AAA_1013#01#Q16#01eduMAN testinin sualları
Fәnn : 1013 Gәlir vә ә/h siyasәti
1 Bazar iqtisadiyyatı baxımdan etmiş ölkәlәrdә aşağıda verilәnlәrdәn hansı ev tәsәrrüfatlarının
iqtisadi cәhәtdәn qeyriistehsal funksiyasinı әks etdirir?

•

ailә icarәsi, yәni ailәyә mәxsus olan şәxsi mülkiyyәtin, әmlakın icarәyә verilmәsi
әhaliyә müxtәlif mәişәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
ev şәraitindә qeyriәrzaq mәhsulun hazırlanması, mәişәt texnikasının, mebelin tәmiri, fәrdi ailә ticarәti
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı üçün bütün torpaq növlәrinin vә sahәlәrinin istifadәsi
şәxsi hәyatyanı tәsәrrüfatdan gәlir mәqsәdilә istifadә

2 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı biri ev tәsәrrüfatlarının şәxsi istehsal funksiyasinı әks etdirir?

•

ev tәsәrrüfatında vә ondan kәnarda istehsal tәyinatılı fәrdi biznesin qurulması
әhaliyә müxtәlif mәişәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, mәişәt texnikasının, mebelin tәmiri
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı üçün bütün torpaq növlәrinin vә sahәlәrinin istifadәsi
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi vә istifadәsi, valyuta vә bank әmәliyyatları
sahibkarlıq fәaliyyәti vә ev şәraitindә qeyriәrzaq mәhsulun hazırlanması

3 Qeyd edilәnlәrdәn hansı emüasir dövrdә v tәsәrrüfatlarının iqtisadi cәhәtdәn qeyriistehsal
funksiyasinı әks etdirir?

•

mәişәt texnikasının, mebelin tәmiri vә әhaliyә müxtәlif mәişәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
fәrdi әmәk vә sahibkarlıq fәaliyyәti ev şәraitindә qeyriәrzaq mәhsulun hazırlanması
fermer tәssәrüfatları vaistәsilә geniş istehsal müәsәlәrinin yaradılması
ailә ticarәti vә ictimai istehsalın tәşkili
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi vә istifadәsi, valyuta vә bank әmәliyyatları

4 İqtisadiyyatda hansı gәlir ev tәsәrrüfatında yaranan gәlir kimi qәbul edilir?

•

ev tәsәrrüfatlarında istehsal olunmuş mәhsuldan әldә olunan gәlirlәr
sosial ödәmәlәr, nominal әmәk haqqı vә real gәlirlәr
ev tәsәrrüfatlarında istehsal olunmuş mәhsul vә xidmәtlәrin hesabına әldә olunan gәlir
kiçik müәssisәlәrdәn vә xidmәt obyektlәrindәn әldә olunan gәlirlәr
dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr, fermer tәsәrrüfatlarından daxil olan gәlirlәr

5 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı bәnddәki ev tәsәrrüfatında yaranan gәlir kimi qәbul olunur?

•

yuxaıdakı ilk 3 bәnddә verilәnlәrdәn hec biri
müavinәtlәr vә sosial müdafiә mәqsәdilә ödәmәlәr
әmәk haqqı vә pensiya
yuxaıdakı ilk 3 bәnddә verilәnlәrdәn hamısı
dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr

6 Aşağda verilәn bәndlәrdәn hansında ev tәsәrrüfatından kәnarda yaranan gәlirlәrin tәsnifarı verilib?

•

yuxaıdakı ilk 3 bәnddә verilәnlәrdәn hamısı
dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr, fermer tәsәrrüfatlarından daxil olan gәlirlәr
әmәk haqqı, sosial müdafiә mәqsәdilә ödәmәlәr, dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr
yuxaıdakı ilk 3 bәnddә verilәnlәrdәn heç biri
kiçik müәssisәlәrdәn vә xidmәt obyektlәrindәn әldә olunan gәlirlәr

7 İqtisadi әdәbiyyatlarda bütün ev tәsәrrüfatları hәyat sәviyyәsinin tәdqiqi baxımından şәrti olaraq
necә әsas qrupa bölünür?

•

Üç
Dörd
Altı
Beş
İki

8 Bazar iqtisadiyyatı şәratindә Loqarifmik bölgü funksiyasından nә zaman istifadә edilir?

•

ev tәsәrrüfatlarında mәşğulluğun öyrәnimәsindә
ev tәsәrrüfatlarının müayinәsinә әsaslanan tәhlilin aparılmasında
fermer tәsәrrüfatlarında istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin tәyin ediilmәsindә
dövlәtin ev tәsәrrüfatlarının inkişafına ayırdığı yardımda
ev tәsәrrüfatlarının sayının müәyyәnlәdirilmәsindә

9 Aşağida göstәrilәnlәrdәn hansı ev tәsәrrüfatlarının şәxsi istehsal funksiyasina aid edilir?

•

ailә icarәsi, yәni ailәyә mәxsus olan şәxsi mülkiyyәtin, әmlakın icarәyә verilmәsi;
fәrdi әmәk vә sahibkarlıq fәaliyyәti, ev şәraitindә qeyriәrzaq mәhsulun hazırlanması, mәişәt texnikasının,
mebelin tәmiri;
ictimai istehsalın tәşkili , valyuta vә bank әmәliyyatları
fәrdi әmәk vә sahibkarlıq fәaliyyәti, әmlakın icarәyә verilmәsi
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi vә istifadәsi,

10 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә qeyd edilәnlәrdәnn hansı ev tәsәrrüfatlarının şәxsi istehsal
funksiyasina aid edilir?

•

ailә icarәsi, yәni ailәyә mәxsus olan şәxsi mülkiyyәtin, әmlakın icarәyә verilmәsi;
ev tәsәrrüfatında vә ondan kәnarda istehlak mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı üçün bütün
torpaq növlәrinin vә sahәlәrinin istifadәsi;
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi vә istifadәsi, valyuta vә bank әmәliyyatları
ictimai istehsalın tәşkili , valyuta vә bank әmәliyyatları, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı
ictimai istehsalın tәşkili, istehlak mәqsәdilә, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı

11 Aşağidakilardan hansı üzrә ev tәsәrrüfatlarının gәlir göstәricilәri hesablanır?

•

briqadalar üzrә
ümumilikdә bütün әhali üzrә
istehsal müәssisәlәri üzrә
hamısı üzrә hesablanır
fermer tәsәrrüfatları üzrә

