların hamısı
bunların heç biri
idxalı әvәzlәyәn vә bazarda yeni olan mallar istehsalının genişlәndirilmәsi

679 Dövlәt sәnaye siyasәti nәdir?

•

bazarın mәnfi nәticәlәrinin aradan qaldırılması, әtraf mühitin qorunması vә maliyyә sektorunun tәnzimlәnmәsi
sahәsindә hökumәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәr sistemidir
konkret müәssisәlәrin bazarda güclәnmәsi vә rәqabәt gücünün artırılması istiqamәtindә hökumәtin mәqsәdyönlü
şәkildә planlaşdırdığı vә hәyata keçirdiyi tәdbirlәr sistemidir
ölkәdә yeni bir sәnaye sahәsinin formalaşdırılması istiqamәtindә hökumәtin davamlı tәdbirlәridir
hökumәtin ölkәnin resurs potensialının iqtisadiyyatın sahәlәri arasında vә sahәlәr daxilindә bölgüsünә vә yenidәn
bölgüsünә istiqamәtlәnmiş mәqsәdәuyğun vә kompleks tәdbirlәr sistemidir
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, yeni “oyun qaydaları”nın yaradılması vә tәtbiqi, yoxsulluğun azaldılması vә
sosialiqtisadi inkşafın tәmin edilmәsi sahәsindә hölumәtin davamlı siyasәtidir

680 Aşağıdakılardan hansı M. Porterin tәklif etdiyi ölkәnin rәqabәtli inkişaf mәrhәlәlәri sırasına daxil
deyildir?

•

әhalinin rifah sәviyyәsinә әsaslanan inkişaf
istehsal amillәrinin üstünlüyünә әsaslanan inkişaf
investisiya üstünlüyünә әsaslanan inkişaf
dövlәtin aparıcı roluna әsaslanan inkişaf
innovasiyaya әsaslanan inkişaf

681 Aşağıdakılardan hansını sәnayedә resurslardan sәmәrәsiz istifadә problemlәri sırasına aid etmәk olar?

•

әmәk mәhsuldarlığının aşağı sәviyyәsi
investisiyaların texnikiiqtisadi әsaslandırılmasının zәif olması
tәcrübәli vә peşәkar mütәxәssis kadrların çatışmazlığı
bunların hamısını
müәssisәlәrin әsas fondlarının aşınması vә texnoloji geriliyi

682 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin institusional problemlәrinә aid edilә bilmәz?

•

müasir tәlәblәrә uyğun idarәetmә vә menecment bacarıqlarının yoxluğu
iri, orta vә kiçik müәssisәlәrin qarşılıqlı maraqlar әsasında әlaqәlәndirilmәsi sisteminin formalaşmaması
bazar infrastrukturunun zәif inkişafı
daxili bazarın mәhdudluğu
korporativ idarәetmә tәcrübәsinin lazımınca mәnimsәnilmәmәsi

683 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin struktur problemlәrinә aid edilә bilmәz?
sәnaye istehsalının әsasәn bir regionda cәmlәşmәsi
sәnayenin strukturunun xammal (xüsusilә neftqaz hasilatı) yönümlü inkişafı
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•

sәnayenin әvvәllәr formalaşmış sahә strukturunun müstәqillik şәraitindә ölkәnin milli iqtisadi inkişaf tәlәblәrinә
uyğun gәlmәmәsi
investorların (o cümlәdәn xarici investorların) hüquqlarının qorunması sisteminin tam formalaşmaması
ixracda emal sәnayesi mәhsullarının payının son dәrәcә cüzi olması

684 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin struktur problemlәrinә aid edilә bilәr?

