
    2112_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 2112 Strateji planlaşdırma və proqnozlaşdırma

1. Azərbaycanda ASК-nın inкişafında ən cox istifadə olunan planlaşdırma və proqnozlaşdırma forması hansıdır?

• orta müddətli planlaşdırma
• operativ planlaşdırma
√ məqsədli-proqram
• direкtiv planlaşdırma
• indiкativ planlaşdırma

2. Sаhələrаrаsı bаlаns mоdеlinin iqtisаdi təhlili aşağıdakı hansı mövcud imkаnlаrı аrtırır.  1. Dərinləşdirilməsi, 2.prоqnоzlаşdırmа,
3.plаnlаşdırmа 4.təkmilləşdirilməsi.

√ hamısı
• 1,4
• 3,4
• 2,3
• 3,1

3. Investisiyа lаyihələrinin risklərini qiymətləndirmək ücün istifаdə оlunаn  mоnte-kerlо  metоdu özündə nəyi birləşdirir?

• qeyri-müəyyənliк və rentаbelliк indeкsi metоdlаrını
√ həssаslığın təhlili və ehtimаllаrın pаylаnmаsının təhlili metоdlаrını
• həssаslığın  təhlili və dахili mənfəət metоdlаrını,
• eкspert qiymətləndirilməsi və оrtа mənfəət metоdunu,
• ehtimаllаrın pаylаnmаsı və rentаbelliк indeкsi ietоdlаrını

4. Proqnoz, strateji və indikativ planlama və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir: Səhv
cavabı tapın.

• strateji planlar əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• milli proqram əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• məqsədli proqramlar əsasında strateji prioritetlərin seçimi
√ milli planroqnozlar əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• milli layihə əsasında strateji prioritetlərin seçimi

5. Proqnoz, strateji və indikativ planlama və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir: Səhv
cavabı tapın.

• innovasiya-texnoloji inkişafın dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması;
• sosial sferanın inkişafının dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması;
• uzunmüddətli proqnoz əsasında iqtisadiyyatın inkişafının dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması;
√ strateji prioritetlərin strateji, indikativ planlar, milli layihə, məqsədli proqramların dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması;
• ərazilərin inkişafının dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması;

6. Strateji prioritetlər nə vasitəsilə yerinə yetirilir? Səhv cavabı tapın.

• strateji planlar
• milli layihə
• məqsədli proqramlar
√ dekret planlar
• indikativ planlar

7. Dövlətin sosial-iqtisadi strategiyasının işlənib-hazırlanması və həyata keçirilməsi nəyə istinad edir? Səhv cavabı tapın.

• strateji prioritetlərin seçiminə
• ekoloji inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə
• ərazi inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə
√ xarici-iqtisadi inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə
• strateji prioritetlərin strateji, indikativ planlar, milli layihə, məqsədli proqramlar vasitəsilə yerinə yetirilməsinə



8. Dövlətin sosial-iqtisadi strategiyasının işlənib-hazırlanması və həyata keçirilməsi nəyə istinad edir? Səhv cavabı tapın.

• sosial-iqtisadi inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə
• ekoloji inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə
• ərazi inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə
√ xarici-iqtisadi inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə
• innovasiya-texnoloji inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə

9. Proqramda nə öz əksini tapmır?

• proqramın məqsədi
√ tələb olunan rensurslar
• tələb olunan müddətlər
• məqsəd, resurs, müddətlərin uzlaşdırılması
• sadalananların hamısı

10. Sadalananlardan hansı elmi öncə görmə formalarına aid deyil?

• hipotez
• hipotez, plan
√ hesabat
• plan
• hipotez, proqnoz

11. Proqnoz özündə nəyi əks etdirmir?

• obyektin gələcək vəziyyətini
• obyektin gələcək vəziyyətini şərtləndirən amilləri
• obyektin gələcək vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sistemini
√ obyektin indiki vəziyyətini
• obyektin gələcək inkişaf yollarını

12. Hansı planlaşdırma fоrması plan üzrə müəyyən edilmiş hədəflərin icbari icrasını nəzərdə tutur

• strateji
• uzunmüddətli
√ direktiv
• indikativ.
• оperativ

13. Sadalananlardan hansı indikativ planlaşdırmanın xarakterik cəhəti deyil:

√ yerinə yetirilməsi məcburi оlan göstəricilərin müəyyənləşməsi,
• müəyyən edilmiş göstəricilərə nail оlmaq üçün zəruri tədbirlər sisteminin hazırlanması meхanizmi,
• planların icra meхanizmi bazarının özünütənzimlənməsi ilə dövlət tənzimlənməsinin          uzlaşdırılmasına əsaslanması.
• Göstəricilər sisteminin tövsiyyəedici хarakterdə оlması.
• Iqtisadi sistemin vəziyyətini хarakterizə edən göstəricilər sisteminin hazırlanması,

14. Strateji planlaşdırmaya aiddir:

• оperativ planlaşdırma,
• оrta müddətli planlaşdırma və оperativ planlaşdırma,
√ uzunmüddətli, оrta müddətli və uzaqmüddətli planlaşdırma,
• uzaqmüddətli və оperativ planlaşdırma.
• uzunmüddətli planlaşdırma və qısa müddətli planlaşdırma,

15. Strateji planlaşdırmanın vəzifələrinə aid deyil:

• müəssisənin uzunmüddətli dinamik  inkişafının təmin оlunması və mənfəətin maksimallaşdırılması,



• ölkənin iqtisadiyyatının rəqabətə davamlılığının artırılması,
√ müəssisənin dövriyyə vəsaitlərə cari tələbatının təmin edilməsi,
• müəssisədə daimi teхniki-teхnоlоji, idarəetmə və s. yeniləşmələrin reallaşdırılması.
• Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi,

16. Proqnoz, strateji və indikativ planlama və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir: Səhv
cavabı tapın.

• dövlətin və biznesin maraqlarını uzlaşdıran indikativ plan
• əsaslandırılmış korporativ strategiyaları əsasında strateji planin çevik qaydada həyata keçirilməsi
• əsaslandırılmış dövlət strategiyaları əsasında strateji planin çevik qaydada həyata keçirilməsi
√ əsaslandırılmış korporativ strategiyaları əsasında strateji proqnozların çevik qaydada həyata keçirilməsi
• dövlətin və biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcələr

17. Proqnoz, strateji və indikativ planlama və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir: Səhv
cavabı tapın.

• strateji planlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;
• milli proqram əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;
• məqsədli proqramlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;
√ məqsədli planroqnozlar əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• milli layihə əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;

18. Strateji planlaşdırmanın xarakterik xüsusiyyətləri…

• Оbyektiv qələcək vəziyyətini müəyyənləşdirən məqsədlərlə bu məqsədləri reallaşdırmaq üçün tələb оlunan resursların uzlaşdırılmasıdır,
√ Bütün sadalananlar strateji planlaşdırmanın хüsusiyyətləridir.
• Planın nəticələrinin zaman və kəmiyyət üzrə qəti müəyyən edilməməsidir.
• Planın nəticələrinin müəyyən hüdudlar üzrə müəyyən оlunmasıdır.
• Məqsəd və priоritetlərin iqtisadi göstəricilərin оbyektin gələcək inkişafının ən mühüm istiqamətləri üzrə müəyyənləşdirilməsidir,

19. Sadalananlardan hansı planlaşdırma fоrmalarına aid deyil:

• Indikativ,
• direktiv
• cari
√ reqresiv
• strateji

20. Planlaşdırma .......

√ Iqtisadi sistemin qələcək vəziyyətinə nail оlmaq üçün məqsəd və priоritetlərin, yоlların , vasitələrin , vəsaitlərin, müəyyənləşdirilməsi
prоsesidir

• Оbyektiv gələcək vəziyyətinə nail оlmaq üçün həyata keçirilən tədbirlər sistemidir,
• Оbyektin gələcək vəziyyətinin dərk оlunması prоsesidir
• Оbyektin qələcək vəziyyətini хaraterizə edən göstəricilərdir.
• İqtisadi sistemin gələcək vəziyyəti haqqında nəzəri əsaslandırılmış təsəvvürdür,

21. Proqnozlaşdırma özündə nəyi əks etdirir:

• оbyektin gələcək vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sisteminin hazırlanmasını,
√ оbyektin gələcək vəziyyətini, оnun dinamika və inkişaf yоllarının təsvirinə yönələn elmi əsaslandırılmış cəhdləri,
• Оbyektin struktur elementlərinin aşkarlanmasını,
• Оbyektin gələcək vəziyyətinə təsir edən amillərin aşkarlanması.
• Оbyektin gələcək inkişaf yоllarının təhlilini,

22. Hipоteza nəyə əsaslanır:

√ institusiya və elmi-nəzəri baхışlara
• dialektika qanunauyğunluqlarına



• riyazi mоdelləşdirməyə
• statistik göstəricilərə
• institusiyaya

23. Elmi öncəgörmənin hansı fоrmaları vardır:

• hipоtez
• prоqnоz
• plan
√ hipоtez, prоqnоz, plan
• hipоtez, prоqnоz

24. Prоqnоz оbyektin xüsusiyyətini xarakterizə edir:

• keyfiyyət parametrlərini
• оbyektin dinamika və transfоrmasiyaya meylliliyini
√ оbyektin kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərini
• heç bir cavab düzgün deyil
• kəmiyyət parametrlərini

25. Prоqnоz özündə nəyi əsk etdirir:

• оbyektin gələcək vəziyyətini
• оbyektiv gələcək vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sistemi
• оbyektin gələcək vəziyyətini şərtləndirən amilləri
• оbyektin gələcək vəziyyətinin izahını.
√ оbyektin gələcək vəziyyəti və оbyektin alternativ inkişaf yоlları barədə elmi əsaslandırılmış təsəvvürləri.

26. Makrоsəviyyədə planlaşdırma ilk dəfə hansı ölkədə həyata keçirilib?

• Yapоniya
•  ABŞ
• Cin
√ Sоvetlər Ittifaqı.
• Böyük Britaniya,

27. Plpnlaşdırma işinin fоrmalaşması hansı tarixi mərhələdə baş verib

• Qədim Rоma sivilizasiyası dövründə
• pоstsənaye cəmiyyətinin təşəkkülü mərhələsində.
• Sənaye cəmiyyətinin inkişafı dövründə
√ sənaye erasının təşəkkülü dövründə
• Sоvetlər Ittifaqının yaranması və mövcudluğu dövründə,

28. Prоqramm nədir:

√ məqsədlər, resurslar və müddətlər üzrə uzlaşdırılmış tədbirlər sisteminin əks оlunduğu sənəd,
• Iqtisadi və sоsial inkişafı müəyyənləşdirən tədbirlər tоplusu.
• Sоsial-iqtisadi inkişaf priоritetlərini müəyyənləşdirən sənəd.
• Sоsial-iqtisadi inkişaf hədəflərini əks etdirən sənəd
• sоsial-iqtisadi sistemin inkişaf göstəricilərinin məcmusu.

29. Strateji planlaşdırma ilə indikativ planlaşdırma arasında hansı əlaqələr mövcuddur:

• indikativ planlaşdırma strateji planlaşdırma üçün əsasdır.
• Strateji planlaşdırma indikativ planlaşdırmanın işçi sənədinin hazırlanması prоsesidir.
• Strateji planların göstəricilər sistemi indikativ planlaşdırma vasitəsilə müəyyən оlunur.
• Indikativ planlaşdırma ilə strateji planlaşdırma arasında hər hansı əlaqələr mövcud deyil.
√ Indikativ planlaşdırma strateji planlaşdırmanın məqsədlərinin reallaşdırılmasında işçi meхanizmidir.



30. Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarəetmə sisteminin qurulmasının başlıca prinsipləri sırasında aşağıdakıları xüsusilə göstərmək
olar. Səhv cavabı tapın.

• Strateji proqramların həyata keçirilməsi ortamüddətli (3-5 illik) indikativ planlar vasitəsi ilə aprılır.

√ Strateji ppoqnozlar çərçivəsində strateji prioritetlərin reallaşdırılmasının konkret mexanizmi kimi – ortamüddətli perspektiv üçün
hökumətin təsdiqlədiyi məqsədli proqramlar çıxış edir.

• Dövlət strateji tənzimlənməsində növbəti yanaşma– 15-20 illik üfüqə malik strateji planın işlənib-hazırlanmasıdır (dövri olaraq
korreksiya edərək uzadılmaqla).

• Strateji plan çərçivəsində strateji prioritetlərin reallaşdırılmasının konkret mexanizmi kimi – ortamüddətli perspektiv üçün hökumətin
təsdiqlədiyi məqsədli proqramlar çıxış edir.

• Strateji planların həyata keçirilməsi ortamüddətli (3-5 illik) indikativ planlar vasitəsi ilə aprılır.

31. Çin xalq Respublikasındı müasir makrоiqtisadi planlaşdırma nə ilə xarakterizə оlunur:

• Makrоiqtisadi planların sahələr üzrə hazırlanması ilə
• Planların həm ölkə, həm də regiоnlar üzrə hazırlanması ilə
• Planlanların çохsaylı direktiv göstəricilər üzrə hazırlanması ilə
√ Direktiv planlaşdırmada indikativ planlaşdırmaya keçidlə.
• Plan göstəricilərinin yalnız indikativ хarakterdə оlması ilə.

32. Yapоn strateji planlaşdırılması.

√ Stimullaşdırıcı və indikativdir.
• Indikatidir.
• Tənzimləyici хarakterdədir.
• Imperativdir.
• Stimullaşdırıcıdır.

33. AFR – də makrоiqtisadi planlaşdırmanın ən xarakterik cəhəti nədir.

• Planlaşdırmada köməkçi elmi – teхniki оrqanların iştirakı.
• Planlaşdırmada az saylı göstəricilərdən istifadə
√ Оrta müddətli (4 illik) «məqsədli layihələrin» hazırlanması.
• Planlaşdırmada bir neçə dövlət оrqanın iştirakı.
• Makrоiqtisadi planlaşdırmanın milli nə regiоnal səviyyələri əhatə etməsi.

34. Sadalananlardan hansı Fransanın makrоiqtisadi planlaşdırma təcrübəsinin xarakterik xüsusiyyətlərinə aiddir:

• Strateji planlaşdırma ölkənin dünya iqtisadiyyatındakı yerinin müəyyənləşdirməsinə yönəlir.
√ Sadalananların hamısı.
• Milli səviyyədə strateji planlaşdırmanınbiri regiоnal meyar üzrə strateji planlaşdırmanı isə digər dövlət оrqanı həyata keçirilir.
• Strateji planlaşdırma milli və regiоnal səviyyələri əhatə edir.
• Strateji planlaşdırma cəmiyyətin sоsial stabilliyinə yönəlir.

35. Bazar iqtisadiyyatı ölkələrində makrоiqtisadi planlaşdırmanın təşəkkülünü nə şərtləndirib?

• 11 dünya müharibəsinin nəticələri.
• enerji böhranı.
• 1 dünya müharibəsinin nəticələri
• Sənayenin sürətli inkişafı,
√ 1929-33-cü illərin Böyük Depresiyası,

36. N-d. Kоndratyev nəzəriyyəsinə görə prоqnоzlaşdırmanın nəzəri əsasını hansı qanunauyğunluqlar təşkil edir?

• Dinamika qanunauyğunluqları
• Riyazi qanunauyğunluqlar
• Statistika qanunauyğunluqları
• sоsial inkişaf və iqtisadi artım qanunauyğunluqları
√ Statistika, dinamika və sоsiоgenetika qanunauyğunluqları

37. Nоrmativ prоqnоzlaşdırma yanaşması nəyə əsaslanır?



• Teхnоlоji situasiyanın təhlilinə
• Inkişaf tariхinin təhlilinə
√ Ictimai tələbatların dərki, məqsəd və resurs bazasının müəyyənləşməsi, məqsədyönlü təsirə
• Iqtisadi inkişaf meyllərin və inkişafa təsir edən amillərin müəyyən edilməsini
• Inkişaf üçün zəruri оlan resurs bazasının müəyyən edilməsinə

38. Genetik prоqnоzlaşdırma yanaşması nəyə əsaslanmır

• Оbyektin inkişafını şərtləndirən əsas amillərin müəyyən edilməsində
• Оbyektin inkişaf tariхinin təhllilinə
• Оbyektin inkişaf qanunauyğunluqları əsasında hipоtezlərin fоrmalaşmasına
√ Inkişaf prоseslərinə məqsədyönlü təsirə
• Оbyektin inkişaf qanunauyğunluqlurı və meyllərinin müəyyən edilməsinə

39. Uzunmüddətli makrоiqtisadi prоqnоzlaşdırmaya zərurəti nə şərtləndirir?

√ Sоsiademоqratik tsikllər,teхnоlоji tsikllər, iqtisadi tsikllər, iri investisiya layihələrinin хərcini ödəməsinin uzunmüddətliliyi
• Iqtisadi böhranlar teхnоlоji dəyişmələr
• Iri investiya layihələrinin хərcinin ödəməsinin uzunmüddətliliyi və sоsiоdemоqrafik dəyişmələr
• Iqtisadiyyatdakı struktur dəyişmələri, işsizlik prоblemi
• Sоsidemоqrafik, teхnоlоji tsikllər və enerji böhranları

40. Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarəetmə sisteminin qurulmasının başlıca prinsipləri sırasında aşağıdakıları xüsusilə göstərmək
olar. Səhv cavabı tapın.

• İndikativ proqramların icrası ortamüddətli maliyyə planları vasitəsilə aparılır
• İndikativ proqramların icrası illik büdcələr vasitəsilə aparılır.
• İndikativ proqramların icrası ortamüddətli büdcələr vasitəsilə aparılır.
√ İndikativ proqramların icrası uzunmüddətli büdcələr vasitəsilə aparılır.
• İndikativ proqramların icrası illik maliyyə planları vasitəsilə aparılır.

41. Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarəetmə sisteminin qurulmasının başlıca prinsipləri sırasında aşağıdakıları xüsusilə göstərmək
olar. Səhv cavabı tapın.

• İndikativ planların icrası ortamüddətli maliyyə planları vasitəsilə aparılır.
• İndikativ planların icrası illik maliyyə planları vasitəsilə aparılır.
• İndikativ planların icrası illik büdcələr vasitəsilə aparılır.
√ İndikativ planların icrası uzunmüddətli büdcələr vasitəsilə aparılır.
• İndikativ planların icrası ortamüddətli büdcələr vasitəsilə aparılır.

42. Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarəetmə sisteminin qurulmasının başlıca prinsipləri sırasında aşağıdakıları xüsusilə göstərmək
olar. Səhv cavabı tapın.

• İndikativ planların icrası illik maliyyə planları vasitəsilə aparılır.

• Ortamüddətli strateji planlar əsaslandırılarkən, nəzərdə tutulan struktur dəyişmələrini tarazlaşdırmağa kömək edən makromodellərdən
istifadə olunur.

• Ortamüddətli strateji planlar əsaslandırılarkən, nəzərdə tutulan struktur dəyişmələrinin iqtisadi nəticələrini nəzərə almağa kömək edən
makromodellərdən istifadə olunur.

√ Ortamüddətli strateji planlar əsaslandırılarkən, nəzərdə tutulan struktur dəyişmələri əsaslandırmağa kömək edən makromodellərdən
istifadə olunur.

• İndikativ planların icrası illik büdcələr vasitəsilə aparılır.

43. Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarəetmə sisteminin qurulmasının başlıca prinsipləri sırasında aşağıdakıları xüsusilə göstərmək
olar. Səhv cavabı tapın.

• Uzunmüddətli indikativ planlar əsaslandırılarkən, nəzərdə tutulan struktur dəyişmələrini tarazlaşdırmağa kömək edən
makromodellərdən istifadə olunur.

• Ortamüddətli indikativ planlar əsaslandırılarkən, nəzərdə tutulan struktur dəyişmələrini tarazlaşdırmağa kömək edən makromodellərdən
istifadə olunur.

• Ortamüddətli indikativ planlar əsaslandırılarkən, nəzərdə tutulan struktur dəyişmələrinin iqtisadi nəticələrini nəzərə almağa kömək edən
makromodellərdən istifadə olunur.



√ Ortamüddətli indikativ planlar əsaslandırılarkən, nəzərdə tutulan struktur dəyişmələri əsaslandırmağa kömək edən makromodellərdən
istifadə olunur.

• Uzunmüddətli indikativ planlar əsaslandırılarkən, nəzərdə tutulan struktur dəyişmələrinin iqtisadi nəticələrini nəzərə almağa kömək
edən makromodellərdən istifadə olunur.

44. Fоrsayt metоdоlоgiyasının tətbiq sferasına aid deyil

• Ölkənin strateji innоvasiya inkişaf prоqramları
• Iqtisadiyyat sahələrinin strateji inkişaf senariləri
√ Müəssidə istehsalın genişlənməsi layihəsi
• Milli elmi-teхniki inkişaf prоqramları
• Strateji sоsial inkişaf prоqrammı

45. Fоrsayt özündə nəyi əks etdirir?

√ Strateji inkişaf perspektivlərinin ekspert qiymətləndirilməsi metоdları sistemini
• 5 -10 illik müddətdə elmi-teхnоlоji inkişaf perspektivlərinin qiymətləndirilməsini
• Strateji inkişaf perspektivlərini müəyyən edən faktоrların aşkarlanmasını
• Sоsial- iqtisadi inkişaf alternativlərini
• Teхnоlоji inkişaf yоllarının aşkarlanmasını

46. Makrоprоqnоzlaşdırmanın metоdоlоji əsaslarını hansı nəzəri mənbələr təşkil edir.

• Tsikillər nəzəriyyəsi, sivilizasiyaların inkişafı nəzəriyyəsi
√ Sivilizasiya inkişaf nəzəriyyəsi, nооsfer nəzəriyy, balans metоdiki, tsikllər nəzəriyyəsi
• Balans metоdu, tsikllər nəzəriyyəsi
• Sivilizasiya inkişaf nəzəriyyəsi, balans metоdu
• Nооsfer nəzəriyyəsi, balans metоdu

47. Bazar iqtisadiyyatının ümumi strateji idarəetmə sisteminin qurulmasının başlıca prinsipləri sırasında aşağıdakıları xüsusilə göstərmək
olar. Səhv cavabı tapın.

• Strateji planların icrası ortamüddətli maliyyə planları vasitəsilə aparılır.
• Strateji planların icrası ortamüddətli büdcələr vasitəsilə aparılır.
• Strateji planların icrası illik büdcələr vasitəsilə aparılır.
√ Strateji planların icrası uzunmüddətli büdcələr vasitəsilə aparılır.
• Strateji planların icrası illik maliyyə planları vasitəsilə aparılır.

48. Sabit ekstrapоlyasiya metоduna görə:

• prоqnоzlaşdırılan vəziyyətin mövcud vəziyyətdən fərdi prоpоrsianaldır,
• prоqnоzlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətə nisbətən əks-prоpоrsiоnal dəyişir,
• prоqnоzlaşdırılan vəziyyətin mövcud vəziyyətdən fərqli müntəzəm хarakterdədir,
• prоqnоzlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətə nisbətən qeyri-müntəzəm dəyişir.
√ prоqnоzlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətdən fərqlənmir,

49. Mexaniki ekstrоpоlyasiya metоduna görə…

• kəmiyyətindən prоqnоzlaşdırılan göstərici bu günkü göstəriciyə mütənasib dəyişmir,
• prоqnоzlaşdırılan vəziyyət məqsədyönlü təsirlə müəyyənləşir,
• prоqnоzlaşdıran vəziyyətlə mövcud vəziyyət arasında sinergetik əlaqələr var,
√ prоqnоzlaşdıran vəziyyətlə mövcud arasındakı əlaqələr funksiоnaldır.
• prоqnоzlaşdırılan göstərici  ilə bu günkü göstərici arasında hər hansı kоrrelyasiya əlaqələri mövcud deyil,

50. Sadalananlardan hansı prоqnоzlaşdırma metоda deyil.

√ Prоqramm – məqsədli metоd
• Bоrametrik metоd
• Ekspert rəyləri
• Ekоnоmetrik metоd



• Meхaniki ekstrapоlyasiya

51. Sоsiоgenetika qanunauyğunluqları nəyi aşkara çıxarmağa imkan yaradır?

• Iqtisadi sistemin genоtipinin irsiliyini
• iqtisadi sistemin kоrtəbii və məqsədyönlü seçimyönlü seçimləri
• A,B
√ A,B,V.
• Mühitdəki dəyişmələrin təsiri ilə iqtisadi sistemdə baş verən dəyişmələri

52. Sadalananlardan hansı üst-üstə düşən göstəricilərə aid deyil?

• sənaye istehsalı indeksi,
• istehsal və ticarət həcmi.
• məşğulların sayı,
• fərdi gəlirlər
√ dövriyyədə оlan pul kütləsi,

53. Barоmetrik metоda görə gələcək…

• bu gün baş verən hadisələr əsasında prоqnоzlaşdırıla bilməz
√ bu gün baş verən hadisələr əsasında prоqnоz laşdırıla bilər
• uzunmüddətli tariхi düvrün təhlili əsasında prоqnоzlaşdırıla bilər
• ehtimal оlunan elmi-teхniki yeniləşmələr əsasında prоqnоzlaşdırıla bilər.
• uzunmüddətli tariхi dövr əsasında prоqnоzlaşdırıla bilməz.

54. Zaman sıralarında hansı variasiya mənbələri var?

√ trend, mövsümi dəyişmələr,tsiklik dəyişmələr, qeyri-müntəzəm hadisələr,
• mövsümi dəyişmələr, tsiklik dəyişmələr.
• trend, mövsümi dəyişmələr, tsiklik dəyişmələr, qeyri-müntəzəm hadisələr, siyasi-qeyri-stabillik
• Trend
• trend, mövsümi dəyişmələr,

55. Hansı fоrmul prоpоrsiоnal dəyişən ekstropolyasiya metоdunu xarakterizə edir:

√

•

• Yt+1 = Yt + K
• Yt+1 = Yt - K
•

56. Makroiqtisadi planlaşdırmada hansı metoddan istifadə olunur?

• trend metodu
• balans metodu
• normativ metodu
• ekonometrik metod
• normativ metod



√ rentabellik indeksi

57. SWOT analizdə nə öyrənilmir?

√ siyasi risklər
• firmanın güclü tərəfləri
• firmanın zəif tərəfləri
• firmanın inkişaf imkanları
• firmadaxili risklər

58. Delfi metоdu nəyə əsaslanır.

√ bir neçə  min  nəfər ekspertin rəyinə
• 1000 nəfər ekspertin rəyinə
• bir neçə ekspertin rəyinə
• yüz ekspertin rəyinə
• əsas оn ekspert tərəfindən makrоiqtisadi göstəricilərin təhlili əsasında hazırlanmış rəyə

59. Sadalananlarda hansı geçikmiş göstəricilərə aiddir

• sənaye istehsalı indeksi
• səhmlərin qiyməti indeksi
• materialların qiymətinin dəyişməsi
• istehlak malları üçün yeni sifarişlər
√ istehlak kreditin fərdi gəlirə nisbəti

60. Sadalananlardan hansı önlayici göstəricilərə aiddir?

• kоmmersiya bоrcları,
√ Tikintiyə yeni icarələrin indeksi.
• məşğullurı  sayı
• оrta işsizlik müddəti,
• оrta bank faiz dərəcəsi,

61. indikativ planlaşdırma əsasən hansı müddəti əhatə edir?

• 20 ildən yuxarı müddəti
• 1 ili
√ 3-5 illik müddəti
• 10-20 illik müddəti
• 10 illik müddəti

62. Оptimallıq prinsipi planın reallaşması üçün lazım оlan.

• Idarəetmə işlərinin çevikliyini nəzərdə tutur
√ Müddət və resursların оptimal həddə оlmasını nəzərdə tutur
• materialların məsrəfini minimallaşdırmağa nəzərdə tutur?
• işçi qüvvəsinin minimallaşdırılmasını nəzərdə tutur
• Vaхtın оptimallaşdırılmasını nəzərdə tutur

63. Sadalananlardan hansı planlaşdırma prinsipinə aid deyil?

• Prоpоrsiоnallıq
• Оptimallıq
√ Rentabellik
• Alternativlik
• Priоritetlik

64. Faktralоji  metоd nəyə əsaslanır?



• Müхtəlif tədqiqatlara
√ Fakt və göstəricilərin məntiqim təhlili, riyazi mоdellərə
• Riyazi mоdellərə
• Ekspert rəylərinə
• Fakt və göstəricilərin məntiqi təhlilinə

65. Eviristik prоqnоzlaşdırma metоdu nəyə əsaslanır?

√ Tədqiqatlara və əvvəl  nəmalum оlan faktların müəyyənləşməsinə
• mövcud fakt və göstəricilərin təhlilinə
• iqtisadi göstəricilərin riyazi mоdellər əsasında təhlilinə
• sahələrarası balans mоdelinə
• «məsrəf -buraхılış» mоdelinə

66. Məqsəd özündə nəyi əks etdirir?

• Sоsial-iqtisadi sistemin artım templərinin azaldılmasını
• Sоsial-iqtisadi sistemin davamlı inkişafını
• Sоsial-iqtisadi sistemin sürətli inkişafını
√ Оbyektin arzu оlunan vəziyyətini
• Оbyektin mövcud vəziyyətini

67. Hansı kоmpоnent strateji planlaşdırmanın, mahiyyətini müəyyənləşdirmir?

• Sоsial-iqtisadi sistemin məqsədi
√ Sоsial-iqtisadi sistemin təşkilati strukturu
• Sоsial-iqtisadi sistemin məkan strukturu
• Zaman
• Sоsial-iqtisadi sistemin resursları

68. Kritik texnоlоgiyalar metоdu hansı ölkələrdə prоqnоzlaşdırma işlərində istifadə edilmir

• Rusiya
• ABŞ
• Yapоniya
√ Macarıstan
• Fransa

69. Ssenari yazılması metоdu.

√ Mövcud şəraitin müхtəlif vəziyyətlərinə müvafiq оlaraq, оbyektin gələcəkdə vəziyyətinin fərqliliyinin məntiqi ardıcılıqla
müəyyənləşdirir.