12 Aşağidakilardan hansı üzrә ev tәsәrrüfatlarının gәlir göstәricilәri hesablanır?

•

briqadalar üzrә
fermer tәsәrrüfatları üzrә
istehsal müәssisәlәri üzrә
hamısı üzrә hesablanır
ayrıayrı sosial qruplar

13 Aşağida göstәrilәnlәrdәn hansı üzrә ev tәsәrrüfatlarının gәlir göstәricilәri hesablanmır?
ümumilikdә bütün әhali üzrә, kәnd әhalisi üzrә, sosial qruplar üzrә
iqtisai fәal әhali üzrә, şәhәr vә kәnd әhalisi üzrә, böyük sosial qruplar üzrә, desil (kvintl) qrupları üzrә

ümumilikdә bütün әhali üzrә, şәhәr vә kәnd әhalisi üzrә, ayrıayrı sosial qruplar üzrә, desil (kvintl) qrupları
üzrә
yuxarıdakıların heç biri üzrә
qeyriiqtisadi fәal әhali üzrә, şәhәr vә kәnd әhalisi üzrә, kiçik sosial qruplar üzrә, desil (kvintl) qrupları üzrә

14 Müasir dövrdә bunlardan hansı üzrә ev tәsәrrüfatlarının gәlir göstәricilәri hesablanır?

•

desil (kvintl) qrupları üzrә
briqadalar üzrә
istehsal müәssisәlәri üzrә
hamısı üzrә hesablanır
fermer tәsәrrüfatları üzrә

15 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı müasir dövrdә ev tәsәrrüfatlarında pul gәlirlәrinin sәviyyәsini tәyin
edir?

•

dövlәtin aztәminatlı ailәlәrә göstәrdiyi yardım
fermer tәsәrrüfatlarında istesal olunan mәhsulun hәcmi
ev tәsәrrüfatlarında istesal olunan mәhsulun hәcmi
müәyyәn dövr әrzindә ev tәsәrrüfatlarının hәr 100 nәfәrinә düşәn pul gәlirlәrinin ümumi mәblәği
ailә üzvlәrinin aldıqları әmәk haqqı, sosial müavinәtlәr vә pensiyalar

16 Qeyd olunanlardan hansı Azәrbaycanda minimum sosial standartlar sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
üçün verilәn tәkliflәrә aiddir?

•

Regionların inkişafı üzrә Dövlәt Proqramlaının hәyata keçrilmәsi
Minimum sosial standartlarının müәyyәn olunmasında sosial normativlәrin vә normaların nәzәrә alınmasına
xüsusi diqqәt yetirilmәsi
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun ehtiyatlarının artırılması vә kadr bazasının genişlәndirilmәsi
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi;
Minimum istehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasının neftin qiymәti ilә әlaqәlәndirilmәsi

17 Aşağida göstәrilәnlәrdәn hansı xalqın rifahının tәnzimlәnmә mexanizminin funksional
prinsiplәrinә auddir?

•

mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.
sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi
müәyyәn konkret әhali qrupunun sosial proqramlarına yönümlülük
sosial zәmanәt, madafiә vә qorunma sistemlәrinin mobilliyi
sosial tәminat sahәlәrindәki aparılan tәnzimlәnmә prosesi

18 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sosial zәmanәt sistemi nәyi xarakterizә edir?

•

yaşayış minimumunun vә orta әmәk haqqının müәyyәn edilmәsini
әhalinin müxtәlif qruplarının qanunla tәsdiqlәnmiş tәminat sәviyyәlәrini vә formalarını
dövlәtin mәşğulluq siyasәtini, demoqrafik proseslәri
milli valyutanın dәyәrinin yüksәldilmәsini
reginlarda yoxsulluğun lәğvi üzrә vә elәcә dә ayrıayrı әhali qruplarının müdafiәsi üçün hәyata keçirilәn
proqramları

19 Sosial güzәştlәr nәyә aid edilir?
sosial risklәrә
әmәyin tәşkili sisteminә

•

әmәk haqqı sisteminә
sosial әmәkdaşlıq sisteminә
sosial zәmanәtlәr sisteminә

20 әhalinin sosial müdafiәsi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

iş yerindә xidmәtin tәşkili
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi
ailәnin, qadınların, uşaqların vә gәnclәrin sosial tәminatın genişlәndirilmәsi
әhalinin sağlamlığın mühafizәsi
insanların hәyat şәraitinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması

21 Sosial xidmәtin әsas formalarına aid deyil:

•

sosialmәslәhәt yardımı
stasionar sosial xidmәt
evdә sosial xidmәt
sosial risklәrin ödәnilmәsi
fәrdi qaydada peşәkar sosial xidmәt

22 әhalinin sosial müdafiәsinin üç әsas funksiyası mövcuddur:

•

motivlәşdirmә, tәşkilati, qiymәtlәndirici funksiyaları
idarәetmә, motivlәşdirmә, rәqabәtqabiliyyәt funksiyaları
kompensasiya, müdafiә, sabitlәşmә funksiyaları
müdafiә, fәallaşdırma, tәşkilati funksiyaları
adaptasiya, indeksasiya, kompensasiya funksiyaları

23 әhalinin sosial müdafiәsi sisteminin әsas ünsürlәrinә daxil deyil:

•

sosial yardım
gәlirlәrә vergiqoyma
sosial sığorta
xeyriyyәçilik
sosial tәminat

24 әhalinin sosial müdafiәsi sisteminin strukturuna aid edilir:

•

sosial müdafiәnin prinsiplәri
sosial müdafiәnin obyektlәri
sosial müdafiәnin subyektlәri
sosial müdafiәnin növlәri
sosial müdafiәnin konyukturası

25 Sosial müdafiәnin subyektlәrinә aid deyil:

•

әlillәr
işçi
dövlәt
sığorta şırkәtlәr
işәgötürәnlәr

26 Sosial müdafiәnin obyektlәri:
muzdlu işçilәr, sәrbәst mәşğul olanlar, mülkiyyәtçilәr
işçilәr, sığorta şirkәtlәr, qeyribüdcә tәşkilatlar

•

dövlәt, işәgötürәn, xeyriyyәçi, ictimai tәşkilatlar
muzdlu işçilәr, pensiyaçılar, әlillәr, aztәminatlı ailәlәr, işsizlәr
xeyriyyә fondlar, işәgötürәnlәr, ictimai tәşkilatlar, sığorta şirkәtlәr

27 Sosial müdafiәnin prinsiplәrinә aid deyil:

•

sosial әmәkdaşlıq
ümumilik vә mәcburilik
qәnaәitçilik
sosial әdalәtlik
hәmrәylik

28 Sosial zәmanәtlәr sisteminә daxil deyil:

•

tәminatlı pulsuz tәhsil
tәminatlı pulsuz tibbi xidmәt
uşağın anadan olması ilә bağlı müavinәt
minimum әmәk haqqı
mükafat

29 Sosial risklәrin növlәrinә aid deyil:

•

işsizlik
qocalıq
xәstәlik
bәdbaxt hadisә
mәşğulluq

30 Sosial siyasәtin sәviyyәlәrinә aid deyil:

•

ailәnin sosial strategiyası
regionun sosial siyasәti
dövlәtin sosial siyyәsәti
dövlәtlәrarası sosial siyasәt
müәssisәnin sosial strategiyası

31 Dövlәt siyasәtinin hansı növü daha geniş vә әhatәlidir?

•

ünvanlı sosial yardım
sosial tәminat
gәlirlәr siyasәti
dövlәt sosial siyasәti
sosial proqramların maliyyәlәşdirilmәsi

32 Sosial xidmәt sistemi nәyi әhatә edir?

•

mәcburi sığortanı
pensiyaların ödәnilmәsi
әlillәrә sosialmaişәt kömәyin göstәrilmәsi
ünvanlı sosial yardımı
işsizlik üzrә müavinәtlәrin ödәnilmәsi

33 Sosial tәminat sisteminә nә daxildir?

•

gәlirlәrә vergiqoyma
pensiyalar

•

büdcә sahәsindә mәşğul olanların әmәk haqqı
mәşğulluğun tәmin olunması
işsizlәrin yenidәn tәlimi

34 Sosial tәminat sistemi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

motivlәşdirmә
idarәetmә
tәnzimlәnmә
inteqrativ
sosial

35 Sosial müdafiәnin әsas prinsipi:

•

ünvanlıq
çeviklik
könüllük
mәcburilik
paralellik

36 Sosial zәmanәt sistemlәrinin formalaşmasının neçә mühüm prinsipi fәrqlәndirilir

•

5
3
2
6
4

37 Aşağida göstәrilәnlәrdәn hansı sosial zәmanәt sistemlәrinin formalaşması prinsipidir?

•

sәmәrәlilik
kompleslilik
elmilik
hec biri
varislik

38 Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkәlәrdә aşağıdakılardan hansı sosial zәmanәt sistemlәrinin
formalaşması әsas prinsipi hesab olunmur?

•

mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.
sosial zәmanәt, madafiә vә qorunma sistemlәrinin mobilliyi
ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları arasında funksiyaların bölünmәsi
dövlәtin mәşğulluq syasәti;
sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq

39 Qeyd olunanlardan hansı sosial zәmanәt sistemlәrinin formalaşması prinsipidir?

•

sosial tәminat sahәlәrindәki aparılan tәnzimlәnmә prosesi
sosial zәmanәt, madafiә vә qorunma sistemlәrinin mobilliyi
iqtisadi sәmәrәlilik vә kompleslilik
vergi sistemini tәkmillәşdirilmәsi
gәlirlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi

40 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sosial zәmanәt sistemlәrinin formalaşması prinsipidir?

•

sosial tәminat sahәlәrindәki aparılan tәnzimlәnmә prosesi
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi
vergi sistemini tәkmillәşdirilmәsi
dövlәtin mәşğulluq syasәti;
gәlirlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi

41 Qeyd edilәnlәrdәn hansı xalqın rifahının tәnzimlәnmә mexanizminin funksional prinsiplәrinә daxil
edilmir?

•

mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.
müxtәlif sәviyyәlәrdә idarәetmә üsul vә formalarının razılaşdırılması
müәyyәn konkret әhali qrupunun sosial proqramlarına yönümlülük
müxtәlif idarәetmә subyektlәri arasında funksiyaların dәqiq bölünmәsi vә mәhdudlaşdırılması.
hec biri

42 Bunlardan hansı xalqın rifahının tәnzimlәnmә mexanizminin funksional prinsiplәrinә auddir?

•

Mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi
Sosial zәmanәt, madafiә vә qorunma sistemlәrinin mobilliyi
İnflyasiya şәraitindә pul vahidinin real mәzmununu saxlamağa yönәlmiş tәdbirlәr;
Müxtәlif sәviyyәlәrdә idarәetmә üsul vә formalarının razılaşdırılması

43 Birinci dәfә qәbul olunan Yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi inkişaf üzrә Dövlәt Proqramı hansı
illәri әhatә edir?

•

20032006cı illәr
20012004cü illәr
20022005ci illәr
20032004cü illәr
20032005ci illәr

44 Azәrbaycanda minimum sosial standartlar sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün verilәn tәkliflәrә aid
deyil

•

Aztәminatlı ailәlәrin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә sosial tәminat sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi
Minimum әmәk haqqının minimum istehlak büdcәsi ilә әlaqәlәndirilmәsi
Pensiya tәminatı sisteminin müntәzәm olaraq tәkmillәşdirilmәsi
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi;
Minimum istehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasında qiymәt amilinin nәzәrә alınması

45 Azәrbaycanda minimum sosial standartlar sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün verilәn tәkliflәrә
aiddir

•

Regionların inkişafı üzrә Dövlәt Proqramlaının hәyata keçrilmәsi
Minimum әmәk haqqının minimum istehlak büdcәsi ilә әlaqәlәndirilmәsi
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun ehtiyatlarının artırılması vә kadr bazasının genişlәndirilmәsi
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi;
Minimum istehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasının neftin qiymәti ilә әlaqәlәndirilmәsi

46 Qeyd olunanlardan hansı xalqın rifahının tәnzimlәnmә mexanizminin funksional prinsiplәrinә
auddir?

•

mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi
sosial tәminat sahәlәrindәki aparılan tәnzimlәnmә prosesi
müxtәlif idarәetmә subyektlәri arasında funksiyaların dәqiq bölünmәsi vә mәhdudlaşdırılması
inflyasiya şәraitindә pul vahidinin real mәzmununu saxlamağa yönәlmiş tәdbirlәr

47 Yoxsulluğun azaldılması istiqamәtindә 20032005ci illәrdә hәyata keçirilәn Dövlәt Proqramı necә
adlanır?

•

belә Proqram yoxdur
Yoxsulluğun azaldılmasında neft gәlirlәrindәn sәmәrәli istifadә üzrә Dövlәt Proqramı
Azәrbaycan Respublikasının regionlarında yoxsulluğun azaldılması üzrә Dövlәt Proqramı
Yoxsulluğun azaldılması üzrә Dövlәt Proqramı;
Yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi inkişaf üzrә Dövlәt Proqramı

48 әmәk haqqının tәnzimlәnmәsinin növlәrinә aiddir:

•

inzibati, bazar, planauyğun
inhisar, plan, indekativ
dövlәt, bazar, hәmkarlar ittifaqı
rәqabәt, maliyyә, vergi
strateji, taktiki, operativ

49 әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsinә daxil deyil:

•

әmәk haqqına dövlәt tәrәfindәn rayon әmsalların vә әlavәlәrin tәsdiqi
mükafat sistemlәrinin işlәnmәsi
minimum әmәk haqqının dövlәt tәrfindәn tәsdiqi vә artırılması
әmәk haqqının ödәnilmәsindә dövlәt zәmanәti
әmәk haqqının vergi yolu ilә tәnzimlәnmәsi

50 әmәk haqqı sahәsindә dövlәtin minimum zәmanәtlәrin sırasına daxil deyil:

•

1ci tarif dәrәcәsinin sәviyyәsi
növbәti mәzuniyyәt günlәrin minimum miqdarı
әmәk haqqının minimum sәviyyәsi
rayon әmsalların minimum sәviyyәsi
mükafatın mәblәği

51 Gәlirlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin vәzifәlәlәrinә aid deyil:

•

әhalinin innovasiya fәaliyyәtini genişlәndirmәk
gәlirlәrinin bölgüsündә aztәminatlı әhali qruplarının mәnafelәrini müdafiә etmәk
gәlirlәrin büdcә vasitәsilә yenidәnbölgüsünün daha sәmәrәli yollarını müәyyәn etmәk
minimum әmәk haqqının sәviyyәsini minimum istehlak mal vә xidmәtlәrinin dәyәrinә uyğun olaraq müәyyәn
etmәk
әhalinin istehlakını әn azı yaşayış minimumu büdcәsi sәviyyәsindә tәmin etmәk

52 әhalinin gәlirlәrinin tәnzimlәnmә mexanizmindә әsas rolu kim oynayır?
sәhmdar

•

sahibkar
işәgötürәn
dövlәt
mülkiyyәtçi

53 Gәlirlәrin vә әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsi sahәsindә birbaşa hәyata keçirilәn tәdbirlәrә aid
deyil:

•

pensiya vә müavinәtlәrin hesablama qaydaların tәyin edilmәsi
әmәyin ödәnilmәsindә vahid tarif cәdvәlin tәdbiqi
gәlirlәrә vergiqoyma dәrәcәlәrin müәyyәn edilmәsi
pul emissiyası
gәlirlәrin indeksasiyası

54 Gәlirlәrin vә әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsi sahәsindә dolayi yolla hәyata keçirilәn
tәdbirlәrә aid deyil:

•

tarifixtisas sorğu kitabçaları
әmәyin ödәnilmәsindә vahid tarif cәdvәlin tәdbiqi
valyuta mәzәnnәsinә nәzarәt
kiçik sahibkarçılığın inkişafında vergiqoyma üzrә güzәştlәr
pul emissiyası

55 Gәlirlәrin vә әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsinin hansı növ tәdbirlәr mövcuddur?

•

iri, orta vә kiçik
aşağı, orta vә yuxarı
cuzi, orta vә böyük
minimum, optimal vә maksimum
qısa, orta vә uzun müddәtli

56 Gәlirlәrin vә әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdi:

•

hәr kәsin qәbul olunmuş yaşayış minimumundan aşağı olmamaq şәrtilә istehlakının tәmin olunması
mәşğul olanların yüksәk әmәk haqqı ilә tәmin olunması
әhalinin yüksәk hәyat sәviyyәsinin tәmin olunması
istehlak sәbәtin hәcminә uyğun minimum әmәk haqqının ödәnilmәsi
әhalinin bütün kateqoriyalarına elitar istehlak büdcәsinin tәdbiqi

57 Bunlardan hansı Ahıllara sosial xidmәt haqqında Qanununda nәzәrdә tutulan Yarımstasionar sosial
xidmәt ә daxildir?

•

Ahıl adamın fiziki durumu, psixi pozuntusu vә digәr hallar nәzәrә alınmaqla tibbi vә sosial reabilitasiya
tәdbirlәri hәyata keçirilmәsi
Ahıllara yaşayış yerindә sanitariyagigiyena şәraitinin yarandılması
Ahılların qida qәbul edilmәsinә, digәr mәişәt xidmәtinin göstәrilmәsinә kömәklik, tibbi yardım vә onların tibb
müәssisәsinә müşayәt olunması;
Qohumları ahıllara qulluq edә bilmәdiklәri halda tibbisosial ekspert komissiyasının qәrarına әsasәn onların
sosial xidmәt müәssisәlәrindә yerlәşdirilmәsi
Ahıllara dәrman vasitәlәrinin, zәruri әrzaq vә әsas tәlәbat mallarının almağa kömәk göstәrmәk

58 Aşağıdakı tәdbirlәrdәn hans әlillәrin ictimai hәyatda iştirakı ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllinә aid deyil:
әlillәrin müәyyәn növ әmәk fәaliyyәtilә mәşğulluğunun tәmin olunması
әlil әmәyi tәtbiq edәn müәssisә vә tәşkilatlara uyğun güzәştlәrin verilmәsi
әlillәr üçün xüsusi iş yerlәrinin yaradılması

•

әlillәr üçün iş yerlәri üzrә kvot müәyyәn edilmәsi, bu sahәdә işverәnlәrin mәsuliyyәtinin artırılması
әlillәrin evdә müalicәsi

59 әlillәrin sosial müdafiә fondunun büdcәsi hansı vәsaitlәr hesabına formalaşır?

•

vergilәr hesabına
respublika büdcәsinin vәsaiti, ayrıayrı tәşkilatların, әmәk kollektivlәrinin, vәtәndaşların ianәlәri vә digәr
vәsaitlәr hesabına
Neft Fondunu vәsaitlәri hesabına
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
әmәk kollektivlәrinin, vәtәndaşların ianәlәri hesabına

60 әmәyin stimullaşdırılmasının funksiyaları hansılardır:

•

Tәrbiyәlәndirmә, idarәetmә, tәnzimlәmә.
Mәnәvi, tәrbiyәvi, sosial, iqtisadi, sosialpsixolo]i.
Aşkarlıq, çeviklik, operativlik, diferensiallıq.
Pozitiv, neqativ, müsbәt, mәnfi
Mükafatlandırma, fәrqlәndirmә, tәltif etmә, tәşkil etmә.

61 Sosial müdafiә sistemi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә aid edilmir?

•

aztәminatlı әhali qruplarının maddi vәziyyәtinin vә hәyat şәraitinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması
demoqrafik vәziyyәtin yaxşılaşdırılması, әhalinin, xüsusilә, uşaqlar vә әmәk qabiliyyәtli yaşda olan
vәtәndaşlar arasında ölümün azalması;
әhalinin sosial müdafiәsi, әmәyin, sağlamlığın mühafizәsi, mәdәniyyәt, tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәrin
tәkmillәşdirilmәsi, mәnzillә tәminat sahәsindә vәtәndaşların konstitusiya hüquqların tәmin edilmәsi
hamısı hesab edilir
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi

62 Aşağıdakılardan hansı ölkәdә daha tәkmil sosial sisteminin inkişaf etdirilmәsi üçün mәqsәdәuyğun
hesab edilmir?

•

hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә yönәlәn fәal siyasәtin hәyata keçirilmәsi, әhalinin sosial müdafiәsi,
insanlara öz rifahını yaxşılaşdırmaq üçün imkanlarından geniş şәkildә istifadә etmәk üçün şәraitin yaradılması
sosial cәhәtdәn az müdafiә olunan vә әmәk qabiliyyәtli olmayan әhalinin sosial müdafiәsi mexanizminin
inkişaf etdirilmәs;
әmәk bazarına tәsir göstәrәn tәdbirlәr mәşğulluq strukturunun optimallaşdırılması vә işsizliyin azaldılması
hamısı mәqsәdәuyğun hesab edilir
vәtәndaşın hüquq vә tәhlükәsizliyinin sәmәrәli müdafiә sisteminin işlәnmәsi

63 Azәrbaycanda әhalinin hәyat sәviyyәsinin inkişaf etmiş ölkәlәrin sәviyyәsinә çatdırılması
istiqamәtindә әsas prioritetlәrә aid deyil?

•

yüksәk mәhsuldarlı әmәk vә sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin yaradılması;
ölkә әhalisi üçün layiqli yaşayış, әlverişli әmәk, maişәt vә istirahәt, tәhsil vә sağlamlıq şәraitinin yaradılması
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi
şәxsi vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istehsal olunan ictimai mәhsulun vә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü
aztәminatlı әhali qruplarının müdafiәsi

64 әhalinin sosial müdafiәsi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyil?

•

Aztәminatlı әhali qruplarının maddi vәziyyәtinin vә hәyat şәraitinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması
ailәnin, qadınların, uşaqların vә gәnclәrin sosial tәminatın vә hüquqların genişlәndirilmәsi
әhalinin sosial müdafiәsi, әmәyin, sağlamlığın mühafizәsi, mәdәniyyәt, tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәrin
tәkmillәşdirilmәsi, mәnzillә tәminat sahәsindә vәtәndaşların konstitusiya hüquqların tәmin edilmәsi

•

hamısı daxildir
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi

65 әmәk mәhsuldarlığı ilә әhali gәlirlәri arasında әlaqә hansı bәnddә düzgün göstәrilmişdir:

•

Әmәk mәhsuldarlığının artımı mәhsul bolluğuna sәbәb olur ki, bu da qiymәtlәrin aşağı düşmәsinә, milli pul
vahidinin alıcılıq qabiliyyәtinin yüksәlmәsinә sәbәb olur.
Әmәk mәhsuldarlığının artımı әmәk intensivliyinә sәbәb olur.
Әmәk mәhsuldarlığının artımı texnika vә texnologiyanın inkişafı ilә әlaqәdar olaraq әhali mәşğulluğuna sәbәb
olur.
Әmәk mәhsuldarlığı әmәk ehtiyatlardan istifadәni tәkmillәşdirir.
Әmәk mәhsuldarlığı işsizliyin aradan qaldırılmasına tәkan verir.

66 Azәrbaycanda minimum sosial standartlar sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün verilәn tәkliflәrә aid
deyil:

•

Minimum sosial standartlarının müәyyәn olunmasında sosial normativlәrin vә normaların nәzәrә alınmasına
xüsusi diqqәt yetirilmәsi
Minimum istehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasında qiymәt amilinin nәzәrә alınması
Minimum әmәk haqqının minimum istehlak büdcәsi ilә әlaqәlәndirilmәsi
Aztәminatlı ailәlәrin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә sosial tәminat sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi
inflyasiya şәraitindә pul vahidinin real mәzmununu saxlamağa yönәlmiş tәdbirlәr

67 Bunlardan hansı xalqın rifahının tәnzimlәnmә mexanizminin funksional prinsiplәrinә aiddir?

•

sosial tәminat sahәlәrindәki aparılan tәnzimlәnmә prosesi
müxtәlif idarәetmә subyektlәri arasında funksiyaların dәqiq bölünmәsi vә mәhdudlaşdırılması
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi
inflyasiya şәraitindә pul vahidinin real mәzmununu saxlamağa yönәlmiş tәdbirlәr
mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.

68 Yoxsulluğun azaldılması ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn Dövlәt Proqramı necә adlanır:

•

Azәrbaycan Respublikasının regionlarında yoxsulluğun azaldılması üzrә Dövlәt Proqramı
Yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi inkişaf üzrә Dövlәt Proqramı
Yoxsulluğun azaldılmasında neft gәlirlәrindәn sәmәrәli istifadә üzrә Dövlәt Proqramı
Yoxsulluğun azaldılması üzrә Dövlәt Proqramı
belә Proqram yoxdur

69 Gәlirlәrin indekslәşdirilmәsi nәyi әks etdirir:

•

yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn
kompensasiya tәdbirlәri sistemi
müәssisәnin mәnfәәtindәn tutulmaların azaldılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
vergi dәrәcәlәrinin әhali gәlirlәri ilә uzlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
dövlәt büdcәsi üzrә gәlir vә xәrclәrin tarazlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
әhali gәlirlәrinә maliyyә sanksiyalarının müәyyәn edilmәsi mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi

70 Bunlardan hansı xalqın rifahının tәnzimlәnmә mexanizminin funksional prinsiplәrinә auddir?

•

Sosial zәmanәt, madafiә vә qorunma sistemlәrinin mobilliyi
müxtәlif sәviyyәlәrdә idarәetmә üsul vә formalarının razılaşdırılması
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi

inflyasiya şәraitindә pul vahidinin real mәzmununu saxlamağa yönәlmiş tәdbirlәr
mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.

71 Hәyat tәrzi anlayışı nәyi xarakterizә edir?

•

insanın yaşayışı üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrlә tәmin olunmasını
insanların әmәk prosesindә, mәişәtdә, ailәdә vә ictimaisiyasi hayatda fәaliyyәtlәri ilә
insanın inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәr sistemi ilә
әhalinin mәcmu gәlirlәri vә xәrclәri ilә
gәlirlәrin vә iqtisadi artımın yüksәlmәsinә yönәdilmiş iqtisadi fәaliyyәtin nәticәsi ilә

72 Bunlardan hansı xalqın rifahının tәnzimlәnmә mexanizminin funksional prinsiplәrinә aiddir?

•

müәyyәn konkret әhali qrupunun sosial proqramlarına yönümlülük
sosial tәminat sahәlәrindәki aparılan tәnzimlәnmә prosesi
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi
Sosial zәmanәt, madafiә vә qorunma sistemlәrinin mobilliyi
mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.

73 Bunlardan hansı xalqın rifahının tәnzimlәnmә mexanizminin funksional prinsiplәrinә aid deyil?

•

müәyyәn konkret әhali qrupunun sosial proqramlarına yönümlülük
hec biri
müxtәlif sәviyyәlәrdә idarәetmә üsul vә formalarının razılaşdırılması
müxtәlif idarәetmә subyektlәri arasında funksiyaların dәqiq bölünmәsi vә mәhdudlaşdırılması.
mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.

74 Bunlardan hansı sosial zәmanәt sistemlәrinin formalaşması әsas prinsipi deyil?

•

Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi
hec biri
Sosial zәmanәt, madafiә vә qorunma sistemlәrinin mobilliyi
dövlәtin mәşğulluq syasәti
mövcud olan mütәşәkkil quruluşlardan, üsullardan istifadә etmәk vә onları yenilәşdirmәk, modernlәşdirmәk,
daha yeni quruluş vә üsullar yaratmaq.

75 Minimum әmәk haqqının müәyyәn edilmәsinin әhәmiyyәtini әks etdirir:

•

orta aylıq әmәk haqqının müәyyәn edilmәsi
aztәminatlı әhali üçün müavinәtlәrin müәyyәn edilmәsi
vergi dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi
heç biri
maliyyә sanksiyalarının müәyyәn edilmәsi

76 Ailә gәlirlәrinin tәrkibi hansı bәnddә düzgün göstәrilmişdir:

•

mәnfәәt, icarә haqları, mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr
mәnfәәt, renta, dividentlәr vә digәr sahibkarlıq gәlirlәri
kompensasiya, vergi yığımları
sosial transfertlәr, torpaq gәlirlәri vә milli gәlir
әmәk haqqı, sosial müavinәtlәr, mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr, mülkiyyәt vә digәr sahibkarlıq gәlirlәri

77 Briqadalarda ümumi qazancın bölüşdürülmәsi üsulları hansılardır?

•

briqada komplektә görә, әmәkdә iştirak әmsalına görә, şәrti tarif dәrәjәlәrinә görә, işlәnilmiş vaxta görә,
faktiki icra olunmuş işә görә
briqada komplektә görә, normalaşdırılımış tapşırığa görә, әmәkdә iştirak әmsalına görә, işlәnilmiş vaxta görә,
şәrti tarif dәrәcәlәrinә görә
normalaşdırılmış tapşırığa görә, әmәkdә iştirak әmsalına görә, şәrti tarif dәrәjәsinә görә, işlәnilmiş vaxta görә,
faktiki icra olunmuş işә görә
briqada komplektә görә, әmәkdә iştirak әmsalına görә, normalaşdırılmış tapşırığa görә, işlәnilmiş vaxta görә,
işçilәrin dәrәjәsinә vә faktiki işlәnilmiş vaxta görә
işlәnilmiş vaxta görә, faktiki ijra olunmuş işә görә, işçilәrin dәrәjәsinә vә faktiki işlәnilmiş vaxta görә, şәrti
tarif dәrәjәlәrinә görә, әmәkdә iştirak әmsalına görә

78 Bunlardan hansı sosial zәmanәt sistemlәrinin formalaşması prinsipidir?

•

vergi sistemini tәkmillәşdirilmәsi
gәlirlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi
Sosial zәmanәt, müdafiә vә qorunma sistemlәrinin mobilliyi
hamısı
sosial tәminat sahәlәrindәki aparılan tәnzimlәnmә prosesi

79 Sosial zәmanәt sistemi dedikdә nә başa düşülür?

•

inflyasiya şәraitindә pul vahidinin real mәzmununu saxlamağa yönәlmiş tәdbirlәr
ayrıayrı әhali qruplarının müdafiәsi üçün hәyata keçirilәn proqramlar
әhalinin müxtәlif qruplarının qanunla tәsdiqlәnmiş tәminat sәviyyәlәri vә formaları
dövlәtin mәşğulluq siyasәti
dövlәt tәrәfindәn gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi

80 Müasir dövrdә sosial müdafiә sistemi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә aiddir?

•

ölkә әhalisi üçün layiqli yaşayış, әlverişli әmәk, maişәt vә istirahәt, tәhsil vә sağlamlıq şәraitinin yaradılması
yüksәk mәhsuldarlı әmәk vә sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin yaradılması
aztәminatlı әhali qruplarının maddi vәziyyәtinin vә hәyat şәraitinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı aid hesab edilir
şәxsi vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istehsal olunan ictimai mәhsulun vә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü

81 Azәrbaycanda әhalinin hәyat sәviyyәsinin inkişaf etmiş ölkәlәrin sәviyyәsinә çatdırılması
istiqamәtindә әsas prioritetlәrә aid deyilr?

•

aztәminatlı әhali qruplarının müdafiәsi
yüksәk mәhsuldarlı әmәk vә sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin yaradılması;
şәxsi vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istehsal olunan ictimai mәhsulun vә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü
ölkә әhalisi üçün layiqli yaşayış, әlverişli әmәk, maişәt vә istirahәt, tәhsil vә sağlamlıq şәraitinin yaradılması.
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi

82 Azәrbaycan dövlәti tәrәfindәn hәyata keçrilәn Yoxsulluğun azaldılması vә Davamlı İnkişaf
Proqramı neçәncı illәri әhatә edir?

•

20052006cı illәri
20052008ci illәri
20052007ci illәri
20092012ci illәr
20082010cu illәri

83 Qeyd edilәnlәrdәn hansı sosial müdafiә sistemi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә aiddir?

•

şәxsi vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istehsal olunan ictimai mәhsulun vә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü
ailәnin, qadınların, uşaqların vә gәnclәrin sosial tәminatın vә hüquqların genişlәndirilmәsi;
yüksәk mәhsuldarlı әmәk vә sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin yaradılması
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı aid hesab edilir
yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri

84 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sosial müdafiә sistemi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә
aiddir?

•

şәxsi vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istehsal olunan ictimai mәhsulun vә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü
ölkә әhalisi üçün layiqli yaşayış, әlverişli әmәk, maişәt vә istirahәt, tәhsil vә sağlamlıq şәraitinin yaradılması
yüksәk mәhsuldarlı әmәk vә sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin yaradılması
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı aid hesab edilir
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi

85 Bunlardan hansı hazırda sosial müdafiә sistemi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә aid edilir?

•

әmәyin, sağlamlığın mühafizәsi, mәdәniyyәt, tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәrin tәkmillәşdirilmәsi, mәnzillә
tәminat sahәsindә vәtәndaşların konstitusiya hüquqların tәmin edilmәsi
yüksәk mәhsuldarlı әmәk vә sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin yaradılması
ölkә әhalisi üçün layiqli yaşayış, әlverişli әmәk, maişәt vә istirahәt, tәhsil vә sağlamlıq şәraitinin yaradılması
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı aid hesab edilir
şәxsi vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istehsal olunan ictimai mәhsulun vә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü

86 әhalinin sosial müdafiәsi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyil?

•

Aztәminatlı әhali qruplarının maddi vәziyyәtinin vә hәyat şәraitinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması
yüksәk mәhsuldarlı әmәk vә sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin yaradılması
әhalinin sosial müdafiәsi, әmәyin, sağlamlığın mühafizәsi, mәdәniyyәt, tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәrin
tәkmillәşdirilmәsi, mәnzillә tәminat sahәsindә vәtәndaşların konstitusiya hüquqların tәmin edilmәsi
hamısı daxıldır
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi

87 Bunlardan hansı әhalinin sosial müdafiәsi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә daxil deyil?

•

şәxsi vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istehsal olunan ictimai mәhsulun vә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü
aztәminatlı әhali qruplarının maddi vәziyyәtinin vә hәyat şәraitinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması
әhalinin sosial müdafiәsi, әmәyin, sağlamlığın mühafizәsi, mәdәniyyәt, tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәrin
tәkmillәşdirilmәsi, mәnzillә tәminat sahәsindә vәtәndaşların konstitusiya hüquqların tәmin edilmәsi
hamısı daxıldır
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi

88 Bunlardan hansı Ahıllara sosial xidmәt haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda nәzәrdә
tutulan Stasionar sosial xidmәt ә daxildir?

•

Ahıl adamın fiziki durumu, psixi pozuntusu vә digәr hallar nәzәrә alınmaqla tibbi vә sosial reabilitasiya
tәdbirlәri hәyata keçirilmәsi
Ahıllara yaşayış yerindә sanitariyagigiyena şәraitinin yarandılması
Ahılların qida qәbul edilmәsinә, digәr mәişәt xidmәtinin göstәrilmәsinә kömәklik, tibbi yardım vә onların tibb
müәssisәsinә müşayәt olunması;
Qohumları ahıllara qulluq edә bilmәdiklәri halda tibbisosial ekspert komissiyasının qәrarına әsasәn onların
sosial xidmәt müәssisәlәrindә yerlәşdirilmәsi;
Ahıllara dәrman vasitәlәrinin, zәruri әrzaq vә әsas tәlәbat mallarının almağa kömәk göstәrmәk

89 Müasir dövrdә bunlardan hansı sosial müdafiә sistemi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә aid
edilimir?

•

hamısı aid hesab edilir
әhalinin sosial müdafiәsi, әmәyin, sağlamlığın mühafizәsi, mәdәniyyәt, tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәrin
tәkmillәşdirilmәsi, mәnzillә tәminat sahәsindә vәtәndaşların konstitusiya hüquqların tәmin edilmәsi
aztәminatlı әhali qruplarının maddi vәziyyәtinin vә hәyat şәraitinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi
demoqrafik vәziyyәtin yaxşılaşdırılması, әhalinin, xüsusilә, uşaqlar vә әmәk qabiliyyәtli yaşda olan
vәtәndaşlar arasında ölümün azalması;

90 Ahıllara sosial xidmәt haqqında Qanuna әsasәn ahıllara sosialmәslәhәt yardımının hansı qurumlar
hәyata keçirә bilәr?

•

dövlәt, bәlәdiyyә vә özәl müәssisәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr
dövlәt vә bәlәdiyyә orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr 20082015ci illәr
dövlәt vә özәl müәssisәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr
yanız dövlәt hәyata keçirә bilәr
bәlәdiyyә orqanları vә özәl müәssisәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilә bilәr

91 Azәrbaycan dövlәti tәrәfindәn hәyata keçrilәn sığortapensiya sisteminin inkişafına dair Dövlәt
Proqramı necәnci illәri әhatә edir?

•

20092015ci illәr
20082015ci illәr
20102013cü illәr
20092012ci illәr
20122015ci illәr

92 Yoxsulluq sәviyyәsinin yüksәk olması nәyә sәbәb olur?

•

әhalinin zәruri istehlak mәhsulları vә xidmәt növlәrindәn istifadә etmәsini mәhdudlaşdırır
ölkәnin dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsini artırır
әhalinin xaricә axınına әngәl yaradır
ölkәnin sisialiqtisadi inkişafına tәkan verir
ölkәdә sosial gәrginliyi azaldır

93 Yaşayış minimumu әsasında hansı sosialiqtisadi göstәricilәr müәyyәn olunur?

•

mәşğulluq vә işsizlik sәviyyәlәri
ailәdә himayәçilik yukü
әhalinin iqtisadi fәallıq sәviyyәsi
әmәk haqqının vә sosial transfertlәrin minimum sәviyyәlәri
işçilәrin ixtisas sәviyyәsi

94 әmәk bazarında muzdla işlәyәnlәrin maraqlarını hansı qurum tәmsil edir?

•

dövlәt
qeyrikommersiya tәşkilatlar
kommersiya tәşkilatlar
hәmkarlar tәşkilatları
işәdüzәlmә üzrә aqentliklәr

95 İşsizlik hansı göstәricilәrin әlaqәlәndirilmәsi әsasında müәyyәn olunur?

•

әmәk qabiliyyәtli әhali vә işsizlәr
iqtisadifәal әhali vә mәşğul olanlar
iqtisadifәal әhali vә işsizlәr

•

әmәk qabiliyyәtli әhali vә pensiyaçılar
әmәk qabiliyyәtli әhali vә әlillәr

96 İşçi qüvvәsinin qiymәti hansı iki tәrәfin qarşılıqlı әlaqәnin әsasında yaranır?

•

işәgötürәn vә muzdlu işçi
muzdlu işçi vә mәşğulluq xidmәti
işәgötürәn vә mәşğulluq xidmәti
işәgötürәn vә tәhsil müәssisә
muzdlu işçi vә ixtisasartırma tәşkilatı

97 İşsizliyin tәbii sәviyyәsi necә müәyyәn olunur?

•

friksion vә struktur işsizliyin cәmi kimi
siklik vә struktur işsizliyin cәmi kimi
friksion vә siklik işsizliyin cәmi kimi
gizli vә struktur işsizliyin cәmi kimi
mövsumi vә friksion işsizliyin cәmi kimi

98 İşçilәrin nümayәndәli orqanı:

•

işçilәrin vә işәgötürәnlәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә birgә
yaratdıqları vә müvafiq qanunvericilik әsasında fәaliyyәt göstәrәn tәşkilat
ayrıayrı qrup vәtandaşların şәxsi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә yaratdıqları siyasi
qurum
işçilәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә yaratdıqları vә
müvafiq qanunvericilik әsasında fәaliyyәt göstәrәn hәmkarlar ittifaqı
işçilәrin vә işsizlәrin mәnafelәrini müdafiә etmәk vә onların sosial müdafiәsi mәqsәdi ilә yaradılan ictimai
cәmiyyәt
ölkәdә vәtandaşların hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә yaratdıqları vә müvafiq
tabeçiliyә malik olan ictimai tәşkilat

99 İşәgötürәnlәrin nümayәndәli orqanı:

•

sahibkarlıq fәaliyyәtlәri ilә әlaqәdar sosialiqtisadi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә
işәgötürәnlәr birliyi
xidmәti fәaliyyәtlә әlaqәdar bir qrup işçilәrin sosialiqtisadi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә etmәk
mәqsәdi ilә yaratdığı birliyi
müxtәlif növ fәaliyyәtlә әlaqәdar insanların sosialiqtisadi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә etmәk
mәqsәdi ilә yaratdığı birliklәr
biznes fәaliyyәti ilә әlaqәdar vәtәndaşların sosialiqtisadi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi
ilә yaratdıqları birlik
kommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәrin sosialiqtisadi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә etmәk
mәqsәdi ilә yaratdıqları qurum

100 әmәk bazarında dövlәtin funksiyalarına daxil deyil:

•

sosialiqtisadi
tәnzimlәmә
qanunverici
müdafiә
tәkrar istehsal

101 әmәk bazarında dövlәtin fәal siyasәtinә daxil deyil:

•

işәdüzәltmәyә dәstәk
peşә hazırlığa dәstәk
işsizlәrin qeydә alınması

•

peşәlәr üzrә mәslәhәt
özünәmәşğulluğun inkişafına dәstәk

102 әmәk bazarının fәallaşması tәdbirlәrinә aid deyil:

•

işçi qüvvәsinin tәklifin stimullaşdırılması
işsizlik müavinәtlәrin artırılması
işçi qüvvәsinә tәlәbin stimullaşdırılması
regionların inkişafına dәstәk
işçi qüvvәsinin tәklif vә tәlәbin uyğunlaşması

103 әmәk bazarında passiv siyasәtin tәdbirlәrinә aid deyil:

•

işsizlәrin qeydә alınması
işsizlik müavinәtlәrin ödәnilmәsi
işsizlik müavinәtin mәblәğinin müәyyәn edilmәsi
yeni iş yerlәrin yaradılması
işsizlәrә natura şәkildә yardımın verilmәsi

104 Sosial әmәkdaşlıq sisteminin iştrakçılarına aid deyil:

•

dövlәt
ev tәsәrrüfatları
işәgötürәn
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatları
muzdlu işçilәr

105 Cәmiyyәtdә işsizlik sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir:

•

istehlak mallarına tәlәbat
iş yerlәrinin tәklifi
mәişәt xidmәtlәrin tәklifi
kadrların ixtisas sәviyyәsi
ilkin tәlәbatın ödәnilmәsi

106 İşçi qüvvәsinә tәlәb vә tәklifin tarazlaşdırılmasına bilavasitә nә tәsir etmir?

•

işdәn çıxarılma ehtimalı qarşısında olan işçilәrin peşә tәhsilinin qabaqcadan tәşkil edilmәsi
işçilәrlә işәgötürәnlәrin arasında sosialәmәk münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
boş iş yerlәri haqqında vahid informasiya bazasının yaradılması
işsizlik müavinәtinin minimum mәblәğinin artırılması vә onun mәrhәlәlәrlә minimum yaşayış standartlarına
çatdırılması
sosial müdafiәyә xüsusi ehtiyacı olan әhali qrupları üçün yeni iş yerlәrinin yaradılması

107 Mәşğulluq xidmәti orqanlarına müraciәt edәn vәtәndaşlara daxil deyil:

•

iş yerini dәyişmәk vә yeni işә düzәlmәk arzusunda olmayanlar
bağladıqları iş müqavilәsinin müddәtinin qurtarması ilә әlaqәdar işә düzәlmәk üçün müraciәt edәnlәr
iş yerlәrindә ixtisara düşәcәklәrinin gözlәnilmәsi olmaları ilә әlaqәdar işә düzәlmәk üçün müraciәt edәnlәr
yeni ixtisasa vә yaxud ixtisasrtırma kurslarına göndәriş almaq ilә әlaqәdar işә düzәlmәk üçün müraciәt edәnlәr
әsas işdәn boş vaxtlarında işlәmәk arzusunda olmaları ilә әlaqәdar işә düzәlmәk üçün müraciәt edәnlәr

108 İşsizliyә görә müavinәt alanlar:

•

15 yaşına çatmış, mәişәt xidmәtindә mәşğul olan vә әlavә pul vәsaiti almayan vәtәndaşlar
15 yaşına çatmış, müxtәlif fәaliyyәt növü ilә mәşğul olan vәtәndaşlar

•

15 yaşına çatmış, mәşğulluq xidmәtindә qeydә alınmış vә işsiz statusu olan vәtәndaşlar
15 yaşına çatmış, hәrbi xidmәtindә qeydә alınmış vә orta tәhsili olan vәtәndaşlar
15 yaşına çatmış, hәrbi xidmәtindә qeydә alınmış vә orta tәhsili olan vәtәndaşlar

109 İş qüvvәsinin tәklifi vә ona olan tәlәb arasındakı nisbәtә tәsir edәn amillәrә aid olunmur:

•

işçi qüvvәsinin potensialı
әmәk bazarının konyukturası
işçinin psixofizioloji vәziyyәti
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafı
iş qüvvәsinin dәyәri vә qiymәti

110 İş qüvvәsinin tәklifini