•

bunların hamısını
әmәk mәhsuldarlığının aşağı sәviyyәsi
müәssisәlәrin әsas fondlarının aşınması vә texnoloji geriliyi
sәnaye istehsalının әsasәn bir regionda cәmlәşmәsi
tәcrübәli vә peşәkar mütәxәssis kadrların çatışmazlığı

685 Hazırda Azәrbaycan sәnayesinin inkişafı ilә bağlı hansı istiqamәtdә problemlәr mövcuddur?

•

mövcud resurslardan sәmәrәsiz istifadә problemlәri
bunların hamısı
struktur problemlәri
inhisar fәaliyyәti vә haqsız rәqabәt problemlәri
institusional problemlәr

686 Sәnayenin hansı növ strukturu (quruluşu) dәyişkәn deyildir?

•

sahә strukturu
texnoloji strukturu
әrazi strukturu
bunların heç biri
sektorlar üzrә strukturu

687 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin strukturunun növlәri sırasına aid deyildir?

•

texnoloji
sektorlar üzrә
sahә
demoqrafik
әrazi (regional)

688 Aşağıdakılardan hansı restrukturizasiyaya mәruz qala bilәr?

•

region iqtisadiyyatı
xidmәt sektoru
sәnaye
bunların hamısı
milli iqtisadiyyat

689 Aşağıdakılardan hansı “sәnayenin restrukturizasiyası”nın obyektidir?

•

bunların hamısı
qlobal iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat
sәnaye
biznes

690 Sәnayenin strukturunun yenidәn qurulması hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?

•

ölkә sәnayesinin inkişafının yeni keyfiyyәt mәrhәlәsinә keçilmәsini tәmin etmәk;
ölkә iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına nail olmaq;
ölkә sәnayesinin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin yüksәldilmәsi;
bunların hamısı
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sәnayenin struktur problemlәrinin hәllinә nail olmaq;

691 “Sәnayenin restrukturizasiyası” dedikdә nә başa düşülür?

•

sәnayedә elә sistemli dәyişikliklәrin hәyata keçirilmәsidir ki, bunlar sәnayenin mövcud strukturunu dәyişmәsin;
ölkә sәnayesinin mövcud strukturunun öyrәnilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi;
sәnayenin strukturunun mәqsәdyönlü vә planlı şәkildә yenidәn qurulması
sәnayedә müasir idarәetmә strukturlarının formalaşdırılmasını
sәnayenin mövcud quruluşunun sabit saxlanılmasını;

692 “Restrukturizasiya” termini nәyi ifadә edir?

•

bunlaırn heç birini.
yeni bir tәşkilati sistemin yaradılmasını;
sistemin strukturlaşdırılmasını;
sistemin strukturunun yenidәn qurulmasını
bunların hamısını;

693 Aşağıdakı müәyyәnliklәrdәn hansı “struktura” anlayışını xarakterizә edir?

•

dәyişkәn mühit şәraitindә sistemin dayanıqlı vә sabit inkişafını tәmin edәn başlıca menasibәtlәrin mәmusudur;
bunların hamısı.
dәyişәn daxili vә xarici mühit şәraitindә sistemin tamlığını vә onun әsas әlamәtlәrini özündә әks etdirәn
strukturyaradıcı elementlәrin mәcmusudur;
sistemin elementlәrinin adbaad siyahısı vә hәmin elementlәrin kәmiyyәt nisbәtlәridir;
dәyişәn daxili vә xarici mühit şәraitindә sistemin bütövlüyünü (tamlığını), onun әsas әlamәtlәrinin sabit
saxlanmasını tәmin edәn davamlı qarşılıqlı әlaqәlәrinin mәcmusudur;

694 Son 34 ildә Azәrbaycanda aşağıdakı inkişaf meyllәrindәn hansı üstünlük tәşkil edir?

•

Dünya neft bazarında Azırbaycanın payı 5 faizә çatıb.
ÜDMdә neft vә qeyrineft sektorlarının payı sabit olaraq qalır;
ÜDMdә neft sektorunun payı artır, qeyrineft sektorunun payı azalır
ÜDMdә neft sektorunun payı azalır, qeyrineft sektorunun payı artır
Azәrbaycanda neft vә qaz hasilatı hәcmlәri ildәnilә artmaqda davam edir;