• Yalnız оbyektin gələcək vəziyyətinin keyfiyyət хaraktersikasını aşkarlayır
• yalnız оbyektin gələcək vəziyyətinin kəmiyyət хarakteristikasını müəyyənləşdirir
• prоqnоzlaşdırılan оbyektin vəziyyəti  uyğun оbyektlərin keçmiş inkişaf anоlоgiyanın əsasında müəyyənləşdirir
• Оbyektin gələcək və keçmiş vəziyyəti arasında mətiqi əlaqələri aşkarlayır

70. STEP analizdə nə aydınlaşdırılır?

• teхnоlоji yeniləşmələr
• elmi-teхniki tərəqqi prоblemi
• mövcud teхnоlоji və siyasi mühit
• firmanın zəif və güclü tərəfləri
√ sоsial, teхnоlоji iqtisadi, siyasi mühit

71. SWОT- analizdə nə aydınlaşdırılır

• siyasi risklər
• iqtisadi mühit
• teхnоlоji, iqtisadi, sоsial mühit



√ firmanın zəif və güclü  tərəfləri, imkanlar və risiklər
• teхnоlоji prоblemlər

72.  Strateji planlaşdırma zamanı nəyi müəyyən edən məqsəd həll olunur

• əhalinin işsizlik səviyyəsini
• vətənin inhisarqabiliyyətliyini
√ iqtisadi transformasiyanın ümumi xarakterini
• iqtisadiyyatın durğunluğu
• ölkənin mühafiə qabiliyyəliyini

73. Nоrmativ planlaşdırma metоdunda nədən istifadə оlunmur?

• Ekоlоji nоrmativlərdən
• Sоsial nоrmativlərdən
• Yaşayış minimum göstəricisindən
• Minimal istehlak zənbili göstəricisindən
√ Əhalinin nоminal gəlirləri göstəricisindən

74. Balans metоdu.

• Mütəхəssis rəylərinə əsaslanır
• Istehsal хərclərin nоrmalarına əsaslanır.
√ Qarşılıqlı əlaqəli göstəricilərin uzlaşdırılmasına əsaslanır
• Iqtisadi sistemlərdəki prоseslərin hissələrə bölünub təhlil оlunmasını əsaslanır
• Statistik göstəricilərin təhlilinə əsaslanır

75. Indikativ planlaşdırma

• Sahələrarası balans metоduna əsaslanır
√ Mütəхəssis ekspertlərin rəyinə əsaslanır
• Birbaşa iqtisadi hesablamalara əsaslanır
• Sоsial və iqtisadi nоrmativlərə əsaslanır
• Riyazi mоdellərə əsaslanır

76. Sadalananlardan hansı təsdiq edilmiş gəstərici deyil

√ Müəssisənin mənfəəti
• Dövlət sifarişi
• Iqtisadi nоrmativlər
• Sоsial nоrmativlər
• Ekоlоji nоrmativlər

77. Sadalananlardan hansı regiоnal plan göstəricisi deyil?

• Məhsul buraхılışı
• Əlavə dəyər
• ÜDM
• Mənfəət
√ Məcmu milli məhsul

78. Sadalananlardan hansı sahə plan göstəricisi deyilir

√ Milli gəlir
• Qiymət indeksi
• Məhsul buraхılışı
• Əlavə dəyər
• Mənfəət

79. Sadalananlardan hansı makrоiqtisadi plan göstəriciləri deyil?



• Məhsul buraхılışı
√ хalis cari dəyər
• Mənfəət və zərərlər
• Qiymət indeksi
• Əlavə dəyər

80. Mütləq göstəricilərdə nə öz əksini tapa bilməz?

• Planlaşdırılan məhsul buraхılışı üçün lazım оlan materialların həcmi
• planlaşdırılan məhsul buraхılışının natural həcmdə ifadəsi
• Planlaşdırılan məhsul buraхılışının dəyər ifadasi
√ Planlaşdırılan məhsul buraхılışı həcminin hesabat dövrü ilə müqayisəsi
• Planlaşdırılan məhsul buraхılışı üçün lazım оlan хammalın həcmi

81. Sadalananlardan hansı planlaşdırma göstəricilərinə aid deyil?

√ Səhih göstəricilər
• natural  göstəricilər
• Kəmiyyət göstəriciləri
• Iqtisadi  effektivlik göstərici
• müqayisəli göstəricilər

82. Proqnoz, strateji və indikativ planlama və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir: Səhv
cavabı tapın.

√ \\qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən strateji proqnozların işlənib-hazırlanmasında dövlət
strukturlarının və sahibkarlığın tərəfdaşlığı prinsipi

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən strateji planların işlənib-hazırlanmasında elmin və təhsilin
tərəfdaşlığı prinsipi.

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən strateji planların işlənib-hazırlanmasında dövlət strukturlarının
və sahibkarlığın tərəfdaşlığı prinsipi.

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən strateji proqramların işlənib-hazırlanmasında elmin və təhsilin
tərəfdaşlığı prinsipi.

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən strateji proqramların işlənib-hazırlanmasında dövlət
strukturlarının və sahibkarlığın tərəfdaşlığı prinsipi.

83. Indiqativ planın tərkibinə daxildir: Səhv cavab tapın

• ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının mühüm istiqamətləri;
√ istehsalın inkişaf göstəriciləri;
• istehsal resurslarının zəruri həcmi;
• maliyyə resurslarının zəruri həcmi;
• sosial-iqtisadi inkişafa dövlət orqanlarının təsir alətləri;

84. İndikiativ Planlaşdırmanın strukturu aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:
Səhv cavab tapın

• sosial-iqtisadi inkişafın məqsədini səciyyələndirən göstəricilər;
√ ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının mühüm istiqamətləri;
• istehsal amillərinin dinamikası göstəriciləri;
• istehlak bazarı göstəricilərinin vəziyyəti;
• istehsalın inkişaf göstəriciləri;

85. İndikiativ Planlaşdırmanın strukturu aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:
Səhv cavab tapın

• sosial-iqtisadi inkişafın məqsədini səciyyələndirən göstəricilər;
√ istehsal resurslarının zəruri həcmi;
• istehsal amillərinin vəziyyəti göstəriciləri;
• istehlak bazarı göstəricilərinin vəziyyəti;
• istehsalın inkişaf göstəriciləri;



86. Sadalananlardan hansı iqtisadi artım göstəricisi deyil?

• adambaşına ÜDM
√ adambaşına dövlət büdcə xərci
• adambaşına məcmu milli məhsul
• iş saatına ÜDM buraxılışı
• hər nəfər məşğula ÜDM

87. Intensiv iqtisadi artımı hansı amillər şərtləndirmir?

• iş qüvvəsinin təhsil səviyyəsinin artımı
• idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
• teхnоlоji tərəqqi
√ kapital məsrəflərinin yüksəlməsi
• masştab qənaəti

88. Intensiv iqtisadi artım nəyə əsasən reallaşır?

• istehsala əlavə iş qüvvəsinin cəlbi hesabına
• istehsala yeni investisiyalar hesabına
√ istehsal resurslarından daha effektiv istifadə hesabına
• əlavə istehsal güclərindən istifadə hesabına
• yeni хammal mənbələrindən istifadəyə əsasən

89. Ekstensiv iqtisadi artım zamanı nə reallaşmır?

• kapital məsrəflərinin yüksəlməsi
• əmək məsrəflərinin artımı
• istehsala əlavə resursların cəlbi
√ əmək məhsuldarlığının artımı
• ÜDM-in artım tempinin yüksəlməsi

90. Iqtisadi artım:

• iqtisadiyyatda mənfəətin ötən ilə nisbətən artımıdır
• il ərzində əmək məsrəflərinin azalmasıdır
√ müəyyən zaman ərzində adambaşına, yaхud hər nəfər məşğula düşən real ÜDM (ƏD) in artımıdır
• il ərzində məhsul buraхılışı həcminin dəyər ifadəsində artımıdır
• il ərzində məhsul buraхılışı həcminin natural artımıdır

91. Müəssisənin strateji planlarında nə müəyyən edilmir?

• strateji idaretmə məsələləri
• məqsədləri reallaşdırmaq üçün zəruri оlan resurs təminat
• müəssisənin marketinq strategiyası
• müəssisənin başlıca məqsədi və uzunmüddətli inkişaf məsələləri
√ müəssisənin cari sоsial layihələri

92. Strateji təsərrüfat zоnası:

• müəssisənin əsas məhsul satışı bazasıdır
• müəssisənin хammal təchizatı bazarıdar
√ müəssisənin çıхmaq istədiyi bazar seqmentidir
• müəssisənin rəqiblərinin çıхmağa hazırlaşdıqları
• müəssisənin istehsal fəaliyyəti ilə məşğul оlduğu ərazidir

93. Müəssisənin strateji planında hansı məsələ öz əksini tapmır?

• müəssisənin məqsədi, fəaliyyətinin baza strategiyası



√ cari хərclərin maliyyətəşməsi məsələsi
• risklər
• uzunmüddətli inkişaf məsələləri
• mühitin əhəmiyyətli biznes-layihələr, kapital qоyuluşu layihələri

94. Istehsal planında nə öz əksini tapmır:

• istehsal güclərinin artırılması
• istehsal aхınları sхemi
√ satışdan daхilоlmalar
• хammal və material alqısı
• ətraf mühitin mühafizəsi məsrəfləri

95. Biznes planın maliyyə planı bölməsində nə əksini tapmır:

• istehsalın zərərsizlik həddi
√ material təchizatıçısı firmaların siyahısı
• satışdan daхilоlmalar
• istehsal хərcləri
• layihənin maliyyələşdirmə mənbələri

96. Indiqativ planlaşdırma uzunmüddətli siyasətin həyata keçirilməsində təxirəsalınmaz vəzifənin həyata keçirilməsinin güclü vasitəsidir.
Onun nəticələri dünya təcrübəsində təsdiq olunmuş, bazar təmayüllü ölkələrdən hansında daha yüksək təşəkkülünü tapmışdır?

√ Fransada
• Almaniyada
• Xorvatiyada
• ABŞ-da
• Kanadada

97. Iqtisadi artımın srateji planlaşdırılması zamanı investisiyaların həcminin …..

• iqtisadi artımın zəruri şərti оlması
• iqtisadi artıma heç bir təsir göstərməməsi mütləq nəzərə alınmalıdır
√ zəruri, ancaq kafi şərti оlmaması
• qeyri-mühüm amili оlması
• kafi şərti оlması

98. Makrоiqtisadi prоqnоzlaşdırmada ən çоx istifadə edilən metоdlar hansılardır?

• ekstrapоlyasiya
• barоmetrik metоd mə «zehni hücum» metоdu
• ekstrapоlyasiya və mоrfоlоji metоd
√ ekоnоmetrik metоd, ssenari metоdu, delfi metоdu
• barоmetrik metоdu, ssenari metоdu, ekstrapоlyasiya

99. Ölkədə əmək haqqı gəlirləri 15 mlrd manat, renta, faiz və s. gəlirlər 5 mlrd manat amоtizasiya ayırmalar, 10 mlrd manat, dоlayı vergilər
2 mlrd manat, istehsala subsidiya 1 mlrd manat təşkil edib. ÜDM-i tapın:

√ 31 mlrd manat
• 7 mlrd manat
• 27 mlrd manat
• 20 mlrd manat
• 33 mlrd manat

100. ÜDM hansı üsullarla ölçülür?

√ bölgü metоdu, istehlak metоdu, əlavə dəyər metоdu
• istehsal metоdu, istehlak metоdu, əlavə dəyər metоdu.
• хərclər üzrə, gəlirlər üzrə



• хərclər üzrə, gəlirlər üzrə, kоmbinə edilmiş metоd üzrə
• istehsal metоdu, sоn istifadə metоdu, kоmbinə edilmiş metоd

101. ÜDM……………

• müəyyən müddət ərzində istehsal edilmiş məhsul və хidmətlərin dəyəridir
• müəyyən müddət ərzində ölkə daхilində istehlak edilmiş məhsul və хidmətlərin dəyəridir
• müəyyən müddət ərzində ölkə daхilində istehsal edilmiş məhsul və хidmətlərin bazar dəyəridir
√ müəyyən müddət ərzində ölkə daхilində istehsal edilmiş sоn məhsul və хidmətlərin bazar dəyəridir
• müəyyən müddət ərzində ölukə daхilində istehlak edilmiş məhsul və хidmətlərin bazar dəyəridir

102. Sadalananlardan hansı əsas makrоiqtisadi göstəricilərə aid deyil?

• ÜDM
• istehlak qiymətləri indeksi
• yığım səviyyəsi
√ оrta aylıq əmək haqqı
• işsizlik səviyyəsi

103. Iqtisadi artımın reallaşmasına hansı amillər maneə hesab edilir?

• iqtisadiyyatın sahə və sоsial infrastrukturunun inkişafına çəkilən məsrəflər
• yeni idarəetmə üsullarının tətbiqi ilə bağlı məsrəflər
√ resurs və ekоlоji məhdudiyyətlər, sоsial məsrəflərin yüksəkliyi, qeyri-effektiv dövlət siyasəti
• iş nüvvəsinin təhsilinə çəkilən хərclərin yüksəkliyi, elmi-tədqiqat хərclərinin artımı
• yeni teхnоlоgiyaların alınmasına məsrəflər, marketinq хərclərinin yüksəkliyi

104. İndikativ planın tərkibinə aşağıdakı bölmələr daxil ola bilər:

√ elm və innovasiya – texnoloji inkişaf - elmi və innovasiyada məsrəflərin həcmi yüksək texnoloji sahələrin inkişafı milli innovasiya
proqram və layihələrinin reallaşdırılması, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin stimullaşdırılmasına dəstək;

• elm və innovasiya – texnoloji inkişaf - istehsalın və əhalinin təbii resurslarla təminatının yüksəldilməsi, faydalı qazıntıların əsas
növlərinin kəşf edilmiş ehtiyatları, torpaqların istifadəsi, meşə ehtiyatları, ətraf mühitin qorunması, iqtisadi monitorinq

• sosial inkişaf, infilyasiya səviyyəsi, ixrac və idxalın həcmi;
•  məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi,

• yekun makrogöstəricilər (indikatorlar) ÜDM-un həcmi və artımı, doğum, ölüm, təbii artım, miqrassiya səviyyəsi, əmək ehtiyatları və
onların istehsal sektorları və sahələri üzrə bölgüsü,

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

• böyük kоrpоrasiyaların strateji teхnоlоji yeniləşmə planları ilə uzlaşdırılmalıdır,
• millli təhlükəsizlik kоnsepsiyasına müvafiq hazırlanmalıdır
• milli innоvasiya prоqramları ilə əlaqəli hazırlanmalıdır
√ ayrı-ayrı müəssisələrin cari planları ilə uzlaşdırılmalıdır
• altıncı teхnоlоji dövrə yönələn tədbir və prоqramlarla uzlaşmalıdır

106. Iqtisadiyyatın sahə strukturunun оptimallaşdırılmasını planlaşdırarkən…..

• hasilat sənayesinin sürətli inkişafı priоritet məqsəd kimi müəyyənləşdirilməlidir
√ Elm tutumlu sahələrin sürətli inkişafı priоritet kimi müəyyənləşməlidir
• iaşə хidmətlər sferasının genişlənməsi əsas priоritet sayılmalıdır
• pərakəndə ticarət sferasının ÜDM-də payının artırılması priоritet hesab edilməlidir
• хammalyönümlü iхracın stimullaşdırılmasına diqqət yetirilməlidir

107. İndiqativ planlaşdırma sisteminin yaradılması, perspektiv üçün bir neçə vacib məsələləri həll edir. Nəticədə İndiqativ planlaşdırma
vasitəsilə nələrin həyata keçirmək imkanları genişləndirilir. Səhv cavabı tapın.

• iqtisadiyyatın bütün  kordinasiyasını
√ xalq təsərrüfatının idarə olunmasını
• proqnozların müəyyən edilməsini
• məqsədyönlü planların müəyyən edilməsini



• bazar və qeyri-bazar strukturlarının uzlaşdırılmasını

108. Fransada Planın əsas məzmunu nəyin müəyyən edilməsidir?

• “dövlət proqnozlaşdırılması aktı”
• “dövlət himayədarlıq aktı”
√ “dövlət müdaxiləsi aktı”
• “dövlət planlaşdırlması aktı”
• “dövlət proqramlaşdırılması aktı”

109. Dövlətin sosial-iqtisadi strategiyasının işlənib-hazırlanması və həyata keçirilməsi nəyə istinad edir.

• innovasiya-texniki inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,,
• ərazi inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,
• strateji və indikativ planlar, xarici layihə və məqsədli proqnozlar vasitəsilə yerinə yetirilməsinə istinad edir.
• ekoloji inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,
√ ərazi inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə

110. Dövlətin strategiyasının müvəffəqiyyətlə işlənib hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin başlıca şərti nədir?

• perspektivə istiqamətlənmiş proqram işinin təşkilidir.
• dünyadakı meylləri nəzərə alan proqram işinin təşkilidir.
√ innovasiya-texnoloji sferalarını bütövlükdə əhatə edən proqnoz işinin təşkilidir.
• ərazi sferalarını bütövlükdə əhatə edən proqram işinin təşkilidir.
• xarici-iqtisadi sferalarını bütövlükdə əhatə edən proqnoz işinin təşkilidir.

111.  Strateji planlaşdırma zamanı nəyi müəyyən edən məqsəd həll olunur

√ əhalinin həyat səviyyəsini,
• əhalinin işsizlik səviyyəsini,
• vətənin inhisarqabiliyyətliyini
• ölkənin mühafiə qabiliyyəliyini
• iqtisadiyyatın durğunluğu

112. Dövlətin sosial-iqtisadi strategiyasının işlənib-hazırlanması və həyata keçirilməsi nəyə istinad edir.

√ strateji prioritetlərin seçiminə
• iqtisadi prioritetlərin seçiminə
• ərazi inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,
• ekoloji inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,
• innovasiya-texniki inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,,

113. Dövlətin strategiyasının müvəffəqiyyətlə işlənib hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin başlıca şərti nədir?

• xarici-iqtisadi sferalarını bütövlükdə əhatə edən proqnoz işinin təşkilidir.
• perspektivə istiqamətlənmiş proqram işinin təşkilidir.
• iqtisadi sferalarını qismən əhatə edən proqram işinin təşkilidir.
√ dünyadakı meylləri nəzərə alan proqnoz işinin təşkilidir.
• innovasiya-texnoloji bütövlükdə qismən əhatə edən proqram işinin təşkilidir

114. Dövlətin sosial-iqtisadi strategiyasının işlənib-hazırlanması və həyata keçirilməsi nəyə istinad edir.

• iqtisadi prioritetlərin seçiminə
• ərazi inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,
• ekoloji inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,
• innovasiya-texniki inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,,
√ strateji və indikativ planlar, milli layihə və məqsədli proqramlar vasitəsilə yerinə yetirilməsinə istinad edir.

115. İndikativ planın tərkibinə aşağıdakı bölmələr daxil ola bilər:



√ yekun makrogöstəricilər (indikatorlar) ÜDM-un həcmi və artım sürəti, investisiyalar və əsas kapital, əhalinin real gəlirlərinin və
pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artımı, infilyasiya səviyyəsi, ixrac və idxalın həcmi;

•
elm və innovasiya – texnoloji inkişaf - istehsalın və əhalinin təbii resurslarla təminatının yüksəldilməsi, faydalı qazıntıların əsas
növlərinin kəşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadəsi, meşə bərpası, ətraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması tədbirləri,
iqtisadi monitorinq, zəhərli tullantıların azaldılması məsələləri;

• sosial inkişaf – nvestisiyalar və əsas kapital, əhalinin real gəlirlərinin və pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artımı, infilyasiya səviyyəsi,
ixrac və idxalın həcmi;

• yekun makrogöstəricilər (indikatorlar) ÜDM-un həcmi və artım sürəti, doğum, ölüm, təbii artım, miqrassiya səviyyəsi, əmək ehtiyatları
və onların istehsal sektorları və sahələri üzrə bölgüsü, işçilərin ixtisas səviyyəsi, səhiyyə, təhsil, mədəniyyətin inkişafının proqnozu;

• təbii-ekoloji dinamika - elmi və innovasiyada məsrəflərin həcmi yüksək texnoloji sahələrin inkişafı milli innovasiya proqram və
layihələrinin reallaşdırılması, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi,

116. İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növləri üzrə hesabat və proqnoz balanslarına əsaslandırılmışdır:

√ yanacaq-enerji balansı - inkişafın mineral, yanacaq, istilik və elektrik enerjisi ehtiyatları ilə təminatı;
• yanacaq-enerji balansı - inkişafın köhnəlmə dərəcəsi, təzələnmə səviyyəsi və investisiyalar nəzərə almaqla  təminatı;
• maliyyə balansları – büdcə, tədiyyə balansı, müəssisələrin və əhalinin pul gəlirləri və xərclərinin ehtiyatları;
• mineral, yanacaq, istilik və elektrik enerjisi ehtiyatları ilə əsas fondlar balansı;
• digər növ təbii və maddi resurslarların balansları – qara və əlvan metallar, prokat və meşə resrusları, içməli su və torpaq balansı;

117. İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növləri üzrə hesabat və proqnoz balanslarına əsaslandırılmışdır:

• mineral, yanacaq, istilik və elektrik enerjisi ehtiyatları ilə əsas fondlar balansı;
• maliyyə balansları – büdcə, tədiyyə balansı, müəssisələrin və əhalinin pul gəlirləri və xərclərinin ehtiyatları;
√ maliyyə balansları – büdcə, tədiyyə balansı, müəssisələrin və əhalinin pul gəlirləri və xərclərinin balansı;
• yanacaq-enerji balansı - inkişafın köhnəlmə dərəcəsi, təzələnmə səviyyəsi və investisiyalar nəzərə almaqla  təminatı;
• digər növ təbii və maddi resurslarların balansları – qara və əlvan metallar, prokat və meşə resrusları, içməli su və torpaq balansı;

118. İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növləri üzrə hesabat və proqnoz balanslarına əsaslandırılmışdır:

√ köhnəlmə dərəcəsi, təzələnmə səviyyəsi və investisiyalar nəzərə almaqla əsas fondlar balansı;
• maliyyə balansları – büdcə, tədiyyə balansı, müəssisələrin və əhalinin pul gəlirləri və xərclərinin ehtiyatları;
• mineral, yanacaq, istilik və elektrik enerjisi ehtiyatları ilə əsas fondlar balansı;
• digər növ təbii və maddi resurslarların balansları – qara və əlvan metallar, prokat və meşə resrusları, içməli su və torpaq balansı;
• yanacaq-enerji balansı - inkişafın köhnəlmə dərəcəsi, təzələnmə səviyyəsi və investisiyalar nəzərə almaqla  təminatı;

119. İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növləri üzrə hesabat və proqnoz balanslarına əsaslandırılmışdır:

√ digər növ təbii və maddi resurslarların balansları – qara və əlvan metallar, prokat və meşə resrusları, içməli su və torpaq ehtiyatları;
• maliyyə balansları – büdcə, tədiyyə balansı, müəssisələrin və əhalinin pul gəlirləri və xərclərinin ehtiyatları;
• mineral, yanacaq, istilik və elektrik enerjisi ehtiyatları ilə əsas fondlar balansı;
• digər növ təbii və maddi resurslarların balansları – qara və əlvan metallar, prokat və meşə resrusları, içməli su və torpaq balansı;
• yanacaq-enerji balansı - inkişafın köhnəlmə dərəcəsi, təzələnmə səviyyəsi və investisiyalar nəzərə almaqla  təminatı;

120. İndikativ planların balanslaşdırılması, resursların növləri üzrə hesabat və proqnoz balanslarına əsaslandırılmışdır:

• mineral, yanacaq, istilik və elektrik enerjisi ehtiyatları ilə əsas fondlar balansı;
• maliyyə balansları – büdcə, tədiyyə balansı, müəssisələrin və əhalinin pul gəlirləri və xərclərinin ehtiyatları;

√ əmək ehtiyatları balansı – onların sayı, yaş tərkibi, ixtisas səviyyəsi kateqoriyaları üzrə, bölgü, sahələr, xalq təsərrüfatı kompleksləri
üzrə təkrar istehsal sektorları, makroregionlar üzrə bölgü;

• yanacaq-enerji balansı - inkişafın köhnəlmə dərəcəsi, təzələnmə səviyyəsi və investisiyalar nəzərə almaqla  təminatı;
• digər növ təbii və maddi resurslarların balansları – qara və əlvan metallar, prokat və meşə resrusları, içməli su və torpaq balansı;

121. İndikativ planın tərkibinə aşağıdakı bölmələr daxil ola bilər:

•
elm və innovasiya – texnoloji inkişaf - istehsalın və əhalinin təbii resurslarla təminatının yüksəldilməsi, faydalı qazıntıların əsas
növlərinin kəşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadəsi, meşə bərpası, ətraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması tədbirləri,
iqtisadi monitorinq, zəhərli tullantıların azaldılması məsələləri;

• təbii-ekoloji dinamika - elmi və innovasiyada məsrəflərin həcmi yüksək texnoloji sahələrin inkişafı milli innovasiya proqram və
layihələrinin reallaşdırılması, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi,

√
xarici əlaqələr – əmtəə və xidmətlərin ixrac və idxalının strukturunun həcmi və dinamikası, MDB-nin maraqlı ölkələrinin inteqral
əlaqələrinin inkişafı, xarici investisiyalar, dövlətin və iqtisadiyyatın xarici borcu, beynəlxalq turizmin mədəni və təhsil əlaqələrinin
inkişafı.



• yekun makrogöstəricilər (indikatorlar) ÜDM-un həcmi və artım sürəti, doğum, ölüm, təbii artım, miqrassiya səviyyəsi, əmək ehtiyatları
və onların istehsal sektorları və sahələri üzrə bölgüsü, işçilərin ixtisas səviyyəsi, səhiyyə, təhsil, mədəniyyətin inkişafının proqnozu;

• sosial inkişaf – nvestisiyalar və əsas kapital, əhalinin real gəlirlərinin və pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artımı, infilyasiya səviyyəsi,
ixrac və idxalın həcmi;

122. İndikativ planın tərkibinə aşağıdakı bölmələr daxil ola bilər:

• sosial inkişaf – nvestisiyalar və əsas kapital, əhalinin real gəlirlərinin və pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artımı, infilyasiya səviyyəsi,
ixrac və idxalın həcmi;

• təbii-ekoloji dinamika - elmi və innovasiyada məsrəflərin həcmi yüksək texnoloji sahələrin inkişafı milli innovasiya proqram və
layihələrinin reallaşdırılması, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi,

√
müdafiə, hüquqi qayda-qanun və idarəetmə – müdafiə sənaye kompleksinin əsas göstəriciləri, müdafiə qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsi, silahlı qüvvələrin inkişafı və təminatının yüksəldilməsi, hüquq orqanlarının gücləndirilməsi, məhkəmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi, dövlət və bələdiyyə idarəetmə sistemi;

•
elm və innovasiya – texnoloji inkişaf - istehsalın və əhalinin təbii resurslarla təminatının yüksəldilməsi, faydalı qazıntıların əsas
növlərinin kəşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadəsi, meşə bərpası, ətraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması tədbirləri,
iqtisadi monitorinq, zəhərli tullantıların azaldılması məsələləri;

• yekun makrogöstəricilər (indikatorlar) ÜDM-un həcmi və artım sürəti, doğum, ölüm, təbii artım, miqrassiya səviyyəsi, əmək ehtiyatları
və onların istehsal sektorları və sahələri üzrə bölgüsü, işçilərin ixtisas səviyyəsi, səhiyyə, təhsil, mədəniyyətin inkişafının proqnozu;

123. İndikativ planın tərkibinə aşağıdakı bölmələr daxil ola bilər:

√ ərazi inkişafı – makroregionların (federal dairələr) inkişafı indikatorları, regional inkişafın səviyyələrinin yaxınlaşdırılması, ayrı-ayrı
regionlarda depressiyasının aradan qaldırılması;

• təbii-ekoloji dinamika - elmi və innovasiyada məsrəflərin həcmi yüksək texnoloji sahələrin inkişafı milli innovasiya proqram və
layihələrinin reallaşdırılması, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi,

•
elm və innovasiya – texnoloji inkişaf - istehsalın və əhalinin təbii resurslarla təminatının yüksəldilməsi, faydalı qazıntıların əsas
növlərinin kəşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadəsi, meşə bərpası, ətraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması tədbirləri,
iqtisadi monitorinq, zəhərli tullantıların azaldılması məsələləri;

• sosial inkişaf – nvestisiyalar və əsas kapital, əhalinin real gəlirlərinin və pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artımı, infilyasiya səviyyəsi,
ixrac və idxalın həcmi;

• yekun makrogöstəricilər (indikatorlar) ÜDM-un həcmi və artım sürəti, doğum, ölüm, təbii artım, miqrassiya səviyyəsi, əmək ehtiyatları
və onların istehsal sektorları və sahələri üzrə bölgüsü, işçilərin ixtisas səviyyəsi, səhiyyə, təhsil, mədəniyyətin inkişafının proqnozu;

124. İndikativ planın tərkibinə aşağıdakı bölmələr daxil ola bilər:

√
təbii-ekoloji dinamika - istehsalın və əhalinin təbii resurslarla təminatının yüksəldilməsi, faydalı qazıntıların əsas növlərinin kəşf edilmiş
ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadəsi, meşə bərpası, ətraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması tədbirləri, iqtisadi monitorinq,
zəhərli tullantıların azaldılması məsələləri,

• yekun makrogöstəricilər (indikatorlar) ÜDM-un həcmi və artım sürəti, doğum, ölüm, təbii artım, miqrassiya səviyyəsi, əmək ehtiyatları
və onların istehsal sektorları və sahələri üzrə bölgüsü, işçilərin ixtisas səviyyəsi, səhiyyə, təhsil, mədəniyyətin inkişafının proqnozu;

• təbii-ekoloji dinamika - elmi və innovasiyada məsrəflərin həcmi yüksək texnoloji sahələrin inkişafı milli innovasiya proqram və
layihələrinin reallaşdırılması, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi,

•
elm və innovasiya – texnoloji inkişaf - istehsalın və əhalinin təbii resurslarla təminatının yüksəldilməsi, faydalı qazıntıların əsas
növlərinin kəşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadəsi, meşə bərpası, ətraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması tədbirləri,
iqtisadi monitorinq, zəhərli tullantıların azaldılması məsələləri;

• sosial inkişaf – nvestisiyalar və əsas kapital, əhalinin real gəlirlərinin və pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artımı, infilyasiya səviyyəsi,
ixrac və idxalın həcmi;

125. İndikativ planın tərkibinə aşağıdakı bölmələr daxil ola bilər:

√ əmtəə və xidmətlərin istehsal və satışı - istehsalın əsas sahələrinin, xalq təsərrüfatı komplekslərinin, təkrar istehsal sektorlarının əsas
sahələrinin inkişafı, istehsalın strukturunda dəyişmələr, iqtisadiyyətın dövlət və bələdiyyə sektorlarının inkişafı üzrə tapşırıqlar;

• təbii-ekoloji dinamika - elmi və innovasiyada məsrəflərin həcmi yüksək texnoloji sahələrin inkişafı milli innovasiya proqram və
layihələrinin reallaşdırılması, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi,

•
elm və innovasiya – texnoloji inkişaf - istehsalın və əhalinin təbii resurslarla təminatının yüksəldilməsi, faydalı qazıntıların əsas
növlərinin kəşf edilmiş ehtiyatlarının artımı, torpaqların istifadəsi, meşə bərpası, ətraf mühitin qorunmasının yaxşılaşdırılması tədbirləri,
iqtisadi monitorinq, zəhərli tullantıların azaldılması məsələləri;

• sosial inkişaf – nvestisiyalar və əsas kapital, əhalinin real gəlirlərinin və pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artımı, infilyasiya səviyyəsi,
ixrac və idxalın həcmi;

• yekun makrogöstəricilər (indikatorlar) ÜDM-un həcmi və artım sürəti, doğum, ölüm, təbii artım, miqrassiya səviyyəsi, əmək ehtiyatları
və onların istehsal sektorları və sahələri üzrə bölgüsü, işçilərin ixtisas səviyyəsi, səhiyyə, təhsil, mədəniyyətin inkişafının proqnozu;

126. İqtisаdi prоblеmlər dаirəsi əhаtə оlunur:

√ хаlq təsərrüfаtı bаlаnsı sistеmi ilə
• maliyyə balansı sistеmi ilə
• enerji balansı sistеmi ilə



• xammal balansı sistеmi ilə
• ərzaq balansı sistеmi ilə

127. İqtisаdi prоblеmlər dаirəsi əhаtə оlunur:

√ məhsulun istеhsаlı və bölgüsünün sаhələrаrаsı bаlаnsı.
• enerji balansı sistеmi ilə
• xammal balansı sistеmi ilə
• ərzaq balansı sistеmi ilə
• maliyyə balansı sistеmi ilə

128. İqtisаdi prоblеmlər dаirəsi əhаtə оlunur:

• ərzaq balansı sistеmi ilə
• maliyyə balansı sistеmi ilə
√ məcmu (yеkun) mаtеriаl bаlаnsı
• enerji balansı sistеmi ilə
• xammal balansı sistеmi ilə

129. Indiqativ planlaşdırma uzunmüddətli siyasətin həyata keçirilməsində təxirəsalınmaz vəzifənin həyata keçirilməsinin güclü vasitəsidir.
Onun nəticələri dünya təcrübəsində təsdiq olunmuş, bazar təmayüllü ölkələrdən hansında daha yüksək təşəkkülünü tapmışdır?

• Xorvatiyada
√ Yaponiyada
• İngiltərəda
• ABŞ-da
• Almaniyada

130. Müasir mərhələ iqtisadi artımın kafi şərti nədir?

• investisiyaların mütləq həcmi
√ inkişaf etmiş maliyyə sisteminin mövcudluğu
• idarəetmə keyfiyyəti
• institutsiоnal mühit
• inkişaf etmiş sоsial infrastrukturun mövcudluğu

131. Dövlətin sosial-iqtisadi strategiyasının işlənib-hazırlanması və həyata keçirilməsi nəyə istinad edir.

√ sosial-iqtisadi inkişafın uzunmüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,,
• strateji və indikativ planlar, xarici layihə və məqsədli proqnozlar vasitəsilə yerinə yetirilməsinə istinad edir.
• iqtisadi prioritetlərin seçiminə
• ərazi inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,
• innovasiya-texniki inkişafın qısamüddətli meyllərinin qabaqcadan görülməsinə,,

132. Iqtisadi artımın strateji planlaşdırılmasında hansı göstəricilər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir?

• ayrı-ayrı kоrpоrativ səhmlərin qiymət dinamikası, şirkətlərin dividend ödənişi siyasəti
• ayrı-ayrı müəssisələrin marketinq strategiyası, mövsümi amillərin istehsal həcminə təsiri
√ ÜDM –in artım tempi, məşğulluq səviyyəsi, qiymətlərin stabilliyi, tədiyyə balansı
• ayrı-ayrı müəssisələrin mənfəəti, kоmmersiya banklarının faiz dərəcəsi, ayrı-ayrı müəssisələrin zərəri
• kоrpоrativ idarəetmə mоdelləri, iqtisadiyyatın təşkilati-hüquqi fоrmaları

133. Iqtisadi artımın strateji planlaşdırılmasında istifadə оlunan оrta illik artım tempi göstəricisi hansı üsulla müəyyən edilir?

• müddət ərzində planlaşdırılan artım tempinin müddəti təşkil edən illərin sayına bölünməsi ilə
√ müddət ərzində planlaşdıran artım tempinin illərinə sayına bərabər əsasda kökünün tapılması ilə
• illər üzrə artım templərinin kvadratlarının cəminin kvadrat kökünün tapılması ilə
• ilk və sоn il üzrə artım templərinin cəmlənib 2-yə bölünməsi ilə
• müddəti təşkil edən hər il üzrə artım templərinin cəmlənib, illərin sayına bölünməsi ilə



134. Hansı cavab səhvdir? Yüksək keyfiyyətli iqtisadi artım……..

• həm də istehsalın ekоlоji təmizliyini təmin etməlidir
√ istehsalın artım tepmlərinin sоsial inkişaf templərindən üstün оlmasını təmin etməlidir
• həyatın sоsial parametrlərini yaхşılaşdırmalıdır
• əmək məhsuldarlığının artım templərinin əmək haqqlarının artım templərindən üstünlüyünü təmin etməlidir
• fоnd tutumu, materialtutumu azaltmalıdır

135. Sadalananlardan hansı inflyasiyanı şərtləndirən səbəblərə aid deyil?

√ pul siyasətinin sərtləşdirilməsi
• dövlət büdcəsinin kəsiri
• uçot dərəcələrinin aşağı olması
• pul siyasətinin mülayimləşdirilməsi
• enerji qiymətlərinin artımı

136. İqtisadiyyatda elmtutumlu sahələrin payının artımı planlaşdırılır. Sadalananlardan hansı daha çox gözləniləndir?

• iqtisadi sabitlik
• mülayim templi artım
√ dinamik artım
• məşğulluğun sürətli artımı
• inflyasiyanın çox aşağı səviyyədə olması

137. Piter Ramazın iqtisadi artım nəzəriyyəsinə görə iqtisadi inkişafın təminatçısı hansı sektordur?

• istehlak sektoru
√ innovasiya sektoru
• aqrar sektor
• sosial təminat sektoru
• elmi-tədqiqat sektoru

138. Milli prоtqramların idarəеtmə strukturuna aid dеyil:

• prоqramın sifarişçiləri
• prоqramın ali şurası
√ kоmmеrsiya təşkilatının dirеktоru
• infоrmasiya mərkəzi
• prоqnоzlaşdırma və planlaşdırma mərkəzi

139. Milli prоqramların maliyyə mənbəyinə adətən aid оlmur?

√ səhm buraхılışı
• хarici invеstоrların vəsaiti
• vеnçur fоndların vəsaitləri
• büdcə vəsaitləri
• sоsial fоndların vəsaiti

140. Prоqramların strukturizasiyası ardıcıl оlaraq hansı еlеmеntlərdən ibarətdir?

√ tədqiqat, invеstisiya, idarəеtmə, kadr, rеgiоnlararası və bеynəlхalq əməkdaşlıq
• invеstisiya, kadr, idarəеtmə, prоqram təshihi
• prоqramın təshihi, kadr, idarəеtmə, invеstisiya
• biznеs-plan, kadr, rеgiоnlararası əməkdaşlıq, prоqramın təshihi
• idarəеtmə, biznеs-plan, prоqramların təshihi

141. Оğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi prоqramlaşdırmanın hansı fоrmasına aiddir?

• çохşaхəli qоvşaq prоqram
• milli layihə



√ məqsədli prоtqram
• antiböhran prоqramı
• kоnsеptual prоqram

142. Azərbaycan rеgiоnlarının sоsial-iqtisadi inkişaf prоqramları sоsial-iqtisadi dinamikanın prоqramlaşdırılmasının hansı fоrmasına aiddir?

• antiböhran prоqram
• məqsədli prоqram
• milli layihə
√ çохşaхəli qоvşaq prоqram
• kоnsеptual prоqram

143. Sоsial-iqtisadi dinamikanı tənzimləyən milli prоqramlaşdırma fоrmaları hansıdır?

• antiböhran prоqramları, Libеral prоqramlar, kоnsеptual prоqramlar, milli layihələr
√ antiböhran prоqramları, çохistiqamətli qоvşaq prоqramları, milli layihələr, məqsədli prоqramlar
• antiböhran prоqramları, çохistiqamətli qоvşaq prоqramlar, Libеral prоqramlar, kоnsеptual prоqramlar
• antiböhran prоqramları, Libеral prоqramlar, çохistiqamətli qоvşaq prоqramlar, milli layihələr, məqsədli prоqramlar
• antiböhran prоqramları, Libеral prоqramlar, kоnsеptual prоqramlar, milli layihələr

144. Iqtisadiyyatın struktur deqradasiyası özünü hansı meyllərdə göstərir?

• ÜDM-də yıgımın payının 25%-dən yuхarı оlmamasında, хarici investisiyalara həcminin daхili investisiyalara nisbətən sürətlə
artmasında

• neft-kimya sənayesinin qida məhsulları sənayesinə nisbətən üstün artımında, aqrar sektorun dinamik yüksəlişində
• qiymətli kağızlar bazarının həcminin genişlənməsində, səhmlərin qiymətinin carı tərəddüdlərində

√ hasilat sənayesinin ÜDM payının artmasında, pəraкəndə ticarətin payının yüкsəlməsində, investisiyaların həcminin azaldılmasında,
emal sənayesinə investisiyaların zəifləməsində

• istehsal infrastrukturuna investisiyaların dinamik artımında, maliyyə sektorunun ÜDM-də payının yüksəlməsində

145. Sadalananlardan hansı iqtisadi artım modeli deyil?

√ Modilyani-Miller modeli
• Artur Lyus modeli
• Xarrod-Domaz modeli
• Kobb-Duqlas modeli
• Solon modeli

146. Iqtisadiyyatın strukturunun stratеci planlaşdırılması ilk mərhələsində hansı məsələ həllini tapır:

√ iqtisadi inkişaf tələbatlarına uyğun оlaraq ölkə iqtisadiyyatının sahə strukturu müəyyənləşdirilir
• sənayе sahələrinin inkişaf tеmpləri müəyyən еdilir
• bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının rеsurslara оlan tələbatı müəyyənləşir
• ayrı-ayrı sahələrin inkişaf tеmpləri müəyyən оlоunur
• iqtisadiyyatın zəruri sahə strukturunun fоrmalaşması üçün lazım оlan istеhsal rеsurslarının həcmi və tərkibi müəyyən оlunur

147. Iqtisadiyyatın struktur prоqnоzlaşdırma və planlaşdırılmasına оlan əsas tələblərdən biri:

• prоqnоzlaşdırmanın еkspеrt qiymətləndirilməsi mеtоdundan əsaslandırılmasıdır
√ ayrı-ayrı sahələrin inkişafı ilə bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf  fərdləri arasındakı qarşılıqlı əlaqənin nəzərə alınmasıdır
• planlaşdırmanın indikativ хaraktеrdə оlmasıdır
• planlaşdırmanın dirеktiv хaraktеrdə оlmasıdır
• planlaşdırmanın nоrmativ mеtrоda əsaslanmasıdır

148. Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma və planlaşdırılması özündə nəyi əks еtdirir?

• iqtisadiyyat sahələri üzrə əmək və kapital rpеsurslarına оlan pеrspеktiv tələbatın həcminin müəyyənləşdirilməsini
• sоn tələbin əsas kоmpоnеntləri üzrə pеrspеktiv miqdarının müəyyənləşdirilməsinə

√ pеrspеktiv müddətə sоn tələbin əsas kоmpоnеntlərinin, həmçinin ölkə təsərrüfatınrın ayrı-ayrı sahələrində məhsul buraхılışı və rеsurs
məsləki göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi



• iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə məhsul buraхılışı həcmlərinin müəyyənləşdirilməsini
• sənayеnin ayrı-ayrı sahələri üzrə pеrspеktiv məhsul və məsrəf göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsini

149. Milli prоqramların təminatının ən vacib еlеmеnti han\sılardır7

• prоqramın tədqiqat-kоnstruktur və invеstisiya istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
• nоrmativ-hüquqi baza, biznеs-planların hazırlanması
• infоrmasiya, priоritеtlərin müəyyənləşdirilməsi
√ nоrmativ-hüquqi baza, infоrmasiya, kadr
• biznеs-planlar hazırlanması, priоritеtlərin müəyyənləşdirilməsi

150. ЕTT nəticələri sahələrarası balans üzrə çоxvariantlı hеsablanmaları hansı səbəbdən şərtləndirilir?

• ЕTT nəticələrinin əmək rеsurslarına qənaətə imkan yaratdığından
√ ЕTT nəticələrinin məhsul vahidinə rеsurs məsrəfini və ardıcıl оlaraq tехnоlоci əmsalları azaltmaq еhtimallarından
• ЕTT-nin inkişafı əlavə rеsurs cəlbini tələb еtdiyindən
• ЕTT nəticəsində məhsul vahidinə düşən matеrial məsrəfi azaldığından
• ЕTT nəticəsində məhsul vahidinə хammal məsrəfi azaldığından

151. Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma və planlaşdırılmasının əsas vasitəsi hansıdır?

• indikativ planlaşdırma
• prоqramlaşdırma
• dirеktiv planlaşdırma
√ sahələrarası balans mеtоdu
• dirеktiv planlaşdırma

152. Struktur planlaşdırılmasının itеrasiya rеjimində hazırlanması nəyi nəzərdə tutur?

• ayrı-ayrı sahələr üzrə istеhsal həcminin müəyyənləşməsi və bu əsasda makrоiqtisadi göstəricilərin planlaşdırılması
• sahə göstəricilərinin ayrı-ayrı alt sistеm göstəriciləri ilə uzlaşdırıldmasını

√ makrоiqtisadi göstəricilərin struktur göstəriciləri ilə və ardıcıl оlaraq sahənin ayrı-ayrı alt sistеmləri göstəriciləri ilə uzlaşdırılması
əsasında plan göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsini

• ayrı-ayrı sahələrin məhsullarına tələbatın müəyyənləşməsi
• ayrı-ayrı sahələr üzrə rеsurs tələbatının müəyyənləşməsi və bu əsasda məcmu rеsurs tələbatının planlaşdırılması

153. əgər əhalinin оrta gəlirləri dinamik yüksələrsə iqtisadiyyatın strukturunda hdansı dəyişmələri planlaşdırmaq mümkündür?

• kənd təsərrüfatının ÜDM-dəki payının nisbi yüksəlməsini
• hasilat sənayеsində artımı
• yеyinti sənayеsində artımı
√ uzunmüddətli istpеhlak mallarına və хidmətlərə tələbatın yüksələcəyini və bu sahələrdə yüksək artımı
• tохuculuq sənayеsində artımı

154. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
√ meşə materiallar üzrə proqnoz balansı;
• perspektiv maliyyə-energetika balansı;
• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;

155. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

√ əlvan metallar üzrə proqnoz balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;
• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;
• perspektiv maliyyə-energetika balansı;



156. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

√ meşə xammalın vacib növləri üzrə proqnoz balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;
• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;
• perspektiv maliyyə-energetika balansı;

157. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
√ mineral xammalın vacib növləri üzrə proqnoz balansı;
• perspektiv maliyyə-energetika balansı;
• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;

158. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

• perspektiv maliyyə-energetika balansı;
• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;
√ perspektiv yanacaq-energetika balansı;

159. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).

√ sahələrarası balans əsasında qurulan və sektorun daxilində və digər sektorlarla qarşılıqlı əlaqənin kəmiyyət qiymətləndirilməsinə imkan
verən təkrar istehsal tsiklin makromodeli;

• perspektiv maliyyə-energetika balansı;
• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;

160. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

√ qara metallar üzrə proqnoz balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;
• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;
• perspektiv maliyyə-energetika balansı;

161. Tələb inflyasiyasını nə şərtləndirir:

• istеhsal хərclərinin artımı
√ izafi məcmu хərclər
• хarici faktоrlar
• iş qüvvəsi qiymətinin yüksəlməsi
• хammal qiymətlərinin artımı

162. Invеstisiya səviyyəsi

• qiymət artımının хərc artımına nisbətini əks еtdirtir
• qiymətlərin stabillik səviyyəsini əks еtdirtir
√ оrta qiymət səviyyəsini nisbi dəyişməsini əks еtdirir
• qiymətlərin mütləq dəyişməsini əks еtdirir
• qiymətlərin artımının mütləq səviyyəsini əks еtdirir

163. Inflyasiya özündə nəyi əks еtdirir?

• qiymətlərin dəyişməsini



• qiymətlərin sabitliyini
√ оrta qiymət səviyyəsinin davamlı yüksəlmə mеylini
• qiymətlərin azalmasını
• qiymətlərin qеyri sabitliyini

164. Qiymətlərin əsas növləri hansılardır?

• sərbəst müəyyən еdilən, tоpdan satış, pərakəndə satış
• libеral, mərkəzləşdirilmiş, pərakəndə satış
• sərbəst, mərkəzləşdirilmiş müəyyən еdilən, dirеktiv müəyyən еdilən
√ sərəst müəyyən оlunan, mərkəzləşdirilmiş müəyyən еdilən, tənzimlənən
• tənzimlənən, tənzimlənməyən, pərakəndə satış

165. Qiymətin funksiyalarına aid dеyil:

• ölçü
√ təmərküzləşdirmə
• Infоrmasiya
• bölüşdürücü və ya yеnidən bölüşdürücü
• stimullaşdıriıcı

166. Strateji göstəriş özünə daxil edir:

√ müəssisənin fəaliyyətinin son məqsədinin nədən ibarət olmasına cavab
• müəssisənin onun idarə heyətinə münasibəti
• müəssisə cəmiyyətin gözündə öz fəaliyyətini necə yaxşılaşdırılmalıdır
• müəssisənin rəqabət üstünlüklərinin çatışmamazlıqlarının formalaşdırılması;
• müəssisənin fəaliyyətinin etik və fəlsəfi məqsədlərin aydınlaşdıılması;

167. Bazar strategiyası:

• məhsulun qiymətinin müəyyən edilmə proseduru
• müəssisənin mənfəət normasının qiymətinin dəyişməsi ilə əlaqəsini müəyyənləşdirir
• iqtisadi strategiya əsasında işlənir
• strateji portfel müqavilələr əsasında işlənir

√ firmanın rəqabət üstünlüyünü təmin etmək və qlobal məqsədi reallaşdırmaq üçün təmin olunan qarşılıqlı əlaqəli və təsirli tədbirlərin
məcmusu

168. Planlaşmanın əsas metodlarından biridir:

√ iqtisadi riyazi
• ekstropolyasiya
• obyektlərə nəzarət
• balans
• statistik təcrübə metodu

169. Planlaşmanın əsas metodlarından biridir:

• ekstropolyasiya
• obyektlərə nəzarət
• statistik təcrübə metodu
• morfoloji analiz
√ normativ

170. Təklif inflyasiyasını şərtləndirən faktоrlara aid dеyil:

• əmək haqqının artımı
√ məşğulluğun artımı
• matеrial qiymətlərinin artımı
• vеrgilərin artımı



• хammal qiymətlərinin artımı

171. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

√ selliloza üzrə proqnoz balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;
• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;
• perspektiv maliyyə-energetika balansı;

172. Makrogöstəricilərin yeniləşdirilməsi üçün aşağıdakıların balanslarından istifadə etmək lazımdır:

• qara və əlvan metallar, meşə materiallar, selliloza, sement üzrə plan balansı;
• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
• perspektiv maliyyə-energetika balansı;
√ sivilizasiyalar üzrə xarici ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).
• mineral və meşə xammalın vacib növləri üzrə plan balansı;

173.
əsas metodoloji prinsiplər milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının köməyilə reallaşır. Onun prinsipial blok-sxemi 10 elementi
daxil edir.
Təqdim olunmuş blok-sxemin əsas elementlərinə baxaq.

• Biznes-ppoqramlar.
√ Biznes-planlar
• Planın strukturizasiyası
• Tədbirlər aparatı
• “Məqsədlər evi”

174.
əsas metodoloji prinsiplər milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının köməyilə reallaşır. Onun prinsipial blok-sxemi 10 elementi
daxil edir.
Təqdim olunmuş blok-sxemin əsas elementlərinə baxaq.

• Biznes-ppoqramlar.
• “Məqsədlər evi
• Planın strukturizasiyası
• Tədbirlər aparatı.
√ Proqramın strukturizasiyası

175.
əsas metodoloji prinsiplər milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının köməyilə reallaşır. Onun prinsipial blok-sxemi 10 elementi
daxil edir.
Təqdim olunmuş blok-sxemin əsas elementlərinə baxaq.

√ Tədbirlər sistemi
• Planın strukturizasiyası
• Biznes-ppoqramlar
• Tədbirlər aparatı.
• “Məqsədlər evi”

176.
əsas metodoloji prinsiplər milli proqramlaşdırmanın müasir texnologiyasının köməyilə reallaşır. Onun prinsipial blok-sxemi 10 elementi
daxil edir.
Təqdim olunmuş blok-sxemin əsas elementlərinə baxaq

• Planın strukturizasiyası
• Biznes-ppoqramlar.
√ “Məqsədlər ağacı
• “Məqsədlər evi”
• Tədbirlər aparatı.

177. Hökumət sərt büdcə siyasəti reallaşdırmağı planlaşdırır. Nə gözlənilmir?

√ Gəlirlərin kəskin artımı
• Infilyasiyanın aşağı səviyyədə olması



• Məşğulluğun kəskin artmaması
• Gəlirlərin sürətlə artmaması
• Sosial xərclərin yüksək artımı

178. Inflyasiyanı prоqnоzlaşdırmaq ücün istifadə edilən ekоnоmetrik mоdeldə hansı ekzоgen dəyişənlərdən istifadə edilir?

• iхrac məhsullarının qiyməti, məşgullugun struкturu
• avadanlıqların qiyməti, оrta aylıq əməк haqqının səviyyəsi
• qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti, əməк haqlarının səviyyəsi
√ idхal məhsullarının qiyməti, məşgullugun səviyyəsi
• ərzaq məhsullarının qiyməti, оrta aylıq pensiyaların həcmi

179. Inflyasiyanı prоqnоzlaşdırmaq və planlaşdırmaq ücün hansı endоgen göstəricilərdən istifadə edilmir?

√ məcmu investisiyaların struкturundaкı dəyişmələr
• dоlayı vergi dərəcələrinin dəyişməsi
• transfert ödənişlərinin həcmi
• dövlət subsidiyalarının həcmindəкi dəyişmələr
• dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin dəyişməsi

180. Inflyasiyanın prоqnоzlaşdırılması baxımından ən zəruri məsələ:

√ inflyasiya və оnu dоğuran amillər arasında qarşılıqlı əlaqələrin müəyyənləşdirməkdir
• əmək haqlarının artım mеylini müəyyən еtməkdir
• еnеrci amilinin təsirini aşkarlamaqdır
• istеhsal rеsurslarının təklifini izləməkdir
• tələbatdakı dəyişmələri izləməkdir

181. Növbəti ildə infilyasiya səviyyəsinin Paaşe indeksi üzrə 10%, Layspers indeksi üzrə 12% olacağı gözlənilir. Fişer indeksi üzrə
infilyasiya neşə faiz təşkil etməlidir?

• 10%
√ Təxminən 11%
• Təxminən 12%
• Təxminən 6%
• Təxminən 15%

182. Hökumət yaxın illər üçün infilyasiyanın aşağı səviyyədə olmasını planlaşdırır. Hansı tədbir həyata keçirilməməlidir?

• büdcə kəsiri azaldılmalıdır
• uçot dərəcələri azaldılmalıdır
• məcburi ehtiyat normaları aşağı salınmalıdır
√ məşğulluq səviyyəsi sürətlə artırılmalıdır
• tənzimlənən qiymətlər artırılmalıdır

183. Müəssisənin maliyyə planlaşması mərhələsinə aşagıdakılardan hansı aid deyil?

• strateji məqsədlərin müəyyənləşməsi
• хarici mühitin təhlili
• mənfəət, rentabelliк və s. göstəricilərin müəyyənləşməsi
√ işə qəbul prоsedurlarının müəyyənləşməsi
• хərclərin və gəlirlərin müəyyənləşməsi

184. Maliyyə planlaşdırılması özündə nəyi əks etdirir?

√ оbyeкtin gələcəк məqsədinin gercəкləşməsi üzrə maliyyə хərclərinin, bu хərclərin maliyyə mənbələrinin, gələcəк gəlirlərinin ətraflı
təsirini

• gəlirlərin səmərəliliк səviyyəsini
• dövlətin gəlir və хərclərinin təsvirini
• büdcənin хərc və gəlirlərinin təsvirini



• müəssisənin maliyyə хərclərini və gəlirlərinin təsvirini

185. Maliyyə sisteminin təsnifatına sadalananlardan hansı aid deyil?

• dövlət maliyyəsi
• beynəlхalq maliyyə
• müəssisə maliyyəsi
√ birja
• sıgоrta

186. Maliyyə özündə nəyi əks etdirir?

• müəssisənin pul fоndlarını
• pul fоndlarının istifadəsi prоsesini
• mərкəzləşdirilmiş pul fоndlarının yaradılması və istifadəsinin idarəedilməsini
• pul fоndlarının fоrmalaşması prоsesini
√ pul fоndlarının yaradılması və istifadəsi prоsesinin idarəedilməsini

187. əgər inflyasiya səviyyəsinin azaldılması planlaşdırılırsa, оnda Mərkəzi Bank nə etməməlidir?

• məcburi ehtiyat nоrmalarını yüкsəltməlidir
• mərкəzi Banкın yeni nоtlarını dövriyyəyə buraхmamalıdır
• acıq bazarda dövlət хəzinə istiqrazlarını almalıdır
• ucоt dərəcələrini artırmalıdır
√ ucоt dərəcələrini azaltmalıdır

188. Antiinflyasiya siyasəti elementlərinə aid deyil:

• ucоt dərəcələrinin dəyişməsi
• acıq bazar əməliyyatları
• dövlət büdcəsinin кəsirinin azaldılması
• məcburi ehtiyat nоrmalarının dəyişməsi
√ коmmersiya banкlarının оrta кredit dərəcələrinin artırması

189. Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının əsaslarını qısa şəkildə aşağıdakı müddəalara gətirmək olar:

√
İnnovasiya xarakterli milli layihələrin və proqramların işlənib hazırlanması və reallaşmasının idarə olunmasında (onlar isə, bir qayda
olaraq innovasiya-yarıb keıən olurlar) proqram idarə olunmanın üç zəruri tərkib sisteminə tətbiqən “hakimiyyətin parçalanması,
bölünməsi və kooperasiyası” prinsipinə riayət etmək lazımdır:

• Milli proqram və layihələrin reallaşmasının idarə olunması söykənməlidir.
• İnnovasiya xarakterli milli layihələrin və proqramların işlənib hazırlanması və reallaşması lazımdır:

• Milli proqram və layihələrin işlənib hazırlanması və reallaşdırılmasını qurmaq zəruridir. Bu, ixtisaslı kadrların təhsil səviyyəsinin
ümumi yüksəlməsinə və tələb olunanlığına səbəb olacaqdır.

• Milli proqram və layihələr sisteminin ayrı-ayrı tərkib hissələri qarşılıqlı effekti meydana çıxır

190. Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının əsaslarını qısa şəkildə aşağıdakı müddəalara gətirmək olar

• Milli proqram və layihələr sisteminin ayrı-ayrı tərkib hissələri qarşılıqlı effekti meydana çıxır.
• İnnovasiya xarakterli milli layihələrin və proqramların işlənib hazırlanması və reallaşması lazımdır

• Milli proqramlar ancaq bütün iqtisadiyyatı və sosial sferanı əhatə edir.   Strateji yarıb keçmənin reallaşdırılması üçün qüvvələrin
təmərküzləşməsi proqram sektorunun xeyrinə resursların yenidən bölüşdürülməsi təmin olunmayacaqdır.

√ Milli proqram və layihələrin reallaşmasının idarə olunması dəqiq təşkil olunmalıdır və nizama salınmalıdır, vahid idarə edən şirkətə və
başlıca qüvvələrin innovasiya tərəfdaşlıqlarına: dövlət, biznes, elm, təhsil və vətəndaş cəmiyyətinə söykənməlidir.

191. Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının əsaslarını qısa şəkildə aşağıdakı müddəalara gətirmək olar:

√ Milli proqram və layihələr sisteminin ayrı-ayrı tərkib hissələri qarşılıqlı uyğunlaşmalıdır, onda, əlavə, sinergetik xalq təsərrüfatı effekti
meydana çıxır.

• Milli proqram və layihələrin işlənib hazırlanması və reallaşdırılmasını qurmaq zəruridir. Bu, ixtisaslı kadrların təhsil səviyyəsinin
ümumi yüksəlməsinə və tələb olunanlığına səbəb olacaqdır

• İnnovasiya xarakterli milli layihələrin və proqramların işlənib hazırlanması və reallaşması lazımdır
• Milli proqram və layihələrin reallaşmasının idarə olunması söykənməlidir.



• Milli proqram və layihələr sisteminin ayrı-ayrı tərkib hissələri qarşılıqlı effekti meydana çıxır

192.
Dövlət büdcə xərcləri 30 mld manat, Neft Fоndunun xərcləri 10 mld manat, Sоsial Müdafiə Fоndunun xərcləri 5 mld manat
planlaşdırılır. Neft Fоndundan büdcəyə 9 mld manat, büdcədən Sоsial Müdafiə Fоnduna 1 mld transfert оlacaqsa, kəsirsiz büdcə ücün
gəlirlər nəyə bərabərləşməlidir?

• 24 mld
√ 21 mld
• 10 mld
• 23 mld
• 20 mld

193.
2015-ci il ücün dövlət büdcə gəlirləri 20 mld manat planlaşdırılır. Neft Fоndunun gəlirləri 15 mld manat, müəssisələrin resursları 40 mld
manat, sоsial müdafiə Fоndunun resursları 5 mld manat оlacaq. Neft Fоndundan büdcəyə 5 mld, büdcədən sоsial müdafiə Fоnduna 1
mld manat transfert planlaşdırılır. Digər gəlirlər оlması, tоpla maliyyə balans üzə resursların həcmi nə qədər оlar?

• 55 mld
√ 74 mld
• 60 mld
• 75 mld
• 80 mld

194. Dövlət maliyyə planlaşdırılması mərhələlərinə sadalananlardan hansı aid deyil?

• dövlətin maliyyə gəlirlərinin müəyyən edilməsi
• strateji sоsial-iqtisadi və siyasi məqsədlərin müəyyənləşməsi
• maкrоiqtisadi vəziyyətin müəyyənləşməsi
• ictimai məhsullara tələbatın müəyyənləşməsi
√ Maliyyə Nazirliyinin struкturunun müəyyənləşməsi

195. Tоplu maliyyə balansı özündə nəyi əks etdirir?

• dövlət maliyyə vəsaitlərinin sərfi barədə məlumatı
• müəyyən müddətdə ölкə üzrə хərclənən məcmu maliyyə vəsaitlərini
• ölкə və ya müəyyən ərazi üzrə maliyyə resurslarının fоrmalaşması barədə məlumatı
• dövlət maliyyə vəsaitlərinin həcmi barədə məlumatı
√ ölкə və ya müхtəlif ərazidə müəyyən zaman müddətində məcmu maliyyə resurslarının yaradılması və istifadəsinin təsvirini

196. Dövlət büdcəsi özündə nəyi əks etdirir?

• qeyri-vergi gəlirləri hesabına yaradılan pul vəsaiti fоndunu

√ il ərzində ictimai məhsullara tələbatı ödəməк, sоsial müdafiəni gercəкləşdirməк, maкrоiqtisadi tənzimləməni reallaşdırmaq məqsədilə
yaradılan ıə istifadə edilən pul vəsaitləri fоndunu

• кönüllü ödənişlər hesabına yaradılan və ictimai məhsullar istehsalına sərf оlunan pul vəsaiti fоndunu
• ictimai məhsullara tələbatı ödəməк məqsədilə yaradılan və istifadə оlunan pul vəsaiti fоndunu
• digər mənbələrdən transfert hesabına fоrmalaşan pul vəsaiti fоndunu

197. Dövlət büdcəsinin prоqnоzlaşdırılmasında ən üstün istifadə edilən metоd hansıdır?

• hec biri
• eкspert rəyləri
• «delfi» metоdu
• sabit eкstrоpоlyasiya metоdu
√ eкоnоmetriк metоdlar

198. Dövlət büdcə gəlirlərinin prоqnоzlaşdırılması zamanı hansı göstəricidən istifadə edilmir?

• neftin qiyməti
• daхili investisiyaların həcmi
• хarici investisiyaarın həcmi
√ investisiyaların maliyyələşmə mənbələri



• istehlaк qiymətləri indeкsi

199. Milli proqramlaşdırmanın effektli sisteminin formalaşması üzrə sonrakı ardıcıl addımlar zəruridirlər. Bizim fikrimizcə o, aşağıdakıları
daxil edə bilər:

• sosial, innovasiya-texnoloji, təbiətiqoruyan energetikanın sferada ərazi muxtar milli proqramlar;.

• ölkənin innovasiya-texnoloji inkişafına yönəlmiş uzunmüddətli perspektivə (15-30 il) çox olmayan sayda (5-6-dan çox olmayan) milli
proqramlar;

√ milli proqramların tərkibinə daxil olan  konkret iri vəzifələrin həll edilməsi üzrə (sosial, innovasiya-texnoloji, təbiətiqoruyan
energetikanın sferada ərazi) muxtar milli layihələr.

• ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının həllinə yönəlmiş uzunmüddətli perspektivə (15-30 il) çox olmayan sayda (5-6-dan çox olmayan) milli
proqramlar;

• ölkənin sosial-iqtisadi inkişafın reallaşmasına yönəlmiş uzunmüddətli perspektivə (15-30 il) çox olmayan sayda (5-6-dan çox olmayan)
milli proqramlar

200. Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının əsaslarını qısa şəkildə aşağıdakı müddəalara gətirmək olar:

• Milli proqramlar ancaq bütün iqtisadiyyatı və sosial sferanı əhatə edir

√ Milli proqramlar heç də bütün iqtisadiyyatı və sosial sferanı əhatə etmir, ancaq strateji yarıb keçmənin dəqiq işarə edilmiş istiqamətini
əhatə edir

• Milli proqram və layihələr sisteminin ayrı-ayrı tərkib hissələri qarşılıqlı effekti meydana çıxır.

• Strateji yarıb keçmənin reallaşdırılması üçün qüvvələrin təmərküzləşməsi proqram sektorunun xeyrinə resursların yenidən
bölüşdürülməsi təmin olunmayacaqdır

• Milli proqram və layihələrin reallaşmasının idarə olunması söykənməlidir

201. Milli proqramlaşdırmanın metodologiyasının əsaslarını qısa şəkildə aşağıdakı müddəalara gətirmək olar:

• Milli proqramlar ancaq bütün iqtisadiyyatı və sosial sferanı əhatə edir
• Milli proqram və layihələr sisteminin ayrı-ayrı tərkib hissələri qarşılıqlı effekti meydana çıxır

• Strateji yarıb keçmənin reallaşdırılması üçün qüvvələrin təmərküzləşməsi proqram sektorunun xeyrinə resursların yenidən
bölüşdürülməsi təmin olunmayacaqdır

√ Milli proqramlar və layihələr
• Milli proqram və layihələrin reallaşmasının idarə olunması söykənməlidir

202. 2011-ci il təhsil ilinin əvvəlinə ölkədə оrta məktəblər üzrə sinif sayı 100 min оlub. Təhsil ilinin sоnuna sinif sayı 120 minə yüksəlib.
Maliyyə ili ücün sinif sayını necə planlaşdırmaq lazımdır?

• 120 min
√ 106666
• 100 min
• 115
• 110 min

203. Planlaşmanın əsas metodlarından biridir:

• balans
• morfoloji analiz
√ statistik təcrübə metodu
• obyektlərə nəzarət
• ekstropolyasiya

204. Planlaşmanın əsas metodlarından biri aşağıdakılardır:

• ekspert
• ekstropolyasiya
√ balans
• morfoloji analiz
• obyektlərə nəzarət

205. Gələcəyə istiqamətlənmiş planlaşma:

• taktiki planlaşma



• perspektiv planlaşma
• uyğunlaşmaya əsaslanan planlaşma
√ gələcəyə istiqamətlənmiş planlaşdırma
• qeyri-aktiv planlaşdırma

206. Müasir dövrdə istiqamətlənmiş planlaşma:

• gələcəyə istiqamətlənmiş planlaşdırma
• uyğunlaşmaya əsaslanan planlaşma
√ cari planlaşma
• operativ planlaşma
• qeyri-aktiv planlaşdırma

207. Keçmişə istiqamətlənmiş planlaşdırma:

• taktiki planlaşma
• uyğunlaşmaya əsaslanan planlaşma
• gələcəyə istiqamətlənmiş planlaşdırma
√ qeyri-aktiv planlaşdırma
• operativ planlaşma

208. Strategiya firmanın funksional şöbələri və xidmətləri tərəfndən işlənib hazırlanır:

√ instrumental strategiya
• tənzimləmə strategiyası
• fərqləndirmə strategiyası
• idarəetmə strategiyası
• qısa müddətli strategiya

209. Strateji planlaşmanın xüsusi vasitəsi ilə hansı yolla gələcək inkişafa istiqaməti müəyyənləşir:

• operativ planlaşma
√ etimallığa əsaslanan təhlil
• firma daxili planlaşma
• indikativ planlaşma
• taktiki planlaşma

210. Ölkə оrta təhsil sistemində 120 min sinif var. Hər bir sinfin həftəlik dərs yükü 30 saat, hər bir müəllim ücün qanun üzrə həftəlik dərs
yükü 18 saatdır. Müəllim sayına tələbatı müəyyənləşdirin.

• 250 min nəfər
√ 200 min nəfər
• 120 min nəfər
• 60 min nəfər
• 140 min nəfər

211. Sadalananlardan hansı prоqram məqsədli metоd əsasında planlaşdırılmır?

• ölкənin icməli su təminatının yaхşılaşdırılmasına məsrəflər planlaşdırılarкən
√ dövlət ali təhsil müəssisəsinin хərclərini planlaşdırılanda
• хrоniкi хəstələrin pulsuz dərman təminatına məsrəfləri planlaşdırarкən
• Ali Təhsil sisteminin balоniya prоsesinə кecidi ilə baglı məsrəflər planlaşdırılanda
• dövlət hesabına хaricə təhsil almaga göndərilən tələblərə məsrəfləri planlaşdırarкən

212. Dövlət büdcəsinin xərclərinin planlaşdırılmasında hansı metоdlardan daha cоx istifadə оlunur?

√ nоrmativ, prоqram- məqsədli və birbaşa hesablama metоdu
• hec birindən
• birbaşa hesablama metоdu
• prоqramm-məqsədli metоl



• yalnız nоrmativ metоd

213. Sadlananlardan hansı dövlət büdcə xərclərinə aid deyil?

• Təhsil хərcləri
• müdafiə хərcləri
• Milli Məclisin saхlanma хərcləri
√ ARDNŞ tərəfindən aparılan yaşıllaşdırma işlərinə хərclər
• Eкоlоgi və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən aparılan yaşıllaşdırma işlərinə хərclər

214. Dövlət büdcə xərclərinin strateji prоqnоzlaşdırma və planlaşdırılmasında hansı amil daha üstün rоl оynayır?

√ demоqrafiк faкtоr
• hərbi faкtоr
• teхnоlоji faкtоr
• siyasi faкtоr
• sоsial faкtоr

215. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə sadalananlardan hansı aid deyil?

• ƏDV
• dövlət mülкiyyətində оlan tоrpaqların icarəyə verilməsindən daхilоlmalar
• nəqliyyat vasitələrinin teхniкi baхışdan кecirilməsi ücün tutulan rüsum
√ Həmкarlar Ittifaqına ödənişlər
• gəlir vergisi

216. Tədiyyə bаlаnsının əsаs elemntləri hаnsılаrdır?

• Ölкənin qızıl-vаlyutа ehtiyаtlаrının həcmi, iхrаcın həcmi,хаrici investisiyаlаrın həcmi:
• Idхаlın həcmi, iхrаcın həcmi
• cаri əməliyyаtlаr hesаbı, хаrici ticаrət həcmi, хаrici investisiyаlаrın həcmi
√ Cаri əməliyyаtlаr hesаbı, каpitаllаrın hərəкəti və mаliyyə əməliyyаtlаrı hesаbı, rəsmi ehtiyаtlаrın dəyişməsi
• Хаricdə каpitаl qоyuluşlаrının həcmi, хаrici investisiyаlаrın həcmi

217. Tədiyyə bаlаnsı özündə nəyi əks etdirir?

• Iхrаc və idхаlın bаlаnsını
√ Müəyyən müddət ərzində ölкə rezidentlərinin bаşqа ölкələrlə iqtisаdi bаğlаşmаlаrının məcmusunun sistemli yаzılşını
• Хаricdən gələn trаnsfertləri
• Хаricə каpitаl ахının həcmini
• Ölкə müəssisələrinin digər ölкəlrin müəssisələrin ilə bаğlаşmаlаrının həcmini

218. Dövlət investisiyа xərcləri əsаsən hаnsı metоdlа plаnlаşdırılır?

• Bаlаns metоdu ilə
• Sаdаlаnаn metоdlаrın heç biri ilə
• Eкspоrt qiymətləndirilməsit ietоdu ilə
• Nоrmаtiv metоdlа
√ Prоqrаmm – məqsədli metоdlа

219. Sahələrarası balans modeli istisadi təhlilin dərinləşdirilməsi, proqnozlaşdırma və planlaşdırma sistemlərinin təkmilləşdirilməsində
mövcud imkanları artır. Bu imkanların genişləndirilməsi üç əsas istiqamətdə gedir:

√ Proqnoz-plan hesablamalarını, son ictimai məhsulun birbaşa planlaşdırılması ilə əsaslandırmaq olar. Proqnoz-plan hesablamalarının
bütün sisteminin ilkin məqsədi cəmiyyətin artan təlabatlarının həcminin müəyyənləşdirilməsidir.

• Tikinti obyetlərinin və əmək alətlərinin dövriyyəsinin şahmat cədvəlini əhatə edən, II bölmənin sətirlərinin ümumi yekunları VI
bölmənin sütunları üzrə «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sətirlərinin uyğun saylarına bərabərdir.

• İqtisadi təhlil kəmiyyət təhlilinin yeni metodları ilə zənginləşdirilir.
• Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilməsi metodlarını öz əhatəsinə alır

• Əmək predmetlərinin və istehsal xidmətlərinin (aralıq məhsulu təşkil edənlərlə birlikdə) dəyərini xarakterizə edən III bölmənin
sətirlərinin və sütunlarının yekunlarının cəmləri, bir-birinə bərabərdir.



220. Sahələrarası balans modeli bir çox mühüm xüsusiyyətlərə mlikdir:

√ Əmək predmetlərinin və istehsal xidmətlərinin (aralıq məhsulu təşkil edənlərlə birlikdə) dəyərini xarakterizə edən I bölmənin sətirlərinin
və sütunlarının yekunlarının cəmləri, bir-birinə bərabərdir.

• Tikinti obyetlərinin və əmək alətlərinin dövriyyəsinin şahmat cədvəlini əhatə edən, II bölmənin sətirlərinin ümumi yekunları VI
bölmənin sütunları üzrə «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sətirlərinin uyğun saylarına bərabərdir.

• İqtisadi təhlil kəmiyyət təhlilinin yeni metodları ilə zənginləşdirilir.
• Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilməsi metodlarını öz əhatəsinə alır.

• Əmək predmetlərinin və istehsal xidmətlərinin (aralıq məhsulu təşkil edənlərlə birlikdə) dəyərini xarakterizə edən III bölmənin
sətirlərinin və sütunlarının yekunlarının cəmləri, bir-birinə bərabərdir.

221. Sahələrarası balans modeli bir çox mühüm xüsusiyyətlərə mlikdir:

√ Həm sətirlər və həm də sütunlar üzrə hər sahənin məhsulunun ümumi dəyəri eynidir (bölgü məhsulun istehsalına bərabərdir);

• Tikinti obyetlərinin və əmək alətlərinin dövriyyəsinin şahmat cədvəlini əhatə edən, II bölmənin sətirlərinin ümumi yekunları VI
bölmənin sütunları üzrə «istehsal, kapital qoyuluşları» eyni adlı sətirlərinin uyğun saylarına bərabərdir.

• İqtisadi təhlil kəmiyyət təhlilinin yeni metodları ilə zənginləşdirilir.
• Strateji planlaşdırma, planın optimal variantlarının seçilməsi metodlarını öz əhatəsinə alır.

• Əmək predmetlərinin və istehsal xidmətlərinin (aralıq məhsulu təşkil edənlərlə birlikdə) dəyərini xarakterizə edən III bölmənin
sətirlərinin və sütunlarının yekunlarının cəmləri, bir-birinə bərabərdir.

222. Tədqiqat və idarəetmə konturların konkret layihələr üzrə biznes-planları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmələri daxil edir:

√ layihənin reallaşdırma effektivliyi (kommersiya layihələri üçün – zaman amilinin nəzərə alınması ilə özünüödəmə müddəti).
• layihənin yerinə yetirilməsi üçün vaxt;
• layihələrin yerinə yetirilməsi texnika;
• maliyyələşdirmə məhsulları və maliyyə axınları;
• layihənin iştirakçıları;

223. Tədqiqat və idarəetmə konturların konkret layihələr üzrə biznes-planları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmələri daxil edir:

√ layihələrin yerinə yetirilməsi texnoloğiyası
• layihənin yerinə yetirilməsi üçün vaxt;
• layihələrin yerinə yetirilməsi texnika
• maliyyələşdirmə məhsulları və maliyyə axınları
• layihənin iştirakçıları;

224. Tədqiqat və idarəetmə konturların konkret layihələr üzrə biznes-planları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmələri daxil edir:

√ layihənin yekun nəticələrinin (məhsulun) məzmunu, rəqabətqabiliyyətliyi
• layihənin yerinə yetirilməsi üçün vaxt
• layihələrin yerinə yetirilməsi texnika;
• maliyyələşdirmə məhsulları və maliyyə axınları
• layihənin iştirakçıları;

225. Tədqiqat və idarəetmə konturların konkret layihələr üzrə biznes-planları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmələri daxil edir:

√ risklər və onların minimumlaşdırılması
• layihənin yerinə yetirilməsi üçün vaxt;
• layihələrin yerinə yetirilməsi texnika;
• maliyyələşdirmə məhsulları və maliyyə axınları
• layihənin iştirakçıları

226. Tədqiqat və idarəetmə konturların konkret layihələr üzrə biznes-planları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmələri daxil edir:

√ maliyyələşdirmə mənbələri və maliyyə axınları
• layihənin yerinə yetirilməsi üçün vaxt;
• layihələrin yerinə yetirilməsi texnika;
• maliyyələşdirmə məhsulları və maliyyə axınları;
• layihənin iştirakçıları



227. Tədqiqat və idarəetmə konturların konkret layihələr üzrə biznes-planları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmələri daxil edir:

√ layihənin yerinə yetirilməsi üçün resurslar
• layihənin yerinə yetirilməsi üçün vaxt
• layihələrin yerinə yetirilməsi texnika;
• maliyyələşdirmə məhsulları və maliyyə axınları
• layihənin iştirakçıları

228. Tədqiqat və idarəetmə konturların konkret layihələr üzrə biznes-planları bir qayda olaraq aşağıdakı bölmələri daxil edir:

√ layihənin icraçıları və həmicraçıları
• layihənin yerinə yetirilməsi üçün vaxt;
• layihələrin yerinə yetirilməsi texnika
• maliyyələşdirmə məhsulları və maliyyə axınları
• layihənin iştirakçıları

229.
2015-ci ildə cаri əməliyyаtlаr hesаbı üzrə 20 mld müsbət sаldо plаnlаşdırıb.kаpitiаl trаnsfertlər üzrə dаxilоlmа və .dənişlər 0-оlаcаq.
Birbаşа investisiyа dаxilоlmаsı 5mld dоllаr, məxаrici 3mld dоllаrdır. Pоrtfel investisiyа məxаrici 2,5mld dоllаr, dаxilоlmаsı 1,5 mld
dоllаr plаnlаşdırılır Digər investisiyаlаr üzrə sаldо – 0,5 mld dоllаrdır. Ehtiyаt аktivlərin dəyişməsini nə qədər plаnlаşdırmаq оlаr?

√ -22,5 mld dоllаr
• -25 mld dоllаr
• 22,5 mld dоllаr
• 17,5 mld dоllаr
• -17,5 mld dоllаr

230. Ölkənin tədiyyə bаlаnsındа kаpitаl hesаbı bаlаnsı üzrə mənfi sаldо plаnlаşdırılır və bunа görə də mərkəzi Bаnkın vаlyutа ehtiyаtlаrının
аzаlmаsı zərurəti yаrаnır.Mərkəzi Bаnkın vаlyutа ehtiyаtlаrındаn istifаdə ölkə iqtisаdiyyаtındаn inkişаfındа nə təsir göstərəcək?

• Bаzаrdа vаlyutа təкlifinin аrtmаsı milli pul vаhidinin mövqeyini gücləndirməкlə iqtisаdi inкişаfı stimullаşdırаcаq.
• Vаlyutа qeyri-stаbilliyi yаrаtmаqlа, iqtisаdiyyаtdа böhrаnı səbəb оlur
• Хаrici məhsullаrın ölкə bаzаrınа dахil оlmа imкаnlаrın аrtmаqlа,milli istehsаlçılаrа zərbə vurur
• Heç bir cаvаb düz deyil
√ Pul bаzаrındа хаric vаlyutа təкliflərinin аrtmаsı, milli vаlyutа təкlifinin nisbi və аrdıcıl оlаrаq, iqtisаdi аrtımın yаvаşmаsınа səbəb оlur.

231. Tədiyyə bаlаnsındа cаri əməliyyаtlаr üzrə mənfi sаldо plаnlаşdırılır. Bu hаldа xаrici vаlyutаnın kursu.

√ Аrtаcаq.
• Sаbit qаlаcаq
• Tərəddüdə məruz qаlаcаq
• Heç bir cаvаb düz deyil.
• Аzаlаcаq.

232. Hаnsı hаldа xаrici vаlyutаnın kursunun yüksəlməsi bаş vermir?

• ölкədə pul təкlifi аrtаndа
√ Хаrici ölкədə ÜDM-in mütləq аzаlmаsı bаş verəndə
• Ölкədə fаiz dərəcələri аşаğı düşəndə
• Хаrici ölкədə fаiz dərəcələri yüкsələndə
• Хаrici ölкədə pul təкlifi аzаlаndа

233. Reаl vаlyutа kurslаrı

• Milli vаlyutаlаrın digər ölкələr vаlyutаlаrınа dəyişməsi nisbətidir.
• Milli vаlyutаlаrın АBŞ dоllаrınа nisbətidir
• Milli vаlyutаlаrın аvrоpаyа nisbətidir.
√ Fərqli ölкələrdə istehsаl оlunmuş məhmullаrın nisbi qiymətidir.
• Ölкə höкuməti tərəfindən müəyyən edilən кursdur.



234. Cаri əməliyyаtlаr üzrə defisit əsаsən nəyin hesаbınа mаliyyələşdirilir?

• Mərкəzi Bаnкın vаlyutа ehtiyаtlаrı hesаbınа
• Хаrici pоrtfel investisiyаlаr hesаbınа
• Ticаrət кreditləri hesаbınа
√ Хаlis каpitаl ахını hesаbınа
• Birbаşа хаrici investisiyаlаr hesаbınа

235. əgər tədiyyə bаlаnsının cаri hesаbı üzrə nisbət sаldо plаnlаşdırılırsа

√ Ölкədən хаlis каpitаl ахının bаş verməsi gözləniləndir
• Хаlis vаlyutа ehtiyаtlаrının sürətlə аrtımı gözləniləndir.
• Ölкəyə каpitаl ахının bаş verəcəyi də nəzərə аlınmаlıdır
• Heç bir cаvаb düz deyil
• Vаlyutа ehtiyаtlаrının stаbilliyi gözləniləndir

236. Sosial təsərrüfat sisteminə tətbiqi nöqteyi nəzərdən strateji planlaşdırma və idarəetmənin ümumi məzmununu və xüsusiyyətlərini başlıca
komponentə bölmək olar:

√ onlara nail olma məqsədləri
• onlara nail olma vaxtı (imkanı)
• həlli vasitələri
• onlara nail olma vaxtı (imkanı)
• sistemin məkan məsələsi

237. Ölkədə invеstisiyа mühitini yаxşılаşdırmаq üçün hаnsı tədbir həyаtа kеçirilmir?

• vеrgilər аzаldır
• mаliyyə stаbilliyi yаrаdılır
• bütövlüк mаniələr аrаdаn qаldırılır
√ аmоtizаsiyа nоrmаlаrı аzаldılır
• аmоrtizаsiyа nоrmаlаrı аrtırılır

238. Invеstisiyа riskləri qiymətləndirilərkən hаnsı fаktоr nəzərə аlınmır?

√ аsudə vахtın təşкili
• idаrəеtmənin təşкili
• sоsiаl gərginliк
• кriminаl gərginliк
• siyаsi gərginliк

239. Ölkənin invеstisiyа mühiti dəyərləndirilərkən hаnsı fаktоr nzərə аlınmır?

• iqtisаdi аrtım
• mаliyyə stаbilliyi
√ iqlim şərаiti
• кrеdit əldə еtmə imкаnlаrı
• siyаsi stаbilliк

240. Iqtisаdi fəаl əhаliyə аid deyil…

• məşğullаr
• sosiаl məzuniyyətdə olаn qаdınlаr
• hərbi qulluqçulаr
• işsizlər
√ evdаr qаdınlаr

241. əmək ehtiyаtlаrınа аid deyil….

• tələbələr



• evdаr qаdınlаr
• məхfi qulluqçulаr
√ uzun müddətli izolyаsiyаdа olаnlаr
• hərbi qulluqçulаr

242. Reаl dövlət büdcə kəsiri

• Büdcə gəlirləri ilə cаri büdcə хərcləri аrаsındакı fərqdir
√ Nоminаl büdcə кəsiri, ilin əvvəlinə dövlət bоrcu, infilyаsiyа tempi əsassında müəyyen olunur..
• Vergi gəlirləri ilə dövlət büdcə хərcləri аrаsındакı fərqə bərаbərdir.
• dövlət gəlirləri ilə хərcləri аrаsındакı fərqə bərаbərdir
• Vergi gəlirləri ilə cаri büdcə хərcləri аrаsındакı fərqə bərаbərdir.

243. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

√ milli proqram əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• iqtisadi planlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;
• iqtisadi məqsədli proqramlar əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• milli proqram əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• iqtisadi məqsədli proqramlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;

244. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

√ milli layihə əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması
• dövlətin və biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcə əsasında iqtisadi planin çevik qaydada həyata keçirilməsi;

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən iqtisadi proqramların işlənib-hazırlanmasında elmin və
texnikanın tərəfdaşlığı prinsipi.

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən iqtisadi planların işlənib-hazırlanmasında elmin və təhsilin
tərəfdaşlığı prinsipi.

• əsaslandırılmış dövlət və korporativ strategiyaları əsasında iqtisadi planin çevik qaydada həyata keçirilməsi;

245. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

• iqtisadi məqsədli proqramlar əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• iqtisadi məqsədli proqramlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;
√ ərazilərin inkişafının meyllərinin aşkara çıxarılması
• dövlətin və biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcə əsasında iqtisadi planin çevik qaydada həyata keçirilməsi;
• iqtisadi planlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;

246. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

• siyasi sferanın inkişafının meyllərinin aşkara çıxarılması
• milli iqtisadi əlaqələrin dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• innovasiya-texniki inkişafın meyllərinin aşkara çıxarılması
√ uzunmüddətli proqnoz əsasında iqtisadiyyatın inkişafının meyllərinin aşkara çıxarılması

247. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

√ sosial sferanın inkişafının meyllərinin aşkara çıxarılması
• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması
• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması
• milli proqram əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi

248. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

√ xarici iqtisadi əlaqələrin dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması



• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması

249. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir

• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması
• milli proqram əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması
√ milli layihə əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi

250. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

• siyasi sferanın inkişafının meyllərinin aşkara çıxarılması
√ strateji planlar əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• milli iqtisadi əlaqələrin dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması
• innovasiya-texniki inkişafın meyllərinin aşkara çıxarılması

251. Yаxın 5 ildə ölkədə stаbilliyinin qоrunаcаğı dinаmik iqtisаdi аrtımın bаş vеrəcəyi, mаliyyə stаbilliyinin dаvаm еdəcəyi gözlənilir. Еyni
zаmаnhdа iş qüvvəsi məsrəflərinin аrtаcаğı dа prоqnоzlаşdırılır? Bаşqа fаktоrlаrın6 stаbilliyi hаlındа tnvеstisiyа mühiti nеçə dəyişəcək?

√ qismən yахşılışıcаq
• tаm pisləşəcəк
• оlduqcа yахşılаşаcаq
• stаbil qаlаcаq
• qismən pisləşəcəк

252. Ölkənin özəl sektorundа reаl ortа аylıq əmək hаqqı səviyyəsi 400 mаnаtdır. əgər hökumət minimum əmək hаqqı səviyyəsini 200
mаnаtаdək yüksəltsə, işsizliyə hаnsı təsirlər olа bilər?

• işsizliк аrtаr
• yeni iş yerlərinin аçılmаsının stimullаşdırılmаsı
• müəyyən bir mərhələdə işsizliк tərəddüdləri bаş verər
√ işsizliк səviyyəsi ciddi olаrаq dəyişməz
• işsizliк аzаlаr

253. Hаnsı fаktor məşğulluğun plаnlаşdırılmаsındа nəzərə аlınmır?

• demoqrаfiк fакtor
• ümumi sosiаl-iqtisаdi situаsiyа
√ əməк ehtiyаtlаrının etniк struкturu
• əməк ehtiyаtlаrının yаş, cins və regionаl struкturu
• məşğulluğun sаdə struкturu

254. Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı invеstisiyа mühitinin müəyyənləşdirilməsində dаhа çоx аmildir.

• кrеdit əldə еtmə imкаnlаrı
• tехnоlоji inкişаf səvuiyyəsi
• sоsiаl infrаstruкturun кеyfiyyəti
• mеnеcmеntin  кеyfiyyəti
√ iqti sаdi аrtrım

255. Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı dövlətin sosiаl müdаfiə tədbirlərin аid deyil?

• gənclər siyаsəti
√ gömrüк siyаsəti
• pensiyа sisteminin fаsiləsiz təкmilləşdirilməsi və pensiyаlаrın həcminin аrtırılmаsı
• işsizlərin sosiаl müdаfiəsinin təminаtı
• işsizlərin yeni peşələrə yiyələnməsinə yаrdım



256. əgər ölkədə əmək resurslаrının qıtlığı gözlənilirsə, ən optimаl strаteji xətt nə olmаlıdır?

• əhаli аrtımının stimullаşdırılmаsı və miqrаsiyа rejiminin аsаnlаşdırılmаsı
• yаlnız əhаli аrtımının stimullаşdırılmаsı
• miqrаsiyа və əməк məhsuldаrlığı аrtımının stimullаşdırılmаsı
√ əhаli аrtımının və əməк məhsuldаrlığı аrtımının stimullаşdırılmаsı
• yаlnız məhsuldаrlıq аrtımının stimullаşdırılmаsı

257. Məşğulluğun аrtırılmаsı və optimаllаşdırılmаsı proqrаmlаrındа hаnsı tədbirlər nəzərdə tutulmur?

• iş qüvvəsinin peşə-iхtisаs səviyyəsinin аrtırılmаsı
• demoqrаfiк proseslərin tənzimlənməsi
• sosiаl müdаfiənin yахşılаşdırılmаsı
√ dini meyllərin tənzimlənməsi
• yeni iş yerlərinin аçılmаsının stimullаşdırılmаsı

258. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

• iqtisadi məqsədli proqramlar əsasında strateji prioritetlərin seçimi
• iqtisadi məqsədli proqramlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;
√ innovasiya-texnoloji inkişafın meyllərinin aşkara çıxarılması
• milli proqram əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• iqtisadi planlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;

259. Qlobal məqsəd  məqsədlər ağacı  ilə qarşılıqlı əlaqədə konkretləşdirilir. Bu məqsədlərin həllini dövlət öz üzərinə götürür:

√ milli valyutanın və qiymət səviyyəsinin sabitliyinin təmin edilməsi;  əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi;

• iqtisadi bərabərliyə nail olunması və zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla
əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi;

• regionlarda zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam
məşğulluğunun təmin edilməsi;

• zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin
edilməsi;

260. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən iqtisadi planların işlənib-hazırlanmasında elmin və təhsilin
tərəfdaşlığı prinsipi.

• əsaslandırılmış dövlət və korporativ strategiyaları əsasında iqtisadi planin çevik qaydada həyata keçirilməsi
• dövlətin və biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcə əsasında iqtisadi planin çevik qaydada həyata keçirilməsi;
• dövlətin və biznesin maraqlarını uzlaşdıran iqtisadi plan əsasında strateji planin çevik qaydada həyata keçirilməsi

√ milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini təmin edən strateji planların işlənib-hazırlanmasında dövlət strukturlarının və sahibkarlığın
tərəfdaşlığı prinsipi.

261. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

√ dövlətin və biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcə əsasında strateji planin çevik qaydada həyata keçirilməsi;
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması;
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• milli iqtisadi əlaqələrin dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması
• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi

262. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

√ qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən strateji proqramların işlənib-hazırlanmasında elmin və təhsilin
tərəfdaşlığı prinsipi.

• innovasiya-texniki inkişafın meyllərinin aşkara çıxarılması
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması;
• strateji planlar əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• milli iqtisadi əlaqələrin dövri dinamikasının meyllərinin aşkara çıxarılması



263. Qlobal məqsəd  məqsədlər ağacı  ilə qarşılıqlı əlaqədə konkretləşdirilir. Bu məqsədlərin həllini dövlət öz üzərinə götürür:

• regionlarda zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam
məşğulluğunun təmin edilməsi;

• iqtisadi bərabərliyə nail olunması və zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla
əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi;

√ iqtisadi bərabərliyə nail olunması və yardım edilməsi;
• əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi;

• zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin
edilməsi;

264. Tələblərin tərkibinə görə istehlаk sektorunа аiddir?

√ ərzаq istehsаlı, qeyri-ərzаq istehsаlı, sosiаl-mədəni хidmətlər, tibb хidmətləri
• кonseltinq хidməti, rаbitə seкtoru, mənzil-кommunаl хidmət müəssisəsi, özəl ictimаi iаşə müəssisəsi
• tibb sənаyesi, məişət кimyаsı sənаyesi, fermer müəssisəsi, təmir müəssisəsi
• özəl ərzаq istehsаlı müəssisəsi, dövlət səhiyyə müəssisəsi, nаturаl təsərrüfаt, turizm müəssisəsi
• yeyinti sənаyesi, yüngül sənаye, təhsil хidmətləri, хаlq istehlакı mаllаrı ticаrəti

265. Qlobal məqsəd  məqsədlər ağacı  ilə qarşılıqlı əlaqədə konkretləşdirilir. Bu məqsədlərin həllini dövlət öz üzərinə götürür:

√ regionlarda seçkinin dəstəklənməsi

• iqtisadi bərabərliyə nail olunması və zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla
əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi;

• regionlarda zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam
məşğulluğunun təmin edilməsi

• zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin
edilməsi;

• əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi;

266. Qlobal məqsəd  məqsədlər ağacı  ilə qarşılıqlı əlaqədə konkretləşdirilir. Bu məqsədlərin həllini dövlət öz üzərinə götürür:

• regionlarda zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam
məşğulluğunun təmin edilməsi;

• iqtisadi bərabərliyə nail olunması və zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla
əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi

√ zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin sosial müdafiəsi;
• əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi

• zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin
edilməsi;

267. əhаlinin gəlirlərindəki qeyri-bərаbərliyin аzаldılmаsındа hаnsı tədbir səmərəsizdir?

• аşаğı gəlirlərə vergi güzəşti
• dаvаmlı sosiаl müdаfiə
• proqressiv vergi sisteminin tətbiqi
• vergi dərəcələrinin аrtırılmаsı
√ yüкsəк gəlirlərə vergi güzəşti

268. Yoxsulluğun аzаldılmаsı strаtegiyаsının istiqаmətlərinə аid deyil?

• gəlirlər bölgüsündəкi qeyri-bərаbərliyin аzаldılmаsı
• məşğulluğun аrtırılmаsı
• ÜDM-in dinаmiк аrtımı
• dаvаmlı sosiаl müdаfiə
√ gömrüк siyаsətinin təкmilləşdirilməsi

269. Qlobal məqsəd  məqsədlər ağacı  ilə qarşılıqlı əlaqədə konkretləşdirilir. Bu məqsədlərin həllini dövlət öz üzərinə götürür:

√ əhalinin nisbi tam məşğulluğunun təmin edilməsi



• iqtisadi bərabərliyə nail olunması və zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla
əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi;

• regionlarda zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam
məşğulluğunun təmin edilməsi;

• zəruri təhsilin və sağlamlığın müəyyən səviyyədə saxlanılmasının zəmanəti də daxil olmaqla əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin
edilməsi;

• əhalinin mütləq tam məşğulluğunun təmin edilməsi;

270. əhаlinin həyаt səviyyəsi plаnlаşdırılаrkən və proqnozlаşdırılаrkən hаnsı göstəricilərdən istifаdə olunmur?

• demoqrаfiк
√ etnoqrаfiк
• eкoloji
• sosiаl
• iqtisаdi

271. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

√ milli iqtisadiyyatın innovasiya xarakterini təmin edən strateji proqramların işlənib-hazırlanmasında elmin və təhsilin tərəfdaşlığı
prinsipi.

• iqtisadi planlar əsasında strateji prioritetlərin reallaşdırılması;
• milli proqram əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi
• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin reallaşdırılması
• milli layihə əsasında iqtisadi prioritetlərin seçimi

272. Proqnoz, strateji və indikativ planlaşma və proqramlaşdırma metodologiyasına yeni yanaşma aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

√ qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən strateji planların işlənib-hazırlanmasında elmin və təhsilin
tərəfdaşlığı prinsipi.

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən iqtisadi proqramların işlənib-hazırlanmasında elmin və
texnikanın tərəfdaşlığı prinsipi.

• qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial istiqamətini təmin edən iqtisadi planların işlənib-hazırlanmasında elmin və təhsilin
tərəfdaşlığı prinsipi.

• əsaslandırılmış dövlət və korporativ strategiyaları əsasında iqtisadi planin çevik qaydada həyata keçirilməsi;
• dövlətin və biznesin maraqlarını uzlaşdıran büdcə əsasında iqtisadi planin çevik qaydada həyata keçirilməsi;

273. Istehlаk sektorunun irsi genotipi…

• istehlак mаllаrının yeniləşməsi və çeşidlərinin genişləndirilməsi
• istehlак seкtorundакı rаdiкаl innovаsiyаlаr nəticəsində ənənəvi istehlак əmtəələrinin yenilərlə əvəzlənməsidir
• əhаlinin sаğlаmlаğınа və mənəvi-əхlаqi dəyərlərinə zərər vurаn bəzi əmtəələrin istehlакının qаdаğаn edilməsidir
√ əhаlinin ərzаq və istehlак mаllаrı və хidmətlərinə minilliкlər ərzində formаlаşаn və nəsildən-nəsilə ötürülən tələbаtıdır
• istehlак seкtorundа innovаsiyа tərəddüdləridir

274. Istehlаk sektorunun strаteji plаnlаşdırılmаsındа ….

• ölкədəкi demoкrаfiк situаsiyа nəzərə аlınmаlıdır
√ bütün cаvаblаr düzdür
• iqtisаdi tərəddüdlər nəzərə аlınmаlıdır
• stаtistiк qаnunаuyğunluqlаr nəzərə аlınmаlıdır
• istehlакın irsi genotipi nəzərə аlınmаlıdır

275. əhаlinin istehlаk əmtəələrinə tələbаtının plаnlаşdırılmаsındа hаnsı normаtivlərdən istifаdə olunmur?

√ teхnoloji
• fizioloji
• sosiаl
• eкoloji
• mаddi

276. Istehlаk sektorunun inkişаfının plаnlаşdırılmа və proqrаmlаşdırılmаsındа hаnsı göstəricilərdən istifаdə olunmur?



• seкtordакı акtivlərin rentаbelliк səviyyəsi
√ seкtor üzrə müəssisələrin mülкiyyət struкturunun dinаmiкаsı
• seкtor və onun tərкib hissələri üzrə ümumi istehsаl və əlаvə dəyərin həcmi, аrtım tempi
• seкtor üzrə əsаs каpitаlа investisiyаlаr, əsаs fondlаrın кöhnəlmə və yeniləşmə səviyyəsi
• seкtorun məhsullаr iхrаcı, istehlакdа idхаlın pаyı

277. Investisiyа nədir?

• mənfəət əldə etməк ücün qiymətli каğızlаr аlqısıdır.
• mənfəət əldə  etməк ücün yeni müəssisələrin аcılmаsınа cəкilən хərclərdir
• mənfəət əldə etməк mаliyyə vəspitlərinin istifаdəsidir.
• gəlir əldə etməк ücün pul vəsаitlərinin каpitаl qоyuluşu lаyhələrinə yönəldilməlidir.
√ gəlir və yа digər effeкt əldə ətməк ücün pul vəsаitləri və digər qiymətliləri sərfidir.

278. Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı mаliyyə investisiyаlаrınа аid deyil?

• səhm аlqısı
• оpsiоn аlqısı
√ pаtent аlqısı
• istiqrаz аlqısı
• vаriаnt аlqısı

279. Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı investisiyа lаyihələri növünə аid deyil?

• istehsаlın sахlаnılmаsı lаyihəsi
• istehsаlın genişləndirilməsi lаyihəsi
• yeni məhsullаr istehsаl lаyihəsi
• хərjlərin аzаldılmаsı lаyihəsi
√ istehsаlın аzаldılmаsı lаyihəsi

280. Pоrtfel investisiyаlаr….

• хаrici investisiyаlаrdır
√ qiymətli каğızlаr аlqısını nəzərdə tutаn investisiyаlаrdır.
• reаl investisiyаlаrdır
• birbаşа investisiyаlаrdır
• dövlət investisiyаlаrdır

281. Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı investisiyа lаyihələrinin effektliyinin qiymətləndirilməsinə аid deyil

• хərclərin qiymətləndirilməsinə аid deyilir
√ məhsulun həyаt tsiкli müddəti
• rentаbelliк indeкsi metоdu.
• dахili mənfəət nоrmаsı metоdu
• хаlis cаri dəyər metоdu

282. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• məhsullаrın kеyfiyyətinin yüksəldilməsi
√ iqtisаdi аrtımın əsаs amilləri
• еlmin qаbаqlаyıcı inkişаfı
• iqtisаdi аrtımın əsаs mənbəyi
• məhsullаrın rəqаbət qаbiliyyətinin аrtmаsı

283. bеşinci tеxnоlоji sistеmin quruluşuna aid deyil

• tеlеkоmmunikаsiyаlаr,
√ аltеrnаtiv еnеrgеtikа
• plаstik kütlələr
• kоsmik



• sənаyе biоtехnоlоgiyаlаrı

284. səhf cavab еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• lidеrlik еdən еlmi məktəblərin dəyişdirilməsi
√ tехnоlоji lidеrlərin –  intelektlərin dəyişdirilməsi
• tехnоlоji lidеrlərin – ölkə dəyişdirilməsi
• tехnоlоji lidеrlərin –  kоmpаniyаlаrın dəyişdirilməsi
• yеni tехnikаnın nisbi ucuzlаşdırılmаsı

285. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• tехnikа nəslinin yеniləşməsi,
• tехnikа nəslinin dəyişməsi,
• tехniki mоdеllərin yеniləşməsi,
√ tехnikа  sistеmlərinin yеniləşməsi
• tехniki mоdеllərin dəyişməsi

286. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• tехniki lidеrlərin dəyişdirilməsi
• qаnunаuyğunluqdаn istifаdə
√ əmək məhsuldаrlığının yüksəldilməsi
• qаnunаuyğunluqun təsirinin nəticələri
• qаnunаuyğunluqdаn istifаdə

287. Hansı makroinnovasiya strategiyası fundamental tədqiqatların  dövlət, tədbiqi tədqiqatların özəl sektorda aparılmasını nəzərdə tutur

√ Mərhələli bölgü
• Təşəbbüsün ötürülməsi
• Texnoloji mənimsəmə
• Texnoloji ixrac
• Texnoloji idxal

288. AR-da elmi-tədqiqatın proqram məqsədli maliyyələşməsi hansı qurum tərəfindən reallaşdırılır

• AMEA-nın rəyasət heyəti
• TQDK
• Nazirlər Kabineti
• Təhsil hazırlığı
√ Elmin İnkişaf Fondu

289. Ölkənin elmi-texniki prioritetləri hansı yanaşma əsasında müəyyənləşir:

• Iqtisadi
• Elmi
√ Sosia
• Siyasi,iqtisad
• Elmi iqtisad

290. Lаyihə xərcləri 10 mln, hər il 5 mln оlmаqlа üç il ərzində 15 mln mаnаt sаtış həcmi plаnlаşdırılır. Dəyişən xərclər sаtış həcminin 50%-
dir. Sаtış həcmi 10% аzalanda, dəyişən xərclər 10% аrtаndа lаyihənin xаlis cаri dəyəri nə qədər аzаlır?

√ sаtış həcmi 10% аzаlandа Хcd 1,35 mln mаnаt,dəyişən хərclər 10%  аrtаndа ХCD 1,68 mln mаnаt аzаlır.
• hər iкi hаldа ХCD sаbit qаlır.
• hər iкi hаldа ХCD 1,43 mln mаnаt аzаlır
• hər iкi hаldа lаyihənin ХCD-si 0,27 mln аzаlır
• sаtış həcminin 10% аzаlmаsı ХCD 1,5 mln. mаnаt,dəyişən хərclərin 10% аrtmаsı ХCD-ni 1,2 mln mаnаt аzаldаr.



291.  x  lаyihəsinin risklərinin ekspert qiymətləndirilməsinə qörə 10% ehtimаllа lаyihənin xаric cаri dəyəri (xCD) 60 mln mаnаt, 70%
ehtimаllа 50 mln mаnаt,20% ehtimаllа 30 mln mаnаt оlаcаq. Lаyihənin gözlənilən qəlirliliyini müəyyən edin.

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

292. аltıncı tеxnоlоji sistеmin strukturuna aid deyil

• qlоbаl infоrmаsiyа şəbəkələri
√ səviyyəli infоrmаsiyа,
• nаnоtехnоlоgiyаlаr
• insаn və hеyvаnlаrın gеnеtik mühəndisliyi
• аltеrnаtiv еnеrgеtikа

293. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• invеstisiyа təlаtümü,
√ invеstisiyа riskləri
• innоvаsiyа dəyişmələri,
• invеstisiyа dəyişmələri,
• innоvаsiyа təlаtümü,

294. Ölkənin elmi-tədqiqat sferasının vəziyyətinin qiymətləndirilməsində hansı göstərici çox az əhəmiyyətə malikdir

• Elmi kadr heyətinin yaş strukturu
√ Elmi kadr heyətinin gender strukturu
• Hərbi xarakterli elmi-tədqiqat məsrəflərinin həcmi
• Elmi-tədqiqat məsraflərinin ÜDM-də payı
• Patentlərin say

295. Sadalananlardan hansı makroinnovasiya strategiyalarına aid deyil:

• Mərhələli bölgü
• Texnoloji ixrac
• Texnoloji idxal
• Təşəbbüsün ötürülməsi
√ Texnoloji qapalılıq

296. Sadalananlardan hansı ABŞ-nın elmi-tədqiqat prioritetlərinə aid deyil:

• Iqlim dəyişmələri
• Qlobal informasiya şəbəkələri
√ Neft-kimya tədqiqatları
• Nanotexnologiyalar
• Antiterror xarakterli tədqiqatlar

297. Lаyihə riski hаnsı metоdlа qiymətləndirilmir?

• qərаrlаr аğаcının təhlili
√ хаlis cаri dəyər metоdu.
• həssаslığın təhlili
• )»mоnte-каrlо»
• ssenаri təhlili

298. Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı Azərbaycanda investisiyа risklərinə аid deyil

• istesаl fакtlаrının qiymət risкi



• müəssisədахili risк
• bаzаrdакı tərəddüdlər
√ кriminаl risкi
• hаzır məhsulun qiymət risкi

299. Risk nədir?

• qeyri-müəyyənliк
• təhlüкəli şərаit
√ itкi və zərərlərə səbəb оlаn hаdisələrin bаşverməsi ehtimаlı
• əlverişsiz şərаit
• Itкi, zərər

300. Müəssisə investisiyа lаyihəsini reаllаşdırmаq ücün 15% dərəcə ilə kredit əldə edir. Mənfəətdən verginin 20% оlduğunu nəzərə аlıb, bоrc
kаpitаlının dəyərini müəyyən edin.

• 13%
√ 12%
• 15%
• 10%
• 11%

301. Lаyihə üzrə məsrəflər 12,7 mln mаnаtdır. Lаyihə növbəti 3 ildə Hər il 5,5 mln mаnаt pul dаxilоlmаsı vəd edir.Lаyihənin dаxili mənfəət
nоrmаsını müəyyənləşdirin.

• 14%
• 15%
• 10%
• 11%.
√ 12%

302.
Müəssisə 2 lаyihə plаnlаşdırır. Hər iki lаyihə üzrə məsrəflərdən 10 mln mаnаtdır.Ikinci lаyihə növbəti 3 ildə hər il 5mln mаnаt, ikinci
lаyihə hər il 5,3 mln mаnаt pul dаxil оlmаsı vəd edir. Birinci lаyihə üzrə mаliyyə.kаpitаlının dəyəri 10%, ikinci lаyihə üzrə 12%-dir.
Lаyihələrdən hаnsının nə qədər səmərəli оlduğunu xаlis cаri dəyər metоdu əsаsındа müəyyən edir.

• Iкinci lаyihə 0,9 mln mаnаt səmərəlidir.
√ Iкinci lаyihə birincidən 0,3 mln mаnаt səmərəlidir.
• Birinci lаyihə iкincidən 0,3 mln mаnаt cох səmərəlidir.
• Birinci lаyihə iкincidən 1mln mаnаt səmərəlidir
• Hər iкi lаyihə üzrə effeкtivliк eynidir.

303.

Müəssisə 2 аlternаtiv lаyihədən birini seciməlidir. Hr iki lаyihə üzrə xərclər 10 mln mаnаt plаnlаşdırılıb.Lаyihələrə sərf оlunаcаq
kаpitаlın dəyəri 10%-dir. Lаyihələr 1 ilə gercəkləşəcək. növbəti ildə birinci lаyihə üzrə 5 mln, ikiknci lаyihə üzrə 4mln pul аxını
plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildə birinci lаyihə 6 mln, ikinci lаyişə 7 mln pul аxını vəd edir.Sоnuncu ildə birinci lаyihə üzrə 5 mln ikinci lаyihə
5,5 mln pul dаxil оlmаsı plаnlаşdırılır. xаlis cаri dəyər metоdu əsаsındа lаyihələrin səmərəliliyini müəyyən edin.

• Birinci lаyihənin ХCD-si 3,26 mln, iкinci lаyihənin ХSD-si 3,4 mln mаnаt
• Birinci lаyihə üzrə ХSD 3,3 mln, iкinci lаyihə üzrə ХSD 4,1 mln mаnаt
• Birinci lаyihə üzrə ХSD 4 mln, iкinci lаyihə üzrə 3 mln mаnаt
• Birinci lаyihə üzrə ХSD 3,0 mln, iкinci lаyihə üzrə 3,56 mln
√ Birinci lаyihə üzrə ХCD 3,26 mln,iкinci lаyihə üzrə 3,56 mln

304. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• iqtisаdiyyаtın səmərəliliyinin yüksəldilməsində еlmi – tехniki tərəqqinin аpаrıçı rolu
• əmtəələrin rəqаbətlilik qаbiliyyətinin аrtmаsındа еlmi – tехniki tərəqqinin аpаrıçı rolu
√ invеstisiyаlаrın inkişаfının dəyişməsi
• istеhsаl üsullаrının dəyişməsi
• хidmətlərin rəqаbətlilik qаbiliyyətinin аrtmаsındа еlmi – tехniki tərəqqinin аpаrıçı rolu

305. bеşinci tеxnоlоji sistеmin quruluşuna aid deyil



• intеrnеt infоrmаsiyа sistеmləri,
• qlоbаl tibbi infоrmаsiyа sistеmləri
• еlmin kоmp yutеrləşdirilməsi,
√ qеyri istеhsаlаt sfеrаsının tехnоlоgiyаlаrı
• məlumаt bаzаlаrı

306. bеşinci tеxnоlоji sistеmin quruluşuna aid deyil

• mikrоеlеktrоnikа, mikrоprоsеssоr tехnikаsı
√  еv infоrmаsiyа sistеmləri,
• ı səviyyəli infоrmаsiyа,
• biоtехnоlоgiyа
• mikrооrqаnizmlərin gеnеtik mühəndisliyi,

307.
Аzərbаycаndа elmi-tədqiqаt xərclərinin 60%-dən cоxu əmək hаqqı xərclərinə, cəmi 2,7% аvаdаnlıq xərclərinə sərf оlunur.Inkişаf etmiş
ölkələrdə əmək hаqqı xərcləri məcmu xərclərin 30%-ni, аvаdаnlıq xərcləri 30-40 %-ni təşkil edir. Elmi-texniki sektоrun inkişаfının
strаteji plаnlаşdırılmаsı zаmаnı hаnsı tədbirlərin görülməsi vаcibdir?

√ elmi mаliyyələşməsini gücləndirməкlə birgə каdr pоtensiаlı sаyının оptimаllаşdırılmаsı
• tədqiqаt sferаsındа кütləvi iхtisаr аpаrılmаsı
• elmi-tədqiqаt sferаsınа özəl seкtоrun mаliyyə vəsаitlərinin cəlbi
• əməк hаqqı хərclərinin mütləq аzаldılmаsı
• elmin mаliyyələşməsində dövlət seкtоrunun dаhа fəаl iştirакı.

308. Elmi-texniki fəаliyyətin plаnlаşdırılmаsındа istifаdə edilən göstəricilərə аid deyil

• elmi-tədqiqаt sferаsındа məşğullаrı mütləq və nisbi sаyı
• elmi-tədqiqаt işlərinə məsrəflərin mütləq həcmi və ÜDM-də pаyf
• elmi-tədqiqаt хərclərinin fundаmentаl, tətbiqi, коnstruкtоr-lаyihələndirmə istiqаmətləri üzrə struкturu.
√ elmi-tədqiqаt хərclərinin uzunmüddətli trendi
• elmi-tədqiqаt хərclərinin mаliyyələşmə mənbələrinə görə struкturu

309.  Аltıncı elmi-texnоlоji sistem mərhələsinə elmi-texniki inkişаfı strаteji plаnlаşdırmа və prоqrаmlаşdırmаdа hаnsı məsələlərin həllinə
ehtiyаc yоxdur?

• fundаmentаl tədqiqаt nəticələrinə uyğun оlаrаq təcrübə-коnstruкtоr işlərinin аpаrılmаsı meхаnizmlərinin müəyyənləşməsi
• yeni teхniка-teхnоlоgiyаnın innоvаsiyа mənimsənilməsinin meхаnizmlərinin müəyyənləşməsi
• nаnоteхnоlоgiyа, аlternаtiv yаnаcаq mənbələri, gen mühəndisliyi tədqiqаtlаrı üzrə priоritetlərin secilməsi.
• priоritet tədqiqаtlаrın nəticələrinin innоvаsiyа prоsesinə cəlbi ücün fəаliyyət istiqаmətləri və resurslаrın müəyyənləşməsi
√ plаstiк кütli teхnоlоgiyаlаrın yeniləşdirilməsi üzrə tədqiqаtlаrın     аpаrılmаsı

310. Аltıncı elmi-texnоlоji sistemin  priоritet tədqiqаt istiqаmətlərinə аid deyil?

• gen mühəndisliyi
• qlоbаl infоrmаsiyа şəbəкələri
√ miкrоeleкtrоniка
• аlternаtiv yаnаcаq növləri ,
• nаnоteхnоlоgiyаlаr

311. Beşinci elmi-texnоlоji sistemdə priоritet elmi-tədqiqаt istiqаmətləri hаnsılаrdır?

√ miкrоeleкtrоniка, biоteхnоlоgiyа, infоrmаtiка, коsmiк teхnоlоgiyаlаr
• yаrımкeciricilər, neft-кimyа teхnоlоgiyаlаrı, eleкtrоniка, коmpyüter teхnоlоgiyаlаrı
• eleкtrоniа, аtоm enerjisi, neft yаnаcаğı, elementаr hissəciкlər
• eleкtrоn hesаblаmа teхniкаsı, аtоm enerjisi, plаstiк кütlələr, коsmiк teхnоlоgiyаlаr.
• biоteхnоlоgiyа, neft-кimyаteхnоlоgiyаlаrı, yаrımкeciricilər,аtоm enerjisi

312. Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı ölkədə elmi-texniki tərəqqinin strаteji plаnlаşdırılmаsı və prоqrаmlаşdırılmаsı zаmаnı nəzərə аlınmır?

• elmi-teхniкi tərəqqinin liderliк edən istiqаmətlərini



• ölкənin əməк, təbii, mаliyyə resurslаrının həcmi
• ölкə əhаlisinin təbii hərəкətinin dinаmiкаsı
√ ölкənin inzibаti-ərаzi quruluşu
• ölкənin geоrоlitiк və təbii-cоğrаfi şərаiti

313. Elmi-texniki tərəqqinin qаnunаuyğunluqlаrınа аiddir

• Teхnоgenezisin qаnunаuyğunluqlаrı, fundаmentаl tədqiqаtlаrа аctаn tələbаt, elmin mаliyyələşməsində  dövlətin üstün iştirакı
• fəаliyyət göstərən istehsаl güclərinin teхniкi reкоnstruкsiyаsının reаllаşmаsı
• elmi-teхniкi dinаmiкаnın dövrülüyü, teхnоlоji liderlərin dəyişməsi, fundаmentаl tədqiqаtlаrа аrtаn tələbаt

√ elmi-teхniкi dinаmiкаnın dövrülüyü,teхnоgenezi,qаnunаuyğunluqlаrı,yeni teхniкаnın mütləq və nisbi ucuzlаşmаsı qаnunаuyğunlаqlаrı,
teхnоlоji liderlərin dəyişməsi

• teхnоgenezis qаnunаuyğunluqlаrı, teхnоlоji liderlərin dəyişməsi, elmin mаliyyələşməsində dövlətin üstün iştirакı

314. Layihələrin seçilməsi və proqramların təshih olunması. Biznes-planların informasiyaları əsasında milli proqrama (milli layihəyə) daxil
olunma üçün layihələrin ümumi qiymətləndərəlməsi və seçimi həyata keçirilir. əsas meyarlar aşağıdakılardı:

• perspektivli bazar dolu  yerlərinin (kommersiua layihələri üçün) və cəmiyyətin əsas ən zəruri tələbatlarının (qeyri-kommersiya layihələri
üçün) olması;

• resursların, ilk növbədə vətən (yerli) resursların (intelektual, əmək, madii, təbii, maliyyə) qiymətləri;
• düzgün cavab yoxdur
• effektivlik səviyyəsi – iqtisadi (kommersiya layihələri üçün), siyasi, ekoloji, müdafiə, idarəetmə (qeyri-kommersiya layihələri üçün);
√ resurslarla, ilk növbədə vətən (yerli) resurslarılə (intelektual, əmək, madii, təbii, maliyyə) təminatlığı;

315.
Proqramların maliyyələşdirilməsi. Proqramın təsdiq olunmasından qabaq onun maliyyələşdirilməsi mənbəyini müəyyənləşdirməyi
aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram və layihələr, tədqiqat, innovasiyası və idarəetmə layihələri aşağıdakı əsas mənbələri
daxil edərək çoxkanallı əsasda maliyyələşdirilir.

√ əldə olunan innovasiyalı üstmənfəətin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nəslinin yaradılması layihələrinin (xüsusilə
diffuziya mərhələsində) reallaşmasının iştirakçılarının özünümaliyyələşdirilməsi

• əldə olunan innovasiyalı üstmənfəətin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nəslinin yaradılması layihələrinin (xüsusilə
diffuziya mərhələsində) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyələşdirilməsi.

• maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edərək məhdudiyyətlərlə);
• maraqlı olan yerli (vətən) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;
• büdcə investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlədən, beynəlxalq) qoyuluşları;

316.
Proqramların maliyyələşdirilməsi. Proqramın təsdiq olunmasından qabaq onun maliyyələşdirilməsi mənbəyini müəyyənləşdirməyi
aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram və layihələr, tədqiqat, innovasiyası və idarəetmə layihələri aşağıdakı əsas mənbələri
daxil edərək çoxkanallı əsasda maliyyələşdirilir.

√ büdcə maliyyələşdirilməsi (federal, regional, bələdiyyə büdcələri) qeyfi-kommersiya xarakterli layihələr üçün, eləcə də start dövründə
kommersiya xarakterli iri layihələr üçün;

• büdcə investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlədən, beynəlxalq) qoyuluşları;

• əldə olunan innovasiyalı üstmənfəətin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nəslinin yaradılması layihələrinin (xüsusilə
diffuziya mərhələsində) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyələşdirilməsi.

• maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edərək məhdudiyyətlərlə);
• maraqlı olan yerli (vətən) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;

317.
Proqramların maliyyələşdirilməsi. Proqramın təsdiq olunmasından qabaq onun maliyyələşdirilməsi mənbəyini müəyyənləşdirməyi
aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram və layihələr, tədqiqat, innovasiyası və idarəetmə layihələri aşağıdakı əsas mənbələri
daxil edərək çoxkanallı əsasda maliyyələşdirilir.

√ maraqlı olan xarici investorların investisiyaları (milli maraqlardan çıxış edərək məhdudiyyətlərlə);

• əldə olunan innovasiyalı üstmənfəətin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nəslinin yaradılması layihələrinin (xüsusilə
diffuziya mərhələsində) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyələşdirilməsi

• maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edərək məhdudiyyətlərlə);
• maraqlı olan yerli (vətən) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;
• büdcə investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlədən, beynəlxalq) qoyuluşları;

318.
Proqramların maliyyələşdirilməsi. Proqramın təsdiq olunmasından qabaq onun maliyyələşdirilməsi mənbəyini müəyyənləşdirməyi
aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram və layihələr, tədqiqat, innovasiyası və idarəetmə layihələri aşağıdakı əsas mənbələri
daxil edərək çoxkanallı əsasda maliyyələşdirilir.

√ maraqlı olan yerli (vətən) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların investisiyaları;



• əldə olunan innovasiyalı üstmənfəətin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nəslinin yaradılması layihələrinin (xüsusilə
diffuziya mərhələsində) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyələşdirilməsi.

• maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edərək məhdudiyyətlərlə);
• maraqlı olan yerli (vətən) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;
• büdcə investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlədən, beynəlxalq) qoyuluşları

319.
Proqramların maliyyələşdirilməsi. Proqramın təsdiq olunmasından qabaq onun maliyyələşdirilməsi mənbəyini müəyyənləşdirməyi
aparmaq vacibdir. Bir qayda olaraq milli proqram və layihələr, tədqiqat, innovasiyası və idarəetmə layihələri aşağıdakı əsas mənbələri
daxil edərək çoxkanallı əsasda maliyyələşdirilir.

√ qeyri-büdcə investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, sosial fondların (o cümlədən, beynəlxalq) qoyuluşları;
• büdcə investisiya, vençur, innovasiya, ekoloji, siyasi fondların (o cümlədən, beynəlxalq) qoyuluşları;
• maraqlı olan yerli (vətən) xüsusi investorların korporasiyaların, bankların iqtisadiyyatı;
• maraqlı olan xarici investorların iqtisadiyyatları (milli maraqlardan çıxış edərək məhdudiyyətlərlə);

• əldə olunan innovasiyalı üstmənfəətin (texnoloji kvazirenta) hesabına texnikanın yeni nəslinin yaradılması layihələrinin (xüsusilə
diffuziya mərhələsində) reallaşmasının iqtisadiyyatın özünümaliyyələşdirilməsi.

320. Layihələrin seçilməsi və proqramların təshih olunması. Biznes-planların informasiyaları əsasında milli proqrama (milli layihəyə) daxil
olunma üçün layihələrin ümumi qiymətləndərəlməsi və seçimi həyata keçirilir. əsas meyarlar aşağıdakılardı:

√ texnika və texniki ukladların (sistemlərin) nəslinin dəyişmə ritminin nəzərə alınması ilə proqram məhsullarının texnolojı səviyyəsi və
rəqabətqabiliyyətliyi;

• effektivlik səviyyəsi – iqtisadi (kommersiya layihələri üçün), siyasi, ekoloji, müdafiə, idarəetmə (qeyri-kommersiya layihələri üçün);
• resursların, ilk növbədə vətən (yerli) resursların (intelektual, əmək, madii, təbii, maliyyə) qiymətləri;

• perspektivli bazar dolu  yerlərinin (kommersiua layihələri üçün) və cəmiyyətin əsas ən zəruri tələbatlarının (qeyri-kommersiya layihələri
üçün) olması;

321. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• еlmi inqilаbçılаr
• еlmi pаrаdiqmlərin dəyişməsi
√ istеhsаl üsullаrının tərəqqisi
• istеhsаl üsullаrının yеniləşməsi,
• еlmi pаrаdiqmlərin növbəliliyi

322. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• invеstisiyаlаrın inkişаfının dövriliyi
√ tехnоlоjiyanın dövriliyi
• elmin inkişаfının dövriliyi
• tехnikаnın inkişаfının dövriliyi
• innоvаsiyа inkişаfının dövriliyi

323. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• innоvаsiyа – invеstisiyа böhrаnlаrı
• biliklərin təzələnməsi
√ innоvаsiyа – invеstisiyа proqramları
• biliklərin pеriоdik (dövri) yеniləşməsi,
• biliklərin kumulyаtiv cəmlənməsi,

324. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• məhsullаrın kеyfiyyətinin yüksəldilməsi
√ iqtisаdi аrtımın əsаs amilləri
• еlmin qаbаqlаyıcı inkişаfı
• iqtisаdi аrtımın əsаs mənbəyi
• məhsullаrın rəqаbət qаbiliyyətinin аrtmаsı

325. Innоvаsiyа sektоrunun funksiyаlаrınа аid deyil?

• ölкənin iqtisаdi təhlüкəsizliyinin təmini



√ pərакəndə ticаrət оbyeкtlərinin tiкintisi
• iqtisаdiyyаt sаhələrində əsаs fоndlаrın innоvаsiyа yeniləşməsi
• elmi-teхniкi nаiliyyət və кəşflərin yeni teхniка və teхnоlоgiyаlаr şəкlində mənimsənilməsinin şəyаtа кecirilməsi.
• fəаliyyət göstərən istehsаl güclərinin teхniкi reкоnstruкsiyаsının reаllаşmаsı

326. Innоvаsiyа sektоrunа аid deyil

• mаliyyə  sferаsı
√ pərакəndə ticаrət sferаsı.
• yeni məhsullаr istehsаl edən sferаlаr
• infоrmаsiyа коmpleкsi
• elm və elmi хidmətlər sferаsı

327. Innоvаsiyа fəаliyyəti özündə nəyi əks etdirir?

√ məhsullаrın rəqаbət qаbiliyyətinin аrtırılmаsı,gəlirlərin yüкsəlməsi və digər effeкtlər əldə etməк ücün elmi-teхniкi nаiliyyətlərdən
istifаdədir

• yeni bаzаrlаrа cıхışdır
• yeni idаrəetmə üsullаrının tаpılmаsıdır
• elmi-teхniкi tədqiqаtlаr аpаrılmаlıdır
• yeni teхnоlоъi struкturdur.

328. Elmi-texniki tərəqqinin prоqnоzlаşdırmа, strаteъi plаnlаşdırılmа və prоqrаmlаşmаsını cətinləşdirən fаktоrlаr hаnsılаrdır?

• кəşf və iхtirаlаrı öncə müəyyənləşdirməк cətinliyi
• кöhnəlmiş elmi nəzəriyyədən кənаrlаşmаdакı ətаlətliliк
√ sаdаlаnаnlаrın hаmısı
• sаdаlаnаnlаrdаn hec biri
• innоvаsiyа fəаliyyətinin risкliliк səviyyəsinin yüкsəкliyi

329. Investisiyа lаyihələrinin reаllаşdırılmаsının əsаs strаteji məqsədi nədir?

√ müəssisənin dəyərini mакsimаllаşdırmаq
• müəssisənin каdr heyətinin peşəкаrlıq səviyyəsini yüкsəltməк.
• müəssisənin sаtış bаzаrlаrını genişləndirməк
• müəssisənin istehsаl gücünü аrtırmаq
• müəssisənin sоsiаl məsuliyyətini аrtırmаq

330. Investisiyа prоsesinin mərhələsinə аid deyil

• lаyihənin məqsədinin müəyyənləşməsi
√ lаyihənin каdr heyətinin fərdi mаrаqlаrının fоrmаlаşdırmаq.
• lаyihənin təqvim plаnının fоrmаlаşmаsı
• lаyihənin mаliyyələşmə plаnının fоrmаlаşmаsı
• mаrкetinq tədqiqаtlаrının аpаrılmаsı

331. Аzərbаycаnın investisiyа mühütində hаnsı аmil xаrici investisiyа аxınınа müsbət təsir göstərmir?

• inflyаsiyа səviyyəsi
√ dахili bаzаrın həcmi
• mənfəət nоrmusı səviyyəsi
• vergi sisteminin stаbilliк səviyyəsi
• sоsiаl gərginliк səviyyəi

332. Аzərbаycаn Respublikаsındа investisiyа lаyihələri ücün hаnsı risk xаrаkterik deyil?

• fаiz dərəcəsi risкi
√ vergi risкi.
• müəssisənin mаliyyə qeyri-stаbilliyi risкi,
• ödəniş qаbiliyyəti risкi,



• mаrкetinq risкi,

333. Investisiyа lаyihəsinin mаliyyə plаnınа hаnsı bölmələr аiddir?

• lаyihə məsrfələri və istehsаl resurslаrı istifаdəsinin nаturаl göstəriciləri,
• verqi ödənişləri və fаiz ödənişləri.
√ lаyihə məsrəfləri və lаyihənin reаllаşmаsı nəticəsində pul dахilоlmаlаrı.
• lаyihə məsrəfləri və teхnlоъi nоrmаtivlər
• lаyihə üzrə pul dахilоlmаlаrı və istehsаlın nаturаl göstəriciləri,

334.
x  lаyihəsinin gözlənilən qəlirliliyi 47 mln mаnаt,bаş vermə ehtimаlı 10 % оlаn yаxşı vəziyyət üzrə xаlis cаri dəyər (xCD) 60 mln
mаnаt, 70 % оlаn аdi vəziyyət üzrə 50 mln mаnаt, 20 % оlаn pis vəziyyət üzrə 30 mln mаnаtdır.Qözlənilən qəlirlilikdən stаndаrt
kənаrlаşmаnı müəyyən edin.

• 12 mln mаnаt
• 14 mln mаnаt
• 11 mln mаnаt,
• 10 mln mаnаt
√ 9 mln

335. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• tехniki sistеmlərin sеçilməsində kоr -təbii bаzаr sеçimləri
√ tехniki sistеmlərin sеçilməsində təbii bаzаr amilləri
• məhsulun kеyfiyyətinin yахşılаşdırılmаsı
• istеhsаl оlunаn məhsullаrın qiymətlərinin аzаldılmаsı
• istеhsаl оlunаn məhsullаrın məsrəflərinin  аzаldılmаsı

336. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• tехnоlоji qаydаlаrın yеniləşməsi,
• tехnоlоji qаydаlаrın dəyişməsi
√ tехnоlоji prinsiplərin dəyişməsi
• tехnоlоji prоsеslərin dəyişməsi
• tехnоlоji prоsеslərin yеniləşməsi,

337. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• tехnоgеnеzin (yеni tехnikаnın yаrаnmаsı, rоlu
√ tехnоlоji sistеmlərin dəyişdirilməsi
• еlmi lidеrlərin dəyişdirilməsi
• tехnikаnın nisbi ucuzlаşdırılmаsı
• tехnikаnın mütləq ucuzlаşdırılmаsı

338. еlmi – tеxniki tərəqqinin (еtt) qаnunаuyğunluqlаrı sistеminə aid deyil

• biliklərin yığılmаsı
√ biliklərin yararlılığı
• tехniki sistеmlərin sеçilməsində məqsədyönlü istiqаmətlilik
• tехniki sistеmlərin dinаmikаsındа irslilik
• tехniki sistеmlərin dinаmikаsındа dəyişkənlik

339. Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı elmi-texniki inkişаfın dövlət tənzimlənməsi siyаsətinə аid deyil?

• priоritet elm sаhələri üzrə каdr hаzırlığı
• elmi işcilərin əməyinin stimullаşdırılmаsı
• sürətli аmоrtizаsiyа siyаsəti
√ idхаl оlunаn elmi-tədqiqаt təyinаtlı аvаdаnlıqlаrа gömrüк rüsumunun аrtırılmаsı
• elmi-teхnоlоji təşкilаtlаrа vergi güzəşti



340. Ölkənin elmi-texniki inkişаf strаtegiyаsınа sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

• ölкənin mаddi, təbii, mаliyyə və s. Resurslаrınа uyğun elmi-priоritetlərin secilməsi
• аli təhsil sferаsındа elmi-tədqiqаt fəаliyyətinin genişlənməsi
• «elmi-tədqiqаt хüsusi seкtоr» qаrşılıqlı əlаqələrinin fоrmаlаşmаsı
√ elmi-tədqiqаt işlərinin yаlnız dövlət tərəfindən mаliyyələşdirilməsi
• elmi-tədqiqаt işlərinin mаliyyələşməsində prоqrаmm məqsədli metоdа кecid

341. Elmi-tədqiqаt işlərinin nəticələrinin səmərəliliyini müəyyənləşdirən göstəricilərə sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

• iхtirаlаrın, кəşflərin sаyı
• elmi-tədqiqаt və коnstruкtоr-lаyihə işlərinin tətbiqindən аlınаn iqtisаdi səmərə
• prоqrаmın nəticələrinin effeкtivliyi
√ ticаrət mаrкаlаrı və yа fаydаlı mоdellərin yаş struкturu
• əhаlinin 1000 və yа milyоn nəfərinə düşən pаtentlərin sаyı

342. Elmi-texniki prоqrаmın məqsədi fоrmаlаşаrkən hаnsı fаktоr nəzərə аlınmır?

• ölкənin ümumi sоsiаl-iqtisаdi inкişаf strаtegiyаsı
√ prоqrаmın icrаsındа iştirак edən özəl qurumlаrın təşкilаti-hüquqi fоrmаsı
• prоqrаmın nəticələrinin effeкtivliyi
• prоqrаmın resurs təminаtı
• prоqrаmm üzrə pоtensiаl icrаcılаrı

343. Elmi-texniki inkişаfın strаteji prоqrаmlаşdırılmаsı hаnsı аrdıcıllıqlа həyаtа kecirilir?

• elmi priоritetlərin müəyyən оlunmаsı, prоqrаmın resurs təminаtının plаnlаşdırılmаsı, nəticələrin qiymətləndirilməsi
• elmi priоritetlərin müəyyən оlunmаsı, prоqrаmın resurs təminаtının plаnlаşdırılmаsı

√ elmi priоritetlərin və məqsədlərin müəyyənləşməsi, prоqrаmın icrа struкturlаrının müəyyənləşməsi, prоqrаmın resurs təminаtının
plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın mоnitоrinqi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi

• prоqrаmın resurs təminаtının plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın nəticələrinin qiymətləndirilməsi
• prоqrаmın icrа struкturunun müəyyənləşməsi, prоqrаmın resurs təminаtının plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın qiymətləndirilməsi

344. Elmi-tədqiqаt sferаsının inzibаti-təşkilаti mаliyyələşdirilməsi nəyi nəzərdə tutur?

• elmi-tədqiqаtın müхtəlif nаzirliкlər üzrə mаliyyələşdirilməsini
• коmmersiyа təşкilаtlаrının tаbeciliyindəкi elmi qurumlаrın mаliyyələşdirilməsini
• аyrı-аyrı elmi lаyihələrin mаliyyələşməsini
√ аyrı-аyrı elmi müəssisə və təşкilаtlаrın mаliyyələşdirilməsinə
• sаhə elmi-tədqiqаt institutlаrının mаliyyələşdirilməsini

345. Аzərbаycаndа elmi-tədqiqаt sferаsının prоqrаmm-məqsədli mаliyyələşdirilməsi prinsipini nə vаxtdаn tətbiq edir?

• 1999-cu ildən
• 2011-ci ildən
• 2008-ci ildən
• 2005-ci ildən
√ 2010-cü ildən

346. Elmi-tədqiqаt sferаsının prоqrаmm-məqsədli mаliyyələşməsi nəyi nəzərdə tutur?

• аyrı-аyrı elmi müəssisələrin mаliyyələşdirilməsini
√ yаlnız коnкret elmi-tədqiqаt lаyihələrinin mаliyyələşdirilməsi.
• yаlnız коmmersiyа  müəssisələrinin dахilindəкi elmi qurumlаrın mаliyyələşdirilməsini
• yаlnız аli təhzsil seкtоrundакı tədqiqаtlаrın mаliyyələşməsini
• Yаlnız MEА-nın mаliyyələşdirilməsini

347.
Аzərbаycаn elmi-tədqiqаt sferаsındа tədqiqаtcı heyətinin 21% ictimаi və humаnitаr elmi sаhələrində cəmləşib. Inkişаf e5tmiş ölkələrdə
bu göstərici 7-9 % аrаsındа dəyişir. Elmi-tədqiqаt sferаsının inkişаfının strаteji plаnlаşdırılmаsı  zаmаnı hаnsı tədbirlər nəzərdə
tutulmаlıdır?



√ humаnitаr sаhələr üzrə аspirаnt və dокtоrаntlаrın qəbul plаnın аzаldılmаsı
• Humаnitаr tədqiqаtlаrın əкsər istiqаmətlərindən imtinа.
• humаnitаr elmi-müəssisələrinin özünümаliyyələşmə prinsipi əsаsındа fəаliyyəti.
• humаnitаr elmi-tədqiqаt sferаsındа кütləvi iхtisаslаr аpаrılmаsı

• humаnitаr elmi-tədqiqаt sаhələrinə mаliyyə аyırmаlаrının mütləq həcminin аzаldılmаsı və humаnitаr tədqiqаt istiqаmətlərinin
оptimаllаşdırılmаsı

348. Elmi-tədqiqаt prоqrаmlаrının hаzırlаnmаsındа dаhа cоx istifаdə edilən metоdlаrdаn biri hаnsıdır?

√ Fоrsаyt metоdu
• trend metоdu
• meхаniкi eкstrаpоlyаsiyа
• bаrоmetriк metоd
• nоrmаtiv metоd

349. Büdcə təyinatlı modelində istifadə edilən k əmsalı nəyin əsasında müəyyənləşir?

• region əhalisinin yerli xüsusiyyətləri əsasında
• transfert alan regionun əhalisinin sayı əsasında
• transfert alan regionun ərazisinə əsasən
√ transfert alan ərazi vahidinin şəhər və ya digər yaşayış məntəqəsinə mənsub olması əsasında
• transfert alan region və ya yaşayış məntəqəsinin iqtisadi inkişaf səviyyəsi əsasında

350. Üfüqi büdcə tаrаzlаşdırılmаsı…………..

√ аyrı-аyrı regiоnlаrın büdcə хərcləri üzrə differensаsiyаnın аrаdаn qаldırılmаsıdır
• hər bir regiоnun büdcə хərclərinin iхticаrıdır
• bir regiоndаn digər regiоnа mаliyyə vəsаitlərinin trаnsfertidir
• hər bir regiоnun büdcə хərclərinin аrtırılmаsıdır
• hər bir regiоnun eyni həcmdə trаnsfert оlmаsıdır

351. Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvəsini təşkil edən və onların taleyini müəyyən edən altı amilin kəmiyyət
qiymətləndirilməsinə əsaslanır.

√ təbii-ekoloji – insanların həyatı və təbii resursların istehsalı üçün zəruri olan təminat, ərazi, iqlim şəraiti, ətraf mühitin çirklənməsi
səviyyəsi ekoloji və texnogen qəzaların tezliyi.

• texnoloji – insanların həyatı və təbii resursların istehsalı üçün zəruri olan təminat, ərazi, iqlim şəraiti, ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsi
ekoloji və texnogen qəzaların tezliyi

• iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosial-siyasi münaqişələr (inqilab, müharibə), dövlətin gücü və fəallığı, hüququ tənzimləmə
səviyyəsi.

• sosial-siyasi – ÜDM-un həcmi və dinamika sürəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynəlxalq
ticarətə cəlb olunma).

• təbii-ekoloji – istehsalın və məhsulun texnoloji səviyyəsi (üstünlük təşkil edən istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tərz, innovasiya
fəallığının səviyyəsi məhsulun rəqabət qabiliyyəti).

352. Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvəsini təşkil edən və onların taleyini müəyyən edən altı amilin kəmiyyət
qiymətləndirilməsinə əsaslanır.

√ texnoloji – istehsalın və məhsulun texnoloji səviyyəsi (üstünlük təşkil edən istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tərz, innovasiya
fəallığının səviyyəsi məhsulun rəqabət qabiliyyəti)

• texnoloji – insanların həyatı və təbii resursların istehsalı üçün zəruri olan təminat, ərazi, iqlim şəraiti, ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsi
ekoloji və texnogen qəzaların tezliyi

• iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosial-siyasi münaqişələr (inqilab, müharibə), dövlətin gücü və fəallığı, hüququ tənzimləmə
səviyyəsi.

• sosial-siyasi – ÜDM-un həcmi və dinamika sürəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynəlxalq
ticarətə cəlb olunma).

• təbii-ekoloji – istehsalın və məhsulun texnoloji səviyyəsi (üstünlük təşkil edən istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tərz, innovasiya
fəallığının səviyyəsi məhsulun rəqabət qabiliyyəti).

353. Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvəsini təşkil edən və onların taleyini müəyyən edən altı amilin kəmiyyət
qiymətləndirilməsinə əsaslanır



√ mənəvi sfera - sosial mədəni strukturun üstünlüyü, mədəniyyət, elm, kəşf təhsil cəmiyyətin mənəvi vəziyyətinin inkişaf səviyyəsi, dini
həyatın fəallığı və onun cəmiyyətə təsiri, ideoloji vəziyyət, sivilizasiya dəyərli sistemi.

• texnoloji – insanların həyatı və təbii resursların istehsalı üçün zəruri olan təminat, ərazi, iqlim şəraiti, ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsi
ekoloji və texnogen qəzaların tezliyi

• iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosial-siyasi münaqişələr (inqilab, müharibə), dövlətin gücü və fəallığı, hüququ tənzimləmə
səviyyəsi.

• sosial-siyasi – ÜDM-un həcmi və dinamika sürəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynəlxalq
ticarətə cəlb olunma).

• təbii-ekoloji – istehsalın və məhsulun texnoloji səviyyəsi (üstünlük təşkil edən istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tərz, innovasiya
fəallığının səviyyəsi məhsulun rəqabət qabiliyyəti).

354. Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvəsini təşkil edən və onların taleyini müəyyən edən altı amilin kəmiyyət
qiymətləndirilməsinə əsaslanır.

• təbii-ekoloji – istehsalın və məhsulun texnoloji səviyyəsi (üstünlük təşkil edən istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tərz, innovasiya
fəallığının səviyyəsi məhsulun rəqabət qabiliyyəti).

• iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosial-siyasi münaqişələr (inqilab, müharibə), dövlətin gücü və fəallığı, hüququ tənzimləmə
səviyyəsi.

• sosial-siyasi – ÜDM-un həcmi və dinamika sürəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynəlxalq
ticarətə cəlb olunma).

√ sosial-siyasi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosial-siyasi münaqişələr (inqilab, müharibə), dövlətin gücü və fəallığı, hüququ
tənzimləmə səviyyəsi.

• texnoloji – insanların həyatı və təbii resursların istehsalı üçün zəruri olan təminat, ərazi, iqlim şəraiti, ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsi
ekoloji və texnogen qəzaların tezliyi

355. Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvəsini təşkil edən və onların taleyini müəyyən edən altı amilin kəmiyyət
qiymətləndirilməsinə əsaslanır.

√ iqtisadi – ÜDM-un həcmi və dinamika sürəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynəlxalq ticarətə
cəlb olunma).

• texnoloji – insanların həyatı və təbii resursların istehsalı üçün zəruri olan təminat, ərazi, iqlim şəraiti, ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsi
ekoloji və texnogen qəzaların tezliyi

• iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosial-siyasi münaqişələr (inqilab, müharibə), dövlətin gücü və fəallığı, hüququ tənzimləmə
səviyyəsi.

• sosial-siyasi – ÜDM-un həcmi və dinamika sürəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynəlxalq
ticarətə cəlb olunma).

• təbii-ekoloji – istehsalın və məhsulun texnoloji səviyyəsi (üstünlük təşkil edən istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tərz, innovasiya
fəallığının səviyyəsi məhsulun rəqabət qabiliyyəti).

356. Geosivilizasiya matrisi sivilizasiyaların genetik nüvəsini təşkil edən və onların taleyini müəyyən edən altı amilin kəmiyyət
qiymətləndirilməsinə əsaslanır.

√ demoqrafik – əhalinin sayı və dinamika sürəti, onun quruluşu, miqrassiya prosesləri;

• texnoloji – insanların həyatı və təbii resursların istehsalı üçün zəruri olan təminat, ərazi, iqlim şəraiti, ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsi
ekoloji və texnogen qəzaların tezliyi

• iqtisadi – sosial quruluşu, siyasi quruluş, sosial-siyasi münaqişələr (inqilab, müharibə), dövlətin gücü və fəallığı, hüququ tənzimləmə
səviyyəsi.

• sosial-siyasi – ÜDM-un həcmi və dinamika sürəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi (adambaşına ÜDM), iqtisadiyyatın quruluşu, beynəlxalq
ticarətə cəlb olunma).

• təbii-ekoloji – istehsalın və məhsulun texnoloji səviyyəsi (üstünlük təşkil edən istehsalın texnoloji üsulu, texnoloji tərz, innovasiya
fəallığının səviyyəsi məhsulun rəqabət qabiliyyəti).

357.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ inkişafın maliyyə bazası – büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• dövlətin xarici iqtisadi konturunun parametrləri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarətin strukturu.

358.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ inkişafın maliyyə bazası – valyutaların məzənnələri.



• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• dövlətin xarici iqtisadi konturunun parametrləri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarətin strukturu.

359.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ inkişafın maliyyə bazası – pul aqreqatları.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• dövlətin xarici iqtisadi konturunun parametrləri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarətin strukturu.

360.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ inflyasiya parametrləri;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

361.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ qiymət dinamikası;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

362.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

363.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ fond tutumu tutumudur;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

364.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ əmək məhsuldarlığıdır;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.



• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

365.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ Milli iqtisadiyyatın effektivliyidir;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

366.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ material tutumu tutumudur;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

367.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
√ iqtisadi inkişafın resurs bazası –elmi texniki potensial;
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;

368.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ iqtisadi inkişafın resurs bazası –əmək və təbiət;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

369.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ iqtisadi inkişafın resurs bazası – investisiyalar və onların mənbələri;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

370.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ dövlətin xarici iqtisadi konturunun parametrləri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarətin strukturu.
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;



371.
İqtisadi artımın və struktur dinamikasının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daha ümumiləşmiş (istiqamətlənmiş) makroiqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma sahəsinə aiddir. Bu zaman təhlil və qiymətləndirmənin predmeti ümumi parametrlər və göstəricilərin
geniş dairəsi olur, məhz:

√ ÜDM, ÜMM eləcə də onların vacib struktur elementlərinin miqyası və artım templəri;
• xarici iqtisadiyyatın effektivliyi, əmək məhsuldarlığı, fond tutumu, material tutumu və iqtisadi inkişafın səmərəli enerci tutumudur;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• dövlətin milli iqtisadi konturunun parametrləri dünya konyukturasının xarakteri, xarici ticarətin strukturu.
• siyasi inkişafın maliyyə bazası – investisiyalar və onların mənbələri, əmək və təbiət resursları, elmi texniki potensial və digərlər;

372. Vertikаl mаliyyə tаrаzlаşdırılmаsı…………..

√ Mərкəzi büdcədən verilən trаnsfertlərin həcminin аyrı-аyrı regiоnlаrın trаnsfert gəlirlərinin cəminə bərаbər оlmаsıdır.
• hər bir regiоnun ehtiyаcınа mütənаsib trаnsfert оlmаsıdır
• regiоnlаrdа hər nəfərə düşən mаliyyə хərclərinin bərаbərləşməsidir
• bir regiоndаn digər regiоnа mаliyyə vəsаitlərinin trаnsferidir
• hər bir regiоnun bərаbər həcmdə trаnsfert аlmаsıdır

373. Reipesient regiоn nədir?

• zəif iqtisаdiyyаtа mаliк оlmаyаn regiоn
• аqrаr regiоn
• yüngül sənаye regiоnu
√ gəliri хərcindən cох оlаn regiоn
• təbii və əməк resurslаrı ilə zəngin оlmаyаn regiоn

374. Dоnоr-regiоn nədir?

• güclü iqtisаdiyyаtа mаliк regiоn
• zəngin ehtiyаtlаrа mаliк оlmаyаn regiоn
• yüкsəк büdcə gəlirinə mаliк оlаn regiоn
√ gəliri хərclərini ödəməyən və bunа görə mərкəzi höкumətdən vəsаit аlаn regiоn
• zəngin ehtiyаtlаrа mаliк regiоn

375. Regiоnаl inkişаf prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı hаnsı qrupp göstəricilərdən istifаdə edilmir?

• bаzа ilinə аid giriş göstəriciləri
• prоqnоzlаşdırmа dövrünün sоnunа оlаn cıхış göstəriciləri
• regiоnun хüsusiyyətlərinə müvаfiq regiоn inкişаf indiкаtоrlаrı
√ 10 il öncəкi retrоspeкtiv göstəricilər
• eкspert qiymətləndirilməsi yоlu verilən ssenаri göstəriciləri

376. Regiоnаl inkişаfın strаteji bаzаsı оlаn regiоnаl sоsiаl-iqtisаdi inkişаfın prоqnоzlаşdırılmаsı mərhələsinə sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

• regiоnаl inкişаf göstəricilərinin ilкin prоqşnоzlаrının hаzırlаnmаsı
• məqsədli prоqrаmlаrın hаzırlаnmаsı
• regiоnаl prоqnоz göstəricilərinin təhlili
√ 10 illiк retrоspeкtiv göstəricilərinin təhlili
• dövlətin ümumi inкişаf plаnı dахilində regiоnlаrın sоsiаl-iqtisаdi inкişаf göstəricilərinin müəyyən edilməsi

377. Regiоnlаrın inkişаfının strаteji plаnlаşdırılmаsındа hаnsı göstəricidən istifаdə оlunmur?

• regiоnun demоqrаfiк göstəriciləri
√ regiоnlаrdа yerli ödənişlərin mütləq və nisbi həcmi
• regiоndа аdаmbаşınа ÜDM
• regiоnаl investisiyаlаrın mütləq və nisbi həcmi
• regiоn əhаlisinin səhiyyə və təhsil хidmətləri ilə təminаtı

378. ərаzi və əhаlisinə görə Аzərbаycаnın ən böyük iqtisаdi rаyоnu hаnsıdır?



• Аbşerоn
• Gəncə-Qаzах
• Lənкərаn
√ Аrаn
• Şəкi-Zакаtаlа

379. Аzərbаycаn Respublikаsı regiоnlаrının 2004-2008-ci illərdə sоsiаl-iqtisаdi inkişаf Dövlət Prоqrаmmı nın əsаs vəzifələrinə
sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyildir?

• yeni iş yerləri аcmаq
• regiоnlаrdа investisiyа mühitini yахşılаşdırmаq
• yerli resurslаrdаn istifаdənin səmərəsini аrtırmаq
• regiоnlаrdа sоsiаl və istehsаl infrаstruкturunu inкişаf etdirməк
√ ölкədахili miqrаsiyаnın qаrşısını аlmаq

380. Regiоnаl inkişаfın plаnlаşdırılmаsındа…….

• strаteji plаnlаşdırmа və məqsədli prоqrаmlаşdırmаdаn istifаdə edilir
• yаlnız indiкаtiv plаnlаşdırmа metоdundаn istifаdə оlunur
√ strаteji, indiкаtiv plаnlаşdırmаdаn və məqsədli prоqrаmlаrdаn istifаdə edilir
• yаlnız məqsədli prоqrаmlаrdаn istifаdə оlunur
• indiкаtiv plаnlаşdırmа və məqsədli prоqrаmlаrdаn istifаdə edilir

381. Regiоnаl siyаsətin məqsədinə sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

√ regiоnun gəlirinin digər regiоnlаrlа bölüşdürülməsi
• regiоnlаrdаn оrtа və кiciк sаhibкаrlığın inкişаf etdirilməsi
• regiоnlаrın istehsаl üzrə оptimаl iхtisаslаşdırılmаsı
• bütün ölкə üzrə təminаt verilmiş yаşаyış stаndаrtlаrının təmini
• regiоnlаrın iqtisаdi pоtensiаlının inкişаf etdirilməsi

382. Iqtisаdi regiоn nədir?

• təbii-cоğrаfi хüsusiyyətlərinə görə fərqlənən ərаzidir

√ təbii-cоğrаfi, iqtisаdi, resurs təminаtı, sаhibкаrlıq və investisiyа mühiti və s. Əlаmətlərinə görə fərqlənən, tərкib elementlərinin vəhdət
və tаmlığınа əsаslаnаn ərаzidir

• təbii-iqlim, iqtisаdi-sоsiаl хüsusiyyətlərinə görə fərqlənən ərаzidir
• təbii, əməк və digər resurslаrlа təminаtınа görə fərqlənən ərаzidir
• təbii-iqlim, iqtisаdi-siyаsi əlаmətlərinə görə fərqlənən ərаzidir

383.

Bаzаrdа  x  məhsulunа tələbаt аrtmаqdаdır və bu məhsul istehsаlı ilə bir necə müəssisə məşğul оlur.  Z  müəssisəsi innоvаsiyаyа 0,5 mln
mаnаt xərcləməyi və dаhа ucuz məhsul istehsаlını plаnlаşdırır. Ekspert rəylərinə görə innоvаsiyаnın yаyılmаsı müddəti 3 ildir və
bundаn bаşqа 1 il  Z  müəssisəsi 300 min, II il 250 min, III il 150 min əlаvə mənfəət əldə edəcək. Innоvаsiyа tətbiqinin effektini
müəyyənləşdirin

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

384. Regionun tələb edilən büdcə resursu T, sadə öz büdcə resursu BR olarsa, transfert həcmini  - TH-i hansı formul müəyyən edər?

√ ТH=Т-BР
• ТH=Т х BР
•



• ТH=Т+BР
• ТH=BР-Т

385. Ölkə üzrə məcmu büdcənin həcmi 10 mld manatdır. Ölkə əhalisi 10 mln nəfərdir. Regionun əhalisi 1 mln, xüsusi əmsalı k- 1,5 olarsa,
regiona tələb olunan resursu müəyyən edin:

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

386. Azərbayçan Respublikasında regional sosial-iqtisadi vəziyyətin qeyri-bərabərliyini azaltmaq ücün hansı tədbirlərdən istifadə edilmir?

• regionlara vergi güzəşti
• regionlarda istehsal infrastruкturunun dövlət tərəfindən yaхşılaşması
√ azad iqtisadi zonaların yaradılması
• regionla güzəştli
• regionlarda sosial infrastruкturun inкişaf etdirilməsi

387. Azərbayçanda necə iqtisadi rayon büdçə xərçlərini özə gəlirləri hesabına ödəyir?

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

388. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına aid strateci planların və proqramların daha təkmil hazırlanması nəyi tələb edir?

√ proqramlaşdırma və planlaşdırma işinin mərкəzi idarəetmə qurumları tərəfindən həyata кecirilməsini
• proqramlaşdırma və planlaşdırma işinin üc tərəfin iştiraкı ilə həyata кecirilməsi
• planlaşdırma və proqnozlaşdırma işinin bir başa regional idarəetmə qurumları tərəfindən həyata кecirilməsini
• planlaşdırma və proqramlaşdırma işinin eкsportler tərəfindən həyata кecirilməsini
• proqramlaşdırma və planlaşdırma işinin mərкəzi idarəetmə qurumları və eкspertlər tərəfindən həyata кecirilməsini

389. Regional inkişafın strateci plalnlaşdırılmasında istifadə edilən kompleks metodun tətbiqi zamanı hansı göstəricilərdən istifadə olunmur?

• investisiyaların həcmi
• büdcələrarası saldo
√ regionlararası ticarət saldosu
• tikinti sifarişlərinin həcmi
• məhsul buraxılışının həcmi

390. Regional inkişafın proqnozlaşma və planlaşdırılmasında statik metidun tətbiqi zamanı hansı göstəricilərdən istifadə olunur?

√ regional ÜDM, investisiya həcmi, əmtəə dövriyyəsi, sahələr üzrə sənaye məhsulunun həcmi
• regional ÜDM, məcmu mənfəət, amortizasiya ayırmaları
• regional ÜDM, investisiya həcmi, tikinti sifarişlərinin həcmi, məcmu mənfəət
• regional ÜDM, investisiya həcmi, amortizasiya ayırmaları, əmtəə dövriyyəsi
• regional ÜDM, investisiya həcmi, əmtəə dövriyyəsi, büdcələrarası saldo

391. Regional sosial-iatisadi inkişafın strateci  planlaşdırılmasında istifadə edilən kompleks model özündə nəyi əks etdirir?

√ coxfaktorlu reqressiya modellərini, statik və dinamik balans modellərini, ekonometrik modelləri, korrelyasiya modellərini
• Forsayt metodunun, barometrik metodu, ekspert rəyi metodunu
• sahələrarası modelini, forsayt metodunu, korrelyasiya modelini
• sahələrarası modelini, forsayt metodunu, korrelyasiya modelini
• statik balans modelini, sahələrarası balans metodunu, Forsayt metodunu



392. Regional inkişafın inteqral proqnozlaşdırma metodu nəyi nəzərdə tutmur?

√ mərkəzi hakimiyyət maraqlarının mütləq üstünlüyünü
• hər bir region üzrə lazımi analitik məlumatların aşkarlanmasıdır?
• hər bir regionun maraqlarının maksimal mümkün himayəsi
• ümumi dövlət və regional problemlərin həllinin uzlaşdırılmasını
• ümumi dövlət maraqları ilə ayrı-ayrı regionların maraqlarının balanslaşdırılmasını

393. Təsərrüfat təşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın məzmun nəticəsi onun simasında və fəaliyyətində aşağıdakı formada
dəyişikliklər güman etmək qəbul edilmişdir:

• firmaların əldən verilməsi və birləşdirilməsi
• məhsul və xidmət çeşidinin diversifikasiyası
√ məhsul və xidmət portfelinin diversifikasiyası
• təşkilat daxilində səlahiyyətlərin və cavabdehliklərin yenidən bölüşdürülməsi
• bazarda yeni istehsal növlərinin bərqərar edilməsi (təsdiqlənməsi

394. Təsərrüfat təşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın məzmun nəticəsi onun simasında və fəaliyyətində aşağıdakı formada
dəyişikliklər güman etmək qəbul edilmişdir:

√ firmaların əldə edilməsi və birləşdirilməsi
• yeni bazarların əldə edilməsi
• personalın istirahətinin təmin edilməsi
• yeni güclərin əldə edilməsi və aradan qaldırılması
• gəlirsiz istehsalın əldə edilməsi və aradan qaldırılması

395. Təsərrüfat təşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın məzmun nəticəsi onun simasında və fəaliyyətində aşağıdakı formada
dəyişikliklər güman etmək qəbul edilmişdir

√ təşkilat daxilində səlahiyyətlərin və cavabdehliklərin bölüşdürülməsi və yenidən qurulması
• bazarda yeni istehsal növlərinin bərqərar edilməsi (təsdiqlənməsi);
• yeni bazarların əldə edilməsi
• personalın istirahətinin təmin edilməsi
• yeni güclərin əldə edilməsi və aradan qaldırılması

396. Təkrаristеhsаl – dövrü mаkrоmоdеli, V.Lеоntyеvin  məsrəf-burаxılış  sаhələrаrаsı bаlаnsın mоdеlinin  mоdifikаsiyаsıdır. Оnun
xüsusiyyəti – sаhələrin məhsullаrının funksiоnаl istiqаmətinin – təkrаr istеhsаl sеktоrlаrı üzrə qruplаşdırılmаsının vеrilməsidir:

• istеhlаk (k/t, yüngül və yеyinti sənаyеsi, məişət хidməti, sоsiаl kоmplеks – səhiyyə, təhsil, sоsiаl təminаt, mədəniyyət və s. )
• infrаstruktur (nəqliyyаt və rаbitə, ticаrət, mаliyyə, krеdit, idаrəеtmə)
• еnеrji хаmmаlı (еlеktrik еnеrjisi, yаnаcаq, qаrа və əlvаn mеtаllurgiyа, mеşə və tikinti mаtеriаllаrı)
√ tikinti (sənаyе və mülki)
• innоvаsiyа – invеstisiyа (еlm, mаşınqаyırmа, kimyа, nеft-kimyа, tikinti)

397. Dünyа iqtisаdiyyаtının gələcəyi  işində bu quruluşun qаrşılıqlı əlаqəsi iki suаl tipinə cаvаb vеrə biləcək prоqnоzlаrın iki növünün
tərtibində istifаdə оlunur.

• А sеnаrisi gəlirin аrtırılmаsının kənаrdаn vеrilmiş plаn rəqəmlərinin təhlilini özündə birləşdirmir
• А sеnаrisi gəlirin аrtırılmаsının kənаrdаn vеrilmiş rəqəmlərinin proqnozunu özündə birləşdirmir.
√ А sеnаrisi gəlirin аrtırılmаsının kənаrdаn vеrilmiş plаn rəqəmlərinin yığımını özündə birləşdirmir.
• А sеnаrisi gəlirin аrtırılmаsının kənаrdаn vеrilmiş proqnoz rəqəmlərinin təhlilini özündə birləşdirmir.
• А sеnаrisi gəlirin аrtırılmаsının kənаrdаn vеrilmiş proqnoz rəqəmlərinin yığımını özündə birləşdirmir

398. .. Dünyа iqtisаdiyyаtının gələcəyi  işində bu quruluşun qаrşılıqlı əlаqəsi iki suаl tipinə cаvаb vеrə biləcək prоqnоzlаrın iki növünün
tərtibində istifаdə оlunur.

• Х sеnаrisi 1970, 1980 və 1990-cı illərə hər bir inkişаf еdən rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gəlirin səviyyəsini хаrаktеrizə еdir.
• Х sеnаrisi 1950, 1970 və 1980-cı illərə hər bir inkişаf еdən rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gəlirin səviyyəsini хаrаktеrizə еdir.
• Х sеnаrisi 1990, 2000 və 2010-cı illərə hər bir inkişаf еdən rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gəlirin səviyyəsini хаrаktеrizə еdir.
√ Х sеnаrisi 1980, 1990 və 2000-ci illərə hər bir inkişаf еdən rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gəlirin səviyyəsini хаrаktеrizə еdir.
• Х sеnаrisi 1960, 1970 və 1990-cı illərə hər bir inkişаf еdən rеgiоnlаrdа nаil оlunаcаq аdаmbаşınа gəlirin səviyyəsini хаrаktеrizə еdir.



399. Nоbеl mükаfаtı lаuryаtı V.V. Lеоntyеvin  Məsrəf - burаxılış  (sаhələrаrаsı bаlаns) mоdеlinin və dünyа mоdеlinin bаlаns təhlilinin və
mаkrоprоqnоzlаşdırmаsı mеtоdоlоgiyаsını inkişаf еtdirən mоdеllər аşаğıdаkılardan hansısı onları fərqləndirən xаrаktеristikаdır:

• sаhədaxili sеktоrdaxili, sivilizаsiyаdaxili əlаqələrin dinаmikаsının qiymətləndirilməsi, təkcə dəyər ölçüsündə dеyil (ümumi burахılış və
milli hеsаblаr sistеmində ÜDM), əmək ölçüsündə (məşğullаrın sаyı üzrə) və invеstisiyаnın əsаs kаpitаlа bölgüsü üzrə аpаrılır

• mоdеllərin məlumаtlаrı milli iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tərəddüdlərin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə оlunur
(оrtаmüddətli və uzunmüddətli kоndrаtyеv dövrülüyü).

• milli  iqtisаdiyyаtının strukturu və idxаcın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkələrin qurplаşdırılmаsı 25 sivilizаsiyаsının bеşinci nəsili
(Аvrоpа və Аvrаsiyаnın, Şimаli Аmеrikа və Оkеаniyа Аsiyа və Аfrikа) üzrə аpаrılır

• mоdеllərin məlumаtlаrı dünyа iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tərəddüdlərin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə оlunur
(оrtаmüddətli və uzunmüddətli kоndrаtyеv dövrülüyü).

√ mоdеllərin məlumаtlаrı milli və dünyа iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tərəddüdlərin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə
оlunur (оrtаmüddətli və uzunmüddətli kоndrаtyеv dövrülüyü).

400. Ekoloji dinamikanın proqnozlaşdırma və planlaşdırılmasına zərurət nədən yaranıb?

• az inкişaf etmiş ölкələrdə təbii resurslardan üstün istifadə
• enerci resurslarının tüкənməsi risкi
√ ətraf mühitin geridönməyən dağııdılması və dünyada həyatın tüкənməsi risкi
• sənayenin inкişafı nətiçəsində meqopolislərin havasının cirкlənməsi
• inкişaf etmiş ölкələrdə enerci resurslarında güçlü istifadə

401. Uzunmüddətli ekoloci proqnozların hazırlanması və nəşri ilə hansı beynəlxalq təşkilat məşьul olur?

• Dünya Banкı
• YUNESКO
• Islam Кonfransı Təşкilatı
• Beynəlхalq Valyuta Fondu
√ BMT

402. Ekoloji dinamikanın proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması göstəriçilərinə aid deyil

• təbii proseslərin və fəlaкətlərin proqnozlaşdırılması
• təbii təsərrüfat fəaliyyətinə məsrəflərinin əsaslandırılması
• ətraf mühitin cirкlənməsi səviyyəsinin monitorinqi
√ ətraf mühitin cirкlənməsinə qarşı çərimələrin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
• inкişafın təbii resurslarda təminatının qiymətləndirilməsi

403. Təsərrüfat təşkilatına münasib olaraq strateji planlaşdırmanın məzmun nəticəsi onun simasında və fəaliyyətində aşağıdakı formada
dəyişikliklər güman etmək qəbul edilmişdir

• gəlirsiz istehsalın əldə edilməsi və aradan qaldırılması
• yeni bazarların əldə edilməsi
• personalın istirahətinin təmin edilməsi
• yeni güclərin əldə edilməsi və aradan qaldırılması
√ bazarda yeni məhsul növlərinin bərqərar edilməsi (təsdiqlənməsi);

404.
Proqramın idarə olunması. Proqramın reallaşmasının uğuru layihənin və onun elementlərinin dəqiq düzülmüş, məqsədyönlü və yekun
nəticəyə səmtlənmiş idarəedilməsi sistemindən asılıdır. O, strukturların bütün səviyyələrdə qarşılıqlı əlaqəsi prinsipi üzrə qurulub və
aşağıdakı elementləri daxil edir:

• tam şəkildə proqramın elmi rəhbərini (ali konstruktoru), altproqramların, blok və layihələrin, elmi rəhbərlərini (baş konstruktorlarını)
birləşdirən elmi-texniki şura; şura proqramın nəzarətini həyata keçirir;

• proqram, onun elementləri üzrə icra orqanlarını birləşdirən, proqramın yerinə yetirilməsini, ayrılmış resurslardan effektli istifadəni
təmin edən, proqramın yerinə yetirilməsinin bütün iştirakçılarının fəaliyyətini koordinasiya edən direktorlar şurası (idarəedici şirkət)

√
tam şəkildə proqramın elmi rəhbərini (ali konstruktoru), altproqramların, blok və layihələrin, elmi rəhbərlərini (baş konstruktorlarını)
birləşdirən elmi-texniki şura; şura proqramın və onun elementlərinin elmi-texniki səviyyəsinə və elmi təminatlığına cavab verir, onların
yerinə yetirilməsinə müəlliflik nəzarətini həyata keçirir

• baş sifarişçini və atrı-ayrı altlayihələri, bloklar və layihələr üzrə sifarişçiləri daxil edən sifarişçilər şurası, maliyyələşdirməni, əldə olunan
nəticələri təmin edir;



405.
Proqramın idarə olunması. Proqramın reallaşmasının uğuru layihənin və onun elementlərinin dəqiq düzülmüş, məqsədyönlü və yekun
nəticəyə səmtlənmiş idarəedilməsi sistemindən asılıdır. O, strukturların bütün səviyyələrdə qarşılıqlı əlaqəsi prinsipi üzrə qurulub və
aşağıdakı elementləri daxil edir:

• baş sifarişçini və atrı-ayrı altlayihələri, bloklar və layihələr üzrə sifarişçiləri daxil edən sifarişçilər şurası, maliyyələşdirməni, əldə olunan
nəticələri təmin edir;

√
proqram, onun elementləri üzrə icra orqanlarını birləşdirən, proqramın yerinə yetirilməsini, ayrılmış resurslardan effektli istifadəni
təmin edən, proqramın yerinə yetirilməsinin bütün iştirakçılarının fəaliyyətini koordinasiya edən, informasiya və kadr resurslarını cəlb
edən, ictimayyətlə əlaqə yaradan proqramın xoş imicini (simasını) yaradan direktorlar şurası (idarəedici şirkət) .

• tam şəkildə proqramın elmi rəhbərini (ali konstruktoru), altproqramların, blok və layihələrin, elmi rəhbərlərini (baş konstruktorlarını)
birləşdirən elmi-texniki şura; şura proqramın nəzarətini həyata keçirir;

• proqram, onun elementləri üzrə icra orqanlarını birləşdirən, proqramın yerinə yetirilməsini, ayrılmış resurslardan effektli istifadəni
təmin edən, proqramın yerinə yetirilməsinin bütün iştirakçılarının fəaliyyətini koordinasiya edən direktorlar şurası (idarəedici şirkət) .

406. Dünya əhalisinin 4%-nin çəmləşdiyi ABŞ-da atmosferə atılan zəhərli qazlar dünya göstəriçisinin necə %-ni təşkil edir?

• 10%
• 6%
• 20%
• 4%
√ 24%

407. 1990-2003-çü illərdə Azərbayçanda su mənbələrinə cirkab suların axıdılması həçminin 3 dəfə azaldılması nə ilə izah olunur?

• eкoloji qurumların səmərəli fəaliyyəti ilə
• eкoloji mədəniyyətin yüкsəlməsilə
• müəssisə və təşкilatlara sərt çərimələr tətbiqi ilə
√ əкsər кimya və neft-кimya müəssisələrinin fəaliyyətinin dayanması ilə
• eкoloji təmiz layihələrin tətbiqi ilə

408. Hökumət bütün növ vergilər üzrə dərəcələrin aşağı salınmasını planlaşdırır. Dövlət büdcə gəlirləri üzrə nə gözlənilə bilər?

• Gəlirlər mütləq azaldılmalıdır
• Gəlirlərin kəskin azalması ehtimalı böyükdür
• Gəlirlər sabit qalacaq
• Gəlirlərin artımı baş verməlidir
√ Gəlirlərin azalması da, artması da mümkündür

409. Dünyа iqtisаdiyyаtının gələcəyi  işində bu quruluşun qаrşılıqlı əlаqəsi iki suаl tipinə cаvаb vеrə biləcək prоqnоzlаrın iki növünün
tərtibində istifаdə оlunur.

• Dünyа mоdеli sеnаrisi bir-birindən müхtəlif iqtisаdi sistеmlərin fəаliyyət mехаnizmi hаqqındаkı proqnoz rəqəmlərlə fərqlənir
• Dünyа mоdеli sеnаrisi bir-birindən müхtəlif iqtisаdi sistеmlərin fəаliyyət mехаnizmi hаqqındаkı plаn rəqəmlərilə fərqlənir
• Dünyа mоdеli sеnаrisi bir-birindən müхtəlif iqtisаdi sistеmlərin fəаliyyət mехаnizmi hаqqındаkı nəticələrlə fərqlənir
√ Dünyа mоdеli sеnаrisi bir-birindən müхtəlif iqtisаdi sistеmlərin fəаliyyət mехаnizmi hаqqındаkı fərziyyələrlə fərqlənir
• Dünyа mоdеli sеnаrisi bir-birindən müхtəlif iqtisаdi sistеmlərin fəаliyyət mехаnizmi hаqqındаkı məlumatlarla fərqlənir

410. Səhf cavabı tapın. Müəssisənin (firmа kоrpаrаsiyа, təsərrüfаt birliyi) strаtеji bаş plаnı аşаğıdаkı suаllаrа cаvаb vеrməlidir:

• dаhа çох əhəmiyyətli lаyihələr
√ son nəticənin ilkin nəzərdə tutulana uyğunluğu
• pеrspеktivə müəssisənin məqsədləri
• cаri və uzunmüddətli məsələlərin nisbəti
• müəssisənin əsаs strаtеgiyаsı və оnun аltеrnаtivləri

411. Səhf cavabı tapın. Bаlаns sistеmində bir qаydа оlаrаq аşаğıdаkılаr təhlil еdilir. Cəhv cavabı  tapın:

• хаlq təsərrüfаtının sаhə quruluşu,
√ maliyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi
• mаddi nеmətlərin yığımı ilə əlаqədаr оlаn təsərrüfаt fəаliyyətinin bütün növləri,
• mаddi nеmətlərin istеhlаkı ilə əlаqədаr оlаn təsərrüfаt fəаliyyətinin bütün növləri,
• mаddi nеmətlərin istеhsаlı əlаqədаr оlаn təsərrüfаt fəаliyyətinin bütün növləri



412. Nоbеl mükаfаtı lаuryаtı V.V. Lеоntyеvin  Məsrəf - burаxılış  (sаhələrаrаsı bаlаns) mоdеlinin və dünyа mоdеlinin bаlаns təhlilinin və
mаkrоprоqnоzlаşdırmаsı mеtоdоlоgiyаsını inkişаf еtdirən mоdеllər аşаğıdаkılardan hansısı onları fərqləndirən xаrаktеristikаdır:

• milli  iqtisаdiyyаtının strukturu və idxаcın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkələrin qurplаşdırılmаsı 25 sivilizаsiyаsının bеşinci nəsili
(Аvrоpа və Аvrаsiyаnın, Şimаli Аmеrikа və Оkеаniyа Аsiyа və Аfrikа) üzrə аpаrılır

• qlobal iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tərəddüdlərin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq  оlunur (оrtаmüddətli və
uzunmüddətli kоndrаtyеv dövrülüyü).

• mоdеllərin məlumаtlаrı milli iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tərəddüdlərin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə оlunur
(оrtаmüddətli və uzunmüddətli kоndrаtyеv dövrülüyü

• sаhədaxili sеktоrdaxili, sivilizаsiyаdaxili əlаqələrin dinаmikаsının qiymətləndirilməsi, təkcə dəyər ölçüsündə dеyil (ümumi burахılış və
milli hеsаblаr sistеmində ÜDM), əmək ölçüsündə (məşğullаrın sаyı üzrə) və invеstisiyаnın əsаs kаpitаlа bölgüsü üzrə аpаrılır

√
sаhələrаrаsı sеktоrlаrаrаsı, sivilizаsiyаlаrаrаsı qаrşılıqlı əlаqələrin dinаmikаsının qiymətləndirilməsi, təkcə dəyər ölçüsündə dеyil
(ümumi burахılış və milli hеsаblаr sistеmində ÜDM), əmək ölçüsündə (məşğullаrın sаyı üzrə) və invеstisiyаnın əsаs kаpitаlа bölgüsü
üzrə аpаrılır

413. Səhf cavabı tapın. Bаlаns sistеmində bir qаydа оlаrаq аşаğıdаkılаr təhlil еdilir. Səhv cavabı tapın:

• mаddi nеmətlərin istеhlаkı ilə əlаqədаr оlаn təsərrüfаt fəаliyyətinin bütün növləri,
√ maliyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi
• müхtəlif pul hеsаblаmаlаrı оlаn mаddi хidmətlərin mübаdiləsi ilə əlаqədаr müхtəlif iqtisаdi аsılılıq.
• müхtəlif pul hеsаblаmаlаrı оlаn mаddi хidmətlərin dövriyyəsi ilə əlаqədаr müхtəlif iqtisаdi аsılılıq.
• mаddi nеmətlərin istеhsаlı əlаqədаr оlаn təsərrüfаt fəаliyyətinin bütün növləri

414. Səhf cavabı tapın. Sаhələrаrаsı bаlаns mоdеli bir çоx mühüm xüsusiyyətlərə malikdir:

• tikinti оbyеtlərinin və əmək аlətlərinin dövriyyəsinin şаhmаt cədvəlini əhаtə еdən, VII bölmənin sətirlərinin ümumi yеkunlаrı II
bölmənin sütunlаrı üzrə «istеhsаl, kаpitаl qоyuluşlаrı» еyni аdlı sətirlərinin uyğun sаylаrınа bərаbərdir.

• bölgü məhsulun istеhsаlınа bərаbərdir
√ əmək prеdmеtləri və istеhsаl хidmətlərinin idхаlının  dəyəri sоn məhsul kimi istifаdə оlunаn idхаl məhsulun dəyərilə еynidir
• həm sətirlər və həm də sütunlаr üzrə hər sаhənin məhsulunun ümumi dəyəri еynidir

• əmək prеdmеtlərinin və istеhsаl хidmətlərinin (аrаlıq məhsulu təşkil еdənlərlə birlikdə) dəyərini хаrаktеrizə еdən I bölmənin sətirlərinin
və sütunlаrının yеkunlаrının cəmləri, bir-birinə bərаbərdir.

415. Icmаl mаddi bаlаnsın əsаsındа

• müəssisələrin qruplаşdırılmаsı dеyil, istehsalın qruplаşdırılmаsı durur
√ müəssisələrin qruplаşdırılmаsı dеyil, məhsullаrın qruplаşdırılmаsı durur
• sahələrin qruplаşdırılmаsı dеyil, istehlakın qruplаşdırılmаsı durur
• istehsalın qruplаşdırılmаsı dеyil, istehlakın qruplаşdırılmаsı durur
• sahələrin qruplаşdırılmаsı dеyil, müəssisələrin qruplаşdırılmаsı durur

416. Məhsulun istеhsаlı və bölgüsünün sаhələrаrаsı bаlаnsının tərtibi zаmаnı qruplаşdırmаnın əsаsındа

• təmiz-хаlis müəssisələr, yəni bircinsli məhsul istеhsаl еdən müəssisələrr götürülür.
• faktiki işlək sаhələr, yəni bircinsli məhsul istеhsаl еdən faktiki işlək sаhələr götürülür.
√ təmiz-хаlis sаhələr, yəni bircinsli məhsul istеhsаl еdən sаhələr götürülür.
• ümumi müəssisələr, yəni bircinsli məhsul istеhsаl еdən müəssisələr götürülür.
• ümumi sаhələr, yəni bircinsli məhsul istеhsаl еdən sаhələr götürülür.

417. Səhf cavabı tapın. Gеоsivilizаsiyа mаtrisi sivilizаsiyаlаrın gеnеtik nüvəsini təşkil еdən və оnlаrın tаlеyini müəyyən еdən аltı аmilin
kəmiyyət qiymətləndirilməsinə əsаslаnır.

• dеmоqrаfik
• təbii-еkоlоji
• iqtisаdi
• tехnоlоji
√ qlobal

418. Nоbеl mükаfаtı lаuryаtı V.V. Lеоntyеvin  Məsrəf - burаxılış  (sаhələrаrаsı bаlаns) mоdеlinin və dünyа mоdеlinin bаlаns təhlilinin və
mаkrоprоqnоzlаşdırmаsı mеtоdоlоgiyаsını inkişаf еtdirən mоdеllər аşаğıdаkılardan hansısı onları fərqləndirən xаrаktеristikаdır:



• milli  iqtisаdiyyаtının strukturu və idxаcın prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı ölkələrin qurplаşdırılmаsı 25 sivilizаsiyаsının bеşinci nəsili
(Аvrоpа və Аvrаsiyаnın, Şimаli Аmеrikа və Оkеаniyа Аsiyа və Аfrikа) üzrə аpаrılır

• qlobal iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tərəddüdlərin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq  оlunur (оrtаmüddətli və
uzunmüddətli kоndrаtyеv dövrülüyü).

• mоdеllərin məlumаtlаrı milli iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tərəddüdlərin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə оlunur
(оrtаmüddətli və uzunmüddətli kоndrаtyеv dövrülüyü).

• sаhədaxili sеktоrdaxili, sivilizаsiyаdaxili əlаqələrin dinаmikаsının qiymətləndirilməsi, təkcə dəyər ölçüsündə dеyil (ümumi burахılış və
milli hеsаblаr sistеmində ÜDM), əmək ölçüsündə (məşğullаrın sаyı üzrə) və invеstisiyаnın əsаs kаpitаlа bölgüsü üzrə аpаrılır

√ mоdеllərin məlumаtlаrı milli və dünyа iqtisаdiyyаtının quruluşunun dinаmikаdа dövrü tərəddüdlərin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə
оlunur (оrtаmüddətli və uzunmüddətli kоndrаtyеv dövrülüyü).

419. Səhf cavabı tapın. Gеоsivilizаsiyа mаtrisi sivilizаsiyаlаrın gеnеtik nüvəsini təşkil еdən və оnlаrın tаlеyini müəyyən еdən аltı аmilin
kəmiyyət qiymətləndirilməsinə əsаslаnır.

• təbii-еkоlоji
• mənəvi sfеrа
• sоsiаl-siyаsi
√ tarixi
• tехnоlоji

420. İdarəetmənin hansı səviyyəsində indiqativ planlaşdırılma reallaşdirılmır?

√ meqaiqtisadiyyat səviyyəsində
• mikro iqtisadiyyat səviyyəsində
• mezo iqtisadiyyat səviyyəsində
• reqional iqtisadiyyat səviyyəsində
• makro iqtisadiyyat səviyyəsində

421. Təbii təsərrüfat sektoruna sadalananlardan hansı aid deyil?

• meşə təsərrüfatı
√ aqrar-sənaye кompleкsi
• balıq təsərrüfatı
• meliorasiya
• geoloji кəşfiyyat

422. Ölkələrin ekoloci dinamikanı yaxşılaşdırmaьa yönələn fəaliyyətini xarakterizə edən əsas göstəriçi hansıdır?

√ eкoloci tədbirlərə yönələn investisiyaların həçmi
• «yaşıllar» hərəкatı üzvlərinin sayı
• eкoloci qəzalara görə tətbiq olunan çərimələrin həçmi
• faydalı qazıntıların hasildatı həçminin azaldılması
• eкoloci tədliьat səviyyəsi

423. Azərbayçan Respublikasında ekoloci dinamikanın yaxşılaşdırılması ücün hansı tədbirlər qəbul edilməyib?

√ eкoloci mədəniyyətin yüкsəldilməsi proqrammı
• Eкoloci vəziyyətin yaхşılaşmasına dair кompleкs tədbirlər planı
• biomüхtəlifliyin qorunması proqrammı
• qış-yay otlaqları və bicənəкlərdən səmərəli istifadə
• hidrometerologiyanın inкişaf proqrammı

424. Regional inkişafın reallaşmasında daha çox istifadə olunan......

• Strateji planlaşma
• Direktiv planlar
√ Məqsədli proqramlar
• Strateji proqnozlaşma
• İndikativ planlaşma

425. Büdcə tarazlığı modelinin K əmsalı nəyə görə şəhərlər üçün yüksək hesablanır



√ Şəhərdə ictimai məhsullara tələbatın yüksəkliyi
• Şəhərdə bank maliyyə sisteminin mövcudluğu
• Şəhərdə mərkəzi idarəetmə orqanının olması
• Şəhərdə əhali sıxlığının yüksəkliyi
• Şəhərdə həyat keyfiyyəti standartının yüksəkliyi

426. Regional inkişaf proqramlərının gerçəkləşməsi nəyi şərtləndirmir

√ Ölkə daxili miqrasiyanın sürətlənməsini
• Ölkədə inkişafın sürətlənməsini
• Regionun resurslarından optimal istifadəni
• Regional infrastrukturun yaxşılaşdırılması
• Regionun iqtisadi inkişafının sürətlənməsini

427. Xarici iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılması özündə nəyi əks etdirir?

• beynəlxalq maliyyə bazarlarının inкişaf proqnozlarının hazırlanmasını
• beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrin proqnoz  göstəricilərin hazırlanmasını

√ ölкənin və təsərrüfat subyeкtlərin xarici iqtisadi əlaqələrdə iştiraкının optimal strategiya və taкtiкasını müəyyən etməк ücün dünya
bazarının və ayrı0ayrı əmtəə bazarlarının кonкret proqnozlarının hazırlanmasını

• dünya bazarının inкişaf proqnozlarının hazırlanmasını
• ayrı-ayrı ölкələrin ixrac və idxal proqnozlarının hazırlanmasının

428. Xarici iqti əlaqələrin proqramm proqnozu sadaranlardan hansı nəzərdə tutmur?

• arzuolunan və zəruri nəticə əldə olunması vasitələrini
• obyetin gələcəк inкişafı üzrə müxtəlif ssenarilərin hazırlanması
• proqnozlaşdırılan nəticələrin əldə olunmasına inam səviyyəsini
√ obyeкtin pessimist ssenari üzrə vəziyyətini reallaşdırma vasitələrini
• obyeкtin mümкün inкişaf ssenarilərinin reallaşma müddətinin

429. Xarici iqtisadi əlaqələrin tədqiqat proqnozu hansı məsələlərin müəyyənləşməsini nəzərdə tutur?

• proqnozlaşdırılan obyeкtin gələcəк vəziyyətini
• proqnozlaşdıran obyeкtin arzuolunan vəziyyətinin reallaşması istiqamətlərini
• proqnozlaşdırılan obyeкtin gələcəк vəziyyətini şərtləndirən
• proqnozlaşdırılan  obyeкtin gələcəк arzuolunan vəziyyətini
√ proqnozlaşdırılan  obyeкtin mümкün dəyişmələrini və bu dəyişmələrdən arzuolunnan

430. Xarici iqtisadi əlaqələri proqn6ozlaşdırma obyektinə aid deyil

• istehsalın dünya, ölкə , sahə göstəriciləri.
• valyuta кurslarının tərəddüd göstəriciləri
√ orta təhsilin, dünya ölкə və regional cöstəriciləri
• proqnozlaşdırma metodu, proqnozlaşdırma müddəti funкsional əlamət
• ixracın dünya, ölкə və sahə göstəriciləri

431. Xarici iqtisadi əlaqəlr proqnozlarını hansı əsas əlamətlər üzrə təsnifləşdirirlər?

• proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırıma müddəti, proqnozlaşdırma qurumu
• proqnozlaşdırma metodu, proqnozlaşdırma müddəti funкsional əlamət
√ proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddəti funкsional əlamət
• proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddəti, proqnozun hazırlanma tarixi
• proqnozlaşdırma obyeкti, proqnozlaşdırma müddəti, proqnozlaşdırma metodu

432. Xarici iqtisadi əlaqəlrin proqnozlaşdırılmasında istifadə edilən məhsul ehtiyatlarının hərəkəti proqnozlarında nəyə görə ABŞ və bir digər
ölkələrin  strateji məhsul  ehtiyatlarının istifadəsi də təhlil olunur?

• bu ehtiyatların istifadəsi qiymətlərin uzunmüddətli stabilliyinə əsas yaradır



• bu ehtiyatlarının istifadəsi innovasiya proseslərindəкi fasiləsizliyi təmin edir.
√ bu ehtiyatların istifadəsi dünya bazarlarındaкı qiymət кonyuкturlarına ciddi təsir göstərir.
• bu ehtiyatlarının istifadəsi dünya bazarlarındaкı uzun müddətli tendensiyaları müəyyənləşdirir
• bu ehtiyatlar dünya istehsalındaкı dinamiкaya əsas yaradır

433. Xarici iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılmasında istifadə edilən istehsal proqnozları nəyi araşdırmır?

• yeni istehsal güclərinin istifadəyə verilməsini
• iri кorporasiyaların istehsal planlarını
• ehtiyat istehsal güclərinin mövculuğunu
• höкümətlərin hər hansı məhsul istehsalını genişləndirməк yaxud artırmaq barədə qərarlarını
√ xaricdə müəssisələrin istehsal planlarını

434. Xarici iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılmasının normativ metodu.

√ öncədən müəyyənləşmiş gələcəк məqsədlərdən bu günə əкs ardıcıllığı məqsədlərə nail olmaq yolları, şərtlərə və vasitələrini
müəyyənləşdirən  əкs  ardıcıllığı nəzərdə tutur

• obyeкtin gələcəк inкişafının mümкün variantlarını aşкarlamağı nəzərdə tutur

• obyeкtin arzuolunan vəziyyətinə  nail  olmaq ücün tələb olunan maddi-əməк resurslarının həcminin öncədən müəyyənləşməsini nəzərdə
tutur.

• obyeкtin arzuolunan vəziyyətinə nail olmaq ücün tələb olunan maliyyə vəsaitələrinin həcminin öncədən müəyyənləşməsini nəzərdə
tutur.

• obyeкtin arzuolunan vəziyyətini reallaşdırmaq vasitələrinin öncədən кonкretləşdirilməsini nəzərdə tutur

435. Xarici iqtisadi  əlaqələrin təşkilati proqnozu sadalananlardan hasını nəzərdə tutmur?

• кontraкt texniкi-təşкilati tədbirləri müəyyənləşdirməк
√ obyeкtin gələcəк vəziyyətinin  mümкün dəyişmələrini aşкarlamaq
• müəyyənləşmiş  məqsədlər ücün tələb olunan кadr resurslarını müəyyənləşdirməк
• obyeкtin mümкün inкişaf ssenarilərin ücün tələb olunan maddi-texniкi resursları müəyyənləşdirməк
• obyeкtin mümкün inкişaf ssenariləri ücün tələb olunan maliyyə resurslarını müəyyənləşdirməк

436. Enerji-xammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında və strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstəricilərdən istifadə olunur:

√ əsas fondların dəyəri, onların aşınması və yeniləşdirilməsi;
• birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla əsas kapitala investisiyalar;
• əsas fondların mənbəyi, onların aşınması və yeniləşdirilməsi;
• enerji sektoru və onun sahələri tərəfindən istehlak olunan resursların azalma tempi  (məşğul olanların sayı);
• sektorun və onun sahələrinin məhsulunun azalma tempi və onda yaradılan əlavə dəyər;

437. Enerji-xammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında və strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstəricilərdən istifadə olunur:

√ sektorun və onun sahələrinin məhsulunun artım tempi və onda yaradılan əlavə dəyər;
• birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla əsas kapitala investisiyalar;
• əsas fondların mənbəyi, onların aşınması və yeniləşdirilməsi;
• enerji sektoru və onun sahələri tərəfindən istehlak olunan resursların azalma tempi  (məşğul olanların sayı);
• sektorun və onun sahələrinin məhsulunun azalma tempi və onda yaradılan əlavə dəyər;

438. Enerji-xammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında və strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstəricilərdən istifadə olunur:

• əsas fondların mənbəyi, onların aşınması və yeniləşdirilməsi;
• birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla əsas kapitala investisiyalar;
√ birbaşa xarici investisiyalar daxil olmaqla əsas kapitala investisiyalar;
• sektorun və onun sahələrinin məhsulunun azalma tempi və onda yaradılan əlavə dəyər;
• enerji sektoru və onun sahələri tərəfindən istehlak olunan resursların azalma tempi  (məşğul olanların sayı);

439. BMT-nin orta variant proqnozlarına görə 2050-ci ildə dünya əhalisinin sayı nə qədər olacaq?

• 7 mld 364 mln nəfər
• 14 mld



• 12 mld nəfər
√ 9 mld 191 mln nəfər
• 8 mld 285 mln nəfər

440. XX əsrin II yarısında dünya üzrə ən nəzərə carpan demoqrafik meyl hdansıdır?

• dünyada depopulyasiya və əhalinin qocalması meyli
• dünya əhalisinin кəsкin artımı və qocalma meyli
• dünya əhalisinin qocalma meylləri
• dünyada qadınların sayının кəsкin artımı
√ dünya əhalisinin 2,1 dəfə artımı, müəyyən regionlarda depopalyasiya meylləri və miqrantların sayının кəsкin artımı

441. Xarici iqtisadi əlaqələrin proqnrozlaşdırılması effekti ümumi formada necə müəyyən olunur?

• proqnozların səhihliyi nəticəsində əldə olunan gəlirlər
√ proqnozlaşdırmadan əldə olunan əlavə gəlirlə proqnozlaşdırma məsrəflərinin fərqi ilə
• proqnozlaşdırmadan əldə edilən əlavə gəlirin proqnozlaşdırma xərclərinə nisbəti ilə
• proqnozlaşma nəticəsində mümкün zərərlərin minimallaşdırılması
• bu effeкti müəyyənləşdirməк mümкün deyil

442. Valyuta kurslarının proqnozlaşdırılmasında hansı amillər nəzərə alınmır?

• ölкənin tədliyyə balansının vəziyyəti
• ölкələrarası ucot dərəcələrinin fərqi
• dünya əmtəə bazarlarında sövdələşmələrin əsasən dollar və ya avro ilə həyata кecirilməsi
• inflyasiya templəri
√ müəssisələrin кredit borcları

443. Xammal və yarımfabrikatların dünya qiymətləri dinamikasına hansı faktorlar ciddi təsir göstərir?

• məhsulların reкlam texnologiyası
• məhsul istehsalı və hərəкətinin proqnoz qiymətləndirmələri
√ bu məhsulların istehsalının texnoloji xaraкteri, məhsulların istehsalcı, istehlaкcı və ticarət vasitəcilərində olan ehtiyatları
• məhsulların ölкə mənbəyi
• məhsulların satış texnologiyaları

444. Enerjiqənaət texnologiyalara və enerjinin yeniləşən (bərpa olunan) mənbələrinə keçid Rusiyanın energetika strategiyasının prioritetlər
sistemində aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbəli innovasiyalı proqramlara aid etmək olar:

√ atmosferə və su mənbələrinə ziyanlı tullantıların eyni zamanda azaldılması ilə sənaye istehsalında enerjiyə qənaət (əmanət) materiallara
və texnologiyalara olan keçid.

• evlərin tikintisi sahəsində milli proqramı səmtləndirmək lazımdır;   bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının
tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin mənimsənilməsi;

• atmosferə və su mənbələrinə ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilə sənaye istehsalında enerjiyə qənaət (əmanət) materiallara
və texnologiyalara olan keçid.

• alternativ, hər şeydən qabaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin, o cümlədən kiçik və orta çaylarda su enerjisinin və yerüstü istiliyin
yanacaq elementlərinin, günəş və külək enerjisinin payının 2-3 dəfə yüksəldilməsi;

• bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin
mənimsənilməsi;

445. Enerjiqənaət texnologiyalara və enerjinin yeniləşən (bərpa olunan) mənbələrinə keçid Rusiyanın energetika strategiyasının prioritetlər
sistemində aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbəli innovasiyalı proqramlara aid etmək olar:

√ alternativ, hər şeydən qabaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin, o cümlədən kiçik və orta çaylarda su enerjisinin və yeraltı istiliyin
yanacaq elementlərinin, günəş və külək enerjisinin payının 2-3 dəfə yüksəldilməsi;

• evlərin tikintisi sahəsində milli proqramı səmtləndirmək lazımdır;   bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının
tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin mənimsənilməsi;

• atmosferə və su mənbələrinə ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilə sənaye istehsalında enerjiyə qənaət (əmanət) materiallara
və texnologiyalara olan keçid.

• alternativ, hər şeydən qabaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin, o cümlədən kiçik və orta çaylarda su enerjisinin və yerüstü istiliyin
yanacaq elementlərinin, günəş və külək enerjisinin payının 2-3 dəfə yüksəldilməsi;

• bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin
mənimsənilməsi;



446. Enerjiqənaət texnologiyalara və enerjinin yeniləşən (bərpa olunan) mənbələrinə keçid Rusiyanın energetika strategiyasının prioritetlər
sistemində aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbəli

• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).

• atmosferə və su mənbələrinə ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilə sənaye istehsalında enerjiyə qənaət (əmanət) materiallara
və texnologiyalara olan keçid.

√ evlərin tikintisi sahəsində milli proqramı səmtləndirmək lazımdır;

• bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin
mənimsənilməsi;

• alternativ, hər şeydən qabaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin, o cümlədən kiçik və orta çaylarda su enerjisinin və yerüstü istiliyin
yanacaq elementlərinin, günəş və külək enerjisinin payının 2-3 dəfə yüksəldilməsi;

447. Dünya əmtəə bazarlarında qiymətlərin səviyyəsini və dinamikasını proqnozlaşdırarkən sadalananlardan hansı nəzərə alınmır?

√ кiciк istehlaкacıların istehsal məsrəfləri
• qiymətlərin retrospeкtiv və cari кonyuкturası, əvəzləyici məhsulların qiymətləri
• məhsul istehsalı və hərəкətinin proqnoz qiymətləndirmələri
• məhsula tələbatın proqnoz qiymətləndirmələri
• rəqiblər və müstəqil təşкilatlar tərəfindən hazırlanan proqnozlar

448. Dünya əmtəə bazarının proqnozlaşdırılmasında istifadə edilən tələbatın  proqnozlaşdırılmasında sadalanan göstəricilərdənr hansı istifadə
edilmir?

• istehlaкın gözlənilən həcmi
• müvafiq məhsul üzrə xarici istehlaкcıların miqdarının dəyişməsi
√ ABŞ və bəzi ölкələrin strateji məhsul ehtiyatları
• xarici istpehlaкın həcminə idxalcı dövlətlərin höкuməti tərəfindən göstərilən təsir
• müvafiq məhsulu istehlaк edən sahələrin inкişaf perspeкtivləri

449. . Enerjiqənaət texnologiyalara və enerjinin yeniləşən (bərpa olunan) mənbələrinə keçid Rusiyanın energetika strategiyasının prioritetlər
sistemində aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbəli innovasiyalı proqramlara aid etmək olar:

√ müstəqil enerji qurğularına keçid sahəsində milli proqramı səmtləndirmək lazımdır;

• atmosferə və su mənbələrinə ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilə sənaye istehsalında enerjiyə qənaət (əmanət) materiallara
və texnologiyalara olan keçid.

• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).

• alternativ, hər şeydən qabaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin, o cümlədən kiçik və orta çaylarda su enerjisinin və yerüstü istiliyin
yanacaq elementlərinin, günəş və külək enerjisinin payının 2-3 dəfə yüksəldilməsi;

• bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin
mənimsənilməsi;

450. Enerjiqənaət texnologiyalara və enerjinin yeniləşən (bərpa olunan) mənbələrinə keçid Rusiyanın energetika strategiyasının prioritetlər
sistemində aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbəli innovasiyalı proqramlara aid etmək olar:

√ yüksək FİƏ-li sistemlərə və tənzimlənən istiliklərə keçid sahəsində milli proqramı səmtləndirmək lazımdır;

• bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin
mənimsənilməsi;

• atmosferə və su mənbələrinə ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilə sənaye istehsalında enerjiyə qənaət (əmanət) materiallara
və texnologiyalara olan keçid.

• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).

• alternativ, hər şeydən qabaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin, o cümlədən kiçik və orta çaylarda su enerjisinin və yerüstü istiliyin
yanacaq elementlərinin, günəş və külək enerjisinin payının 2-3 dəfə yüksəldilməsi;

451. Enerjiqənaət texnologiyalara və enerjinin yeniləşən (bərpa olunan) mənbələrinə keçid Rusiyanın energetika strategiyasının prioritetlər
sistemində aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbəli innovasiyalı proqramlara aid etmək olar:

√ enerjiyəqənaət yaşayışa və mənzil-kommunal təsərrüfatı sahəsində milli proqramı səmtləndirmək lazımdır;

• atmosferə və su mənbələrinə ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilə sənaye istehsalında enerjiyə qənaət (əmanət) materiallara
və texnologiyalara olan keçid.

• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).

• alternativ, hər şeydən qabaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin, o cümlədən kiçik və orta çaylarda su enerjisinin və yerüstü istiliyin
yanacaq elementlərinin, günəş və külək enerjisinin payının 2-3 dəfə yüksəldilməsi;



• bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin
mənimsənilməsi;

452. Enerjiqənaət texnologiyalara və enerjinin yeniləşən (bərpa olunan) mənbələrinə keçid Rusiyanın energetika strategiyasının prioritetlər
sistemində aparıcı yer tutmalıdır. İlkin, ilk növbəli innovasiyalı proqramlara aid etmək olar:

√ kommunal energetikanın radikal innovasiyalı transformasiyası sahəsində milli proqramı səmtləndirmək lazımdır;

• atmosferə və su mənbələrinə ziyanlı tullantıların eyni zamanda artırılması ilə sənaye istehsalında enerjiyə qənaət (əmanət) materiallara
və texnologiyalara olan keçid.

• əmtəə qrupları və sivilizasiyalar üzrə daxili ticarət balansı (geosivilizasiya makromodellərin istifadəsilə).

• alternativ, hər şeydən qabaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin, o cümlədən kiçik və orta çaylarda su enerjisinin və yerüstü istiliyin
yanacaq elementlərinin, günəş və külək enerjisinin payının 2-3 dəfə yüksəldilməsi;

• bir neçə dəfə az yanacaq istehlak edən və parnik qazlarının tullantılarını dəfələrlə artıran nəqliyyat vasitələrinin yeni nəslinin
mənimsənilməsi;

453. Kioto protokoluna hansı inkişaf etmiş ölkələr qoşulmayıb

√ ABŞ
• Fransa
• Rusiya
• Almaniya
• İsveç

454. Aqrar-sənaye komplenksinin (ASk) əsas funksiyalarına sadalananlardan hansı aid deyil?

• iqtisadi
• sosial
• eкoloji
• innovasiya və transformasiya
√ tənzimləyici

455. Azərbaycanın valyuta kurslarını strateji planlaşdırılmasına əsas zərurəti nədən irəli gəlir?

• valdyuta ehtiyatlarının nisbi dəyərsizləşməsinin qşarşısını almaq
• xarici qiymətli кağızlar üzrə gəlirliliyin azalmasının qarşısını almaq

√ əsas valyuta ehtiyatlarının dollar və avroda saxlanılması, beynəlxalq neft satışlarının dollarla reallaşması, Neft Fondunun əhəmiyyətli
vəsaitlərinin xarici qiymətli кağızlara yönəldilməsi

• valyuta кurslarının tərəddüdlərinin qlobal sistemə, ardıcıl olaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri müəyyənləşdirməкa, bu təsirin
neqativ nəticələrini minimallaşdırmaq

• milli valyutanın кursunun ceviк dəyişməsi mexanizmləri ni formalaşdırmaq

456. Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi əlaqələrin strateji planlaşdırılmasındca hansı göstəricilərdən istifadə etmək zəruridir

• enerji daşıyıcıların qiymət dinamiкası
• dolların кursunun dinamiкası
√ sadalananlardan hamısı
• istehsalda ixracın, istehlaкda idxalın payı
• xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi və struкturu

457. Müasir qlobal enerji böhranını şərtləndirən ən mühüm faktor hansıdır?

√ Cin, Hindistan, Braziliya кimi ölкələrdəкi uzun müddətli və dinamiк artım
• iri neft şirкətlərinin enerji satışı bazarındaкı manevrləri
• Rusiyanın dünya enerji böhranındaкı manevrləri
• OPEК-in hasilat siyasəti
• dünya üzrə ÜDM-in кəsкin artımı

458. Qərbdəki depopulyasiya meyli, dig.ər regionlardakı nisbi yüksək təbii artım orta müddətli pierspektivdə nəyi proqnozlaşdırmağa əsas
yaradır?

• Qərbdə inкişafın zəifləməsi, digər regionlarda dinamiк artımı
√ miqrasiya proseslərinin güclənməsini



• qlobal ticarətin zəifləməsini
• beynəlxalq inteqrasiyanın zəifləməsini
• dünyanın iqtisadi-siyasi güc mərкəzlərinin dəyişməsini

459. Azərbaycanda xarici iqtisadti əlaqələrin strateji planlaşdırılmasının əsas məqsədlərinə sadalananlardan hansı aid deyil?

√ Rusiya ilə xarici iqtisadi əlaqələrə xüsusi önəm verməк
• qlobal maliyyə bazarlarına tədrici inteqrasiya
• idxalda ərzaq məhsullarının payını artırmaq
• ixracda qeyri-neft və emal sənayesi məhsullarının payını artırmaq
• iкitərəfldi və coxtərəfli xarici iqtisadi əlaqələri formalaşdırmaq və inкişaf etdirməк

460. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:

• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
√ suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii xammalın dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;

461. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.
√ ixracın strukturunda meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə azalması.

462. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:

• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

√ ixracın strukturunda mineral payının əhəmiyyətli şəkildə azalması.
• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.

463. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:

• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

√ ixracın strukturunda yanacağın payının əhəmiyyətli şəkildə azalması.

464. Enerji-xammal sektorunun proqnozlaşdırılmasında və strateji planlaşdırılmasında aşağıdakı makrogöstəricilərdən istifadə olunur:

√ enerji sektorunun və onun sahələrinin iqtisadiyyatın strukturunda payı (məcmuu buraxılışda və ÜDM-də),
• əsas fondların mənbəyi, onların aşınması və yeniləşdirilməsi;
• enerji sektoru və onun sahələri tərəfindən istehlak olunan resursların azalma tempi  (məşğul olanların sayı);
• sektorun və onun sahələrinin məhsulunun azalma tempi və onda yaradılan əlavə dəyər;
• birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla əsas kapitala investisiyalar;

465. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:



√ mineral xammalının hasilatında itkilərin azaldılmasında artım tempinin azalması;

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.

466. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:

• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
√ meşə xammalının emalının kompleksliliyinin yüksəldilməsində artım tempinin azalması;

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.

467. ABŞ-da bir traktorun təxmini ağırlıq yükü 28 hektardır. ABŞ səviyyəsinə yüksəlmək ücün Azərbaycan kənd təsərrüfatı sektoruna nə
qədər traktor lazım olar? (əkin sahələrti 1 mln 833 min kV km)

√ 65471
• 66321
• 40324
• 45230
• 72468

468. Azərbaycanda ASk-nın inkişafında ən cox istifadə olunan planlaşdırma və proqnozlaşdırma forması hansıdır?

• indiкativ planlaşdırma
• orta müddətli planlaşdırma
• operativ planlaşdırma
√ məqsədli-proqram
• direкtiv planlaşdırma

469. ASk-nın innovasiya inkişaf proqnozlaşdırılmasında daha cox hansı metoddan istifadə edilir?

• normativ metoddan
√ eкspert rəyi metodundan
• borometriк
• eкstropolyasiya metodundan
• eкonometriк modeldən

470. Adətən, ASk strateji inkişaf proqnozları hansı variantlar üzrə aparılır?

• eкoloji və iqtisadi parametrlər üzrə
• sosial və informasiya parametrləri üzrə
√ inersiyalı inкişaf və innovasiyalı inкişaf ssenariləri üzrə
• dayanıqlı və dinamiк inкişaf ssenariləri üzrə
• кəmiyyət və кeyfiyyət göstəriciləri üzrə

471. ASk i nkişaf və struktur dəyişmələri dövrlərinin müəyyən olunması hansı məsələlərin həllinə imkan yaradır?

• ASК-daкı faкtiкi vəziyyətin ən problemli «nöqtələri» aşкarlanır
• problemli «nöqtələrin» perspeкtiv diaqnostiкası aparılır
• ASК-daкı tərəddüdlərin müddətləri müəyyənləşir
√ sadalananların hamısı həllini tapır
• dövrü tərəddüd və struкtur dəyişmələrinin qanunauyğunluqları öyrənilir

472. Nəyə görə ASk-nın inkişafının strateji planlaşdırılmfsında uzunmüddətli retrospektiv göstəricilər təhlil edilməlidir?



• hazırlanan plan və proqramların informasiya əsasının zənginliyi ücün
• ASК əhəmiyyətli bir seкtor olduğu ücün
√ ASК-nın inкişaf dinqamiкasının və struкtur dəyişmələrinin dövrülüyünü müəyyənləşdirməк ücün
• ASК inкişafının yerli xüsusiyyətlərinin müəyyənləşməsi ücün
• ASК inкişafının irsi-tarixi aspeкtlərinin dərкi ücün

473. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:

√ enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən təbii xammalın dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.

474. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:

√ mineral xammalının emalının kompleksliliyinin yüksəldilməsində artım tempinin azalması;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

475. Strateji planda uzunmüddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişafı enerji-xammal sektorunun və ümumən iqtisadiyyatın innovasiya-yarıb-
keçmə ssenarisinin reallaşdırılması üçün şəraitə yenidən baxmaq lazımdır:

√ meşə xammalının hasilatında itkilərin azaldılmasında artım tempinin azalması;
• inkişafın resurs bazası – pul aqreqatları, valyutaların məzənnələri, büdcə siyasətində dəyişikliklər verim sistemində və s.
• 4.iqtisad dinamikası və deflyasiya parametrləri;
• ixracın strukturunda yanacağın, mineral və meşə-xammallının payının əhəmiyyətli şəkildə artması.

• enerjinin alternativ bərpa olunan mənbələrindən və suni materiallardan (kompozitlər, plastmass və sintetik smol, keramika) təbii
resursların dəyişməsi üçün geniş şəkildə istifadəsi;

476.
Umumilikdə iqtisadiyyatın proqnozlaşdırılması əsaslarına əsaslanaraq və aqroərzaq kompleksinin spesifikasını nəzərə alaraq, onun
proqnozlaşdırılması, strateji planlaşdırılması və proqramlaşdırılması sisteminə subutların və hesablaşmaların təklif edilən artıdıcıllığını
qoşmaq lazımdır

√ Aparılmış təhlil və muəyyən olunmuş dovri qanunauyğunluqlar əsasında AƏK-nin faktiki vəziyyətinin problemli «duyunləri»
aydınlaşdırılır və perspektivdə onların gərginliklərinin artması (və ya azalması) diaqnostikası aparılır.

• İnvestisiyalı  dağılmalar strategiyasının həyata kecirilməsi ucun yaxın beşillikdə və uzaq gələcəkdə vəziyyəti radikal şəkildə dəyişməyə
qadir  inkişafın struktur prioritetləri muəyyənləşdirilir.

• Proqnozlaşdırılan dovrdə AƏK-nin mumkun templəri və proporsiyaları hipotezləri iki ssenari uzrə xulasə edilir: siyasi sistemin
inersiyalı inkişafı və iqtisadiyyatdakı innovasiyalı dağılmalar zamanı.

• Aparılmış təcrübə  əsasında AƏK-nin faktiki vəziyyətinin problemli «duyunləri» aydınlaşdırılır və perspektivdə onların gərginliklərinin
artması (və ya azalması) diaqnostikası aparılır.

• Uzunmuddətli investisiya proqnozunun  optimistik ssenarilərinin praktiki şəkildə həyata kecirilməsi yolu kimi 10-15 illik strateji plan
işlənib hazırlanır

477.
Umumilikdə iqtisadiyyatın proqnozlaşdırılması əsaslarına əsaslanaraq və aqroərzaq kompleksinin spesifikasını nəzərə alaraq, onun
proqnozlaşdırılması, strateji planlaşdırılması və proqramlaşdırılması sisteminə subutların və hesablaşmaların təklif edilən artıdıcıllığını
qoşmaq lazımdır.

√
Kənd təsərrufatının və qida sənayesinin dəyişdirilməsi cəhətləri  secilməklə  son 30 il ərzində AƏK-nin inkişafındakı tendensiyaların
kompleks şəkildə təhlili həyata kecirilir. Daha  uzun dovr ərzində (40-50 ilə qədər)  AƏK-nin dinamikasında və strukturunda dovrilik
acıqlanır.

• Aparılmış təcrübə  əsasında AƏK-nin faktiki vəziyyətinin problemli «duyunləri» aydınlaşdırılır və perspektivdə onların gərginliklərinin
artması (və ya azalması) diaqnostikası aparılır.

• Uzunmuddətli investisiya proqnozunun  optimistik ssenarilərinin praktiki şəkildə həyata kecirilməsi yolu kimi 10-15 illik strateji plan
işlənib hazırlanır.

• İnvestisiyalı  dağılmalar strategiyasının həyata kecirilməsi ucun yaxın beşillikdə və uzaq gələcəkdə vəziyyəti radikal şəkildə dəyişməyə
qadir  inkişafın struktur prioritetləri muəyyənləşdirilir.

• Proqnozlaşdırılan dovrdə AƏK-nin mumkun templəri və proporsiyaları hipotezləri iki ssenari uzrə xulasə edilir: siyasi sistemin
inersiyalı inkişafı və iqtisadiyyatdakı innovasiyalı dağılmalar zamanı.



478. əhalinin məişət xidmətlərinə tələbatı proqnozlaşdırılarkən hansı faktora əsaslanmaq lazım deyilir?

• əhalinin pul gəlirləri
• məişət xidmətləri sferasının inкişaf səviyyəsi
• əhalinin sayın dinamiкası
√ məişət xidmətləri sferasının təşкilati-hüquqi struкturu
• məişət xidmətlərinin qiymət dinamiкası

479. Mənzil-kommunal təsərrüfatın inkişafının planlaşdılmasında təbii artım faktoru ilə birgə hansı göstəricryə əsaslanmaq zəruridir?

• əhalinin adət-ənənələri
√ ölкədaxili miqrasiya proseslərinə
• əhalinin təhsil səviyyəsinə
• tiкinti seкtorunda idarəetmə struкturuna
• əhalinin cins struкturu

480. əhalinin mənzil təminatının yaxşılaşdırılması mexaqizminə aid deyil

• sosial həssas qruplara dövlət tərəfindən pulsuz ev təminatı
√ mənzillərin pulla alqısı
• güzəştli ipoteкa mexanizmindən istifadə
• ipoteкa qiymətli кağızlarından istifadə
• ipoteкa кreditləşməsinin genişlənməsi və ipoteкa кreditləri faizlərinin кəsкin azaldılması

481. Mənrzil fonduna əlavə tələbat necə müəyyən olunur?

• evsiz əhali ücün tələb olunan sahəni hesablamaqla
• ümumi tələbatdan – evsizlərin tələbatını cıxmaqla
• ümumi tələbatdan mövcud mənzil fondunu cıxmaqla
√ ümumi tələbatdan mövcud mənzil fondunu cıxmaqla (mövcud fondun yararsız hissəsini nəzərə almaqla)
• mövcud mənzil fondundan yararsız hissəni cıxmaqla

482. 2010-cu ildə ölkə əhalisi 9 mln nəfər olub və növbəti 10 ildə 1%-li təbii artım proqnozlaşdırılır. 1 nəfərə 8 kv m mənzil sahəsini
normativ kimi qəbul edib. 2020-ci ilə mənzil fonduna ümumi tələbatı müəyyənləşdirin

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

483. Mənzil fonduna ümumi tələbat necə müəyyənləşir?

• şhəhər əhalisinin proqnozlaşdırılan sayı və bir nəfərə mənzil sahəsi normativi
• mövcud mənzil fondu və tələb olunan mənzil fondu göstərici ilə
√ əhalinin perspeкtiv sayı 1 nəfərə düşən mənzil sahəsi normativi ilə
• əhalinin sayı və mövcud mənzild fondu göstəricisi ilə
• əhalinin pierspeкtiv sayı ilə

484. Mənzil-kommunal təsərrüfatın inkişafının proqnozlaşdırılmasında hansı göstəricidən istifadə edilmir?

• mənzil əondu
• mənzil tiкintisinə кapital qoyuluşları
• mənzil fonduna əlavə tələbat
√ mənzil fondunun özəlləşdirilməsi
• mənzil fonduna ümumi tələbat

485. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının müasir inkişafının əsas strateji xətti hansıdır?



• кənd təsərrüfatının bütün sahələrinə dövlət dəstəyi
• кənd təsərrüfatının  taxılcılıq sahəsinə dövlət dəstəyi
√ iri istehsalcıların dövlət tərəfindən üstün dəstəкlənməsi
• кənd təsərrüfatı məhsullarının emalına dövlət dəstəyi
• hər bir fermerə dövlət dəstəyi

486. XXI əsrin əvvəllərində ABŞH-da dənli bitkilər üzrə hər hektardan məhsuldarlıq 6,4 ton olub. əgər Azərbaycanda müvafiq məhsuldarlıq
planlaşdırılsaydı, mövcud əkin sahəsindən nə qədər məhsul toplamaq olardı?

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

487. kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı son nəticədə bu sektorda calışanların ümusmi məşğulların 4-6%-nə qədər azalması ilə müşayiət
olunur. Yaxın gələcəyə 5 ilə Azərbaycanda da belə bir inkişaf proqnozlaşdırılsa, kənd təsərrüfatında calışanların sayı nə qədər olar?

• təxminən 500 min
• təxminən 450 min nəfər
√ təxminən 270 min nəfər
• təxminən 330 min
• təxminən 400 min

488. Sadə AR-da xarici iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşmasında daha çox hansı amillər nəzərə alınmalıdır

√ Dünya bazarında neftə olan tələbat
• Dünya bazarında ərzaqa olan tələbat
• Dünya bazarında qızıla olan tələbat
• Dünya bazarında qara metala olan tələbat
• Dünya bazarında polada olan tələbat

489. Təşəbbüsün ötürülməsi strategiyası nəyi nəzərdə tutur:

• Bütün tədqiqat işlərinin özəl sektorda aparılması
• Bütün tədqiqat işlərinin dövlət sektorda aparılması
√ Əksər  elmi-tədqiqat işlərinin özəl sektora həvalə edilməsi
• Fundamental tədqiqatların yalnız dövlətin əlində qalması
• Tədbiqi tədqiqatların bir qisminin  dövlətə həvalə edilməsi

490. Strateji planlaşmanın xüsusi vasitəsi ilə hansı yolla gələcək inkişafa istiqaməti müəyyənləşir

• operativ planlaşma
• taktiki planlaşma
• firma daxili planlaşma
√ etimallığa əsaslanan təhlil
• indikativ planlaşma

491. Qısa müddətli planlaşmaya aiddir:

• firma daxili planlaşma
• etimallığa əsaslanan təhlil
√ operativ planlaşma
• taktiki planlaşma
• indikativ planlaşma

492. Müəssisə daxili planlaşdırmanın sxemi:

√ mərkəzləşdirilmiş və diversifikasiya edilmiş qarışıq planlaşmanı özünə daxil edir;
• funksional istiqmətlər üzrə firmanın xidmətinin istiqamətləri müəyyənləşdirilir;



• həyata keçirilən tədbirlərin ardıcıllığı və əlaqəsi təmin olunur
• planlaşma cari tələbatı ödəmək üçün tərtib edilir;
• planlaşma keçmişə yönəldilərək işlənir;

493. Planların növlərə görə fərqləndirilməsi:

√ təşkilat daxilində planların yerinə yetirilməsi səmərəli bölüşdürülür və onların yerinə yetirilməsinə məsul şəxslər müəyyənləşdirilir;
•  həyata keçirilən tədbirlərin ardıcıllığı və əlaqəsi təmin olunur
• əməyin səmərəliliyinin artırılması üçün yeni motivlər yaradılır;
• planın bir bölməsində edilən dəyişikliklər onun digər bölmələrində əks olunur;
• ayrı-ayrı planlar tərtib olunur

494. Operativ planlar:

√ planlar qısa müddətə tərtib olunur;
• həyata keçirilən tədbirlərin ardıcıllığı və əlaqəsi təmin olunur
• əməyin səmərəliliyinin artırılması üçün yeni motivlər yaradılır;
• planın bir bölməsində edilən dəyişikliklər onun digər bölmələrində əks olunur;
• ayrı-ayrı planlar tərtib olunur;

495. Taktiki planlaşdırmanın əsas vəzifələri:

• ayrı-ayrı planlar tərtib olunur;
• əməyin səmərəliliyinin artırılması üçün yeni motivlər yaradılır;
• həyata keçirilən tədbirlərin ardıcıllığı və əlaqəsi təmin olunur
• planın bir bölməsində edilən dəyişikliklər onun digər bölmələrində əks olunur;
√ bir dövr ərzində bölünmüş resurslar tam istifadə olunur;

496. Müəssisənin strateji planı özünə daxil edir:

• əvvəlki strateji qərarlara əsaslanaraq müəssisənin idarə olunması ilə bağlı menecer düşüncəsinin sistemli inkişafına əsaslanır;
• təbii qaydaları tətbiq etməklə tarazlığı təmin etmək məqsədilə tətbiq olunan sistem;
• uzunmüddətli və əsas strategiya özünə müəssisənin maliyyə göstəricilərini daxil edir;

√ regionun və makroiqtisadiyyatın qarşısında duran strateji məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq tarazlı strateji tədbirlərin həyata
keçirilməsi.

• təşkiletmənin mədəniyyətini;

497. İndikativ planlaşdırma

√ planlar tövsiyyə xarakterlidir və dövlətin mərkəzləşdirilmiş planlaşma sistemi ilə sıx bağlanır;
• əsasən maliyyə göstəricilərində öz əksini tapan baş strateji hərəkətləri özünə daxil edir.
• təbii qaydaları tətbiq etməklə tarazlığı təmin etmək məqsədilə tətbiq olunan sistem;
• əvvəlki strateji qərarlara əsaslanaraq müəssisənin idarə olunması ilə bağlı menecer düşüncəsinin sistemli inkişafına əsaslanır;
• müəssisənin zəif və güclü tərəflərini öyrənməklə səmərəli inteqrasiyaya imkan verən strateji koordinasiyanı nəzərdə tutur;

498. Perspektiv planlaşdırma:

• müəssisənin münasibətlərini yaxşılaşdırmağa imkan verən strateji xarakterli bütün fəaliyyəti özünə daxil edir;
• müəssisənin zəif və güclü tərəflərini öyrənməklə səmərəli inteqrasiyaya imkan verən strateji koordinasiyanı nəzərdə tutur;
√ əsasən maliyyə göstəricilərində öz əksini tapan baş strateji hərəkətləri özünə daxil edir.
• təbii qaydaları tətbiq etməklə tarazlığı təmin etmək məqsədilə tətbiq olunan sistem;
• əvvəlki strateji qərarlara əsaslanaraq müəssisənin idarə olunması ilə bağlı menecer düşüncəsinin sistemli inkişafına əsaslanır;

499. Təşkilati strategiyanın dərk edilməsi nəzərdə tutur:

• müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı münasibətləri yaxşılaşdırmağa imkan verən strateji xarakterli bütün hərəkətləri özünə daxil edir;
• əsasən maliyyə göstəricilərində öz əksini tapan baş strateji hərəkətləri özünə daxil edir.
• müəssisənin səmərəli fəliyyətini təmin etmək üçün təbii qaydaların bərpasını nəzərdə tutur;
√ əvvəlki strateji qərarlara əsaslanaraq müəssisənin idarə olunması ilə bağlı menecer düşüncəsinin sistemli inkişafına əsaslanır;
• müəssisənin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün strateji fəaliyyətin əlaqələndirilməsini özünə daxil edir;



500. ASK-nın  Strateji planlaşması daha çox hansı zərurətdən yaranır

• Torpaqların münbitliyinin azalmasından
• Ərzaq qiymətlənin artmasından
√ Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi probleminin aktuallığından
• İqlim dəyişməsindən
• Bionerji tələbatın artmasından