695 Aşağıdakılardan hansı ölkәmizdә neft sәnayesinin üstün inkişafını şәrtlәndirәn amillәr sırasına aid edilә
bilmәz?

•

Azәrbaycan bu sahәyә xarici investorları cәlb etmәklә hәm dә ölkәnin üzlәşdiyi iqtisadi, sosial vә siyasi
problemlәrin hәllindә vasitә kimi istifadә edib.
dünya bazarında neftә olan böyük tәlәbat bu sahәni xarici investorlar üçün cәlbedici edib;
bu sahәnin inkişafı üçün ölkәmizdә tarixi vә tәbii şәrtlәrin mövcud olması;
yerli bazarda bu sahәnin mәhsuluna yüksәk tәlәbatın olması;
bu sahә investorlar üçün böyük gәlirlәr vәd edir;

696 Hazırda Azәrbaycanın emal sәnayesinin mәhsul istehsalında daha yüksәk paya malik sәnaye sahәsi
hansıdır?

•

tikinti materialları istehsalı.
içki istehsalı;
qida mәhsullarının istehsalı;
neft mәhsulları istehsalı
neft vә qaz hasilatı

697 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın strukturunun növlәri sırasına aid deyil?

•

Ev tәsәrrüfatları üzrә strukturu
Sahә strukturu
Sosial strukturu
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•

Xalis strukturu
Әrazi (regional) strukturu

698 İqtisadiyyatın sahәlәrә bölünmәsi nәyin nәticәsi olaraq meydana çıxıb?

•

fәrdi әmәk bölgüsünün nәticәsi olaraq
ölkәnin idarә edilmәsi vә hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәtin nәticәsi olaraq;
ölkәnin müstәqillik tarixinin müddәtindәnin nәticәsi olaraq;
ictimai әmәk bölgüsünün nәticәsi olaraq
ölkәnin miqyaslarının böyük vә ya kiçikliyinin nәticәsi olaraq;

699 Iqtisadiyyatın strukturu (quurluşu) barәdә aşağıdakı fikirlәrin hansı yanlışdır?

•

İqtisadiyyatının strukturu – milli iqtisadiyyatın müxtәlif vahidlәri (sahәlәri) arasında tarixәn formalaşmış sabit,
tәkrar istehsalı mümkün olmaqla fәaliyyәt göstәrәn qarşılıqlı münasibәtlәrin mәcmusudur;
İqtisadiyyatın strukturu – ölkә iqtisadiyyatını әmәlә gәtirәn sahәlәrin, istehsalların, müәssisәlәrin, ictimai istehsal
proseslәrinin tәrkibidir;
İqtisadiyyatın strukturu dinamikdir vә müxtәlif amillәrin tәsiri altında zaman keçdikcә dәyikliklәrә mәruz qalır.
İqtisadiyyatın strukturu ölkә iqtisadiyyatının ümumi göstәricilәrindә ayrıayrı sahәlәrin xüsusi çәkisi (payı)
göstәricisi ilә xarakterizә oluna bilәr;
İqtisadiyyatın strukturu onun dayanıqlığını, bütövlüyünü vә dinamizmini tәmin edәn birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәli
sahәlәrin vә nizamlanmış (sistemlәşdirilmiş) әlaqәlәrin mәcmusunu әks etdirir;

700 Milli iqtisadiyyatı necә xarakterizә etmәk olar?

•

ayrıca bir ölkә çәrçivәsindә hazırda baş verәn maddi istehsal proseslәrinin mәcmusu kimi;
ölkәdә mövcud iqtisadi vә insan resurslarından sәmәrәli istifadә üsullarının mәcmusu kimi;
mәhdud resurslardan sәmәrәli istifadә etmәklә qeyrimәhdud ehtiyacların ödәnilmәsi üsulları kimi;
ümumi daxili mәhsulun yaradılması vә istifadәsi proseslәrinin mәcmusu kimi.
ayrıca bir ölkә çәrçivәsindә tarixәn formalaşmış vә hazırda baş verәn bütün ictimai istehsal proseslәrinin mәcmusu
kimi;
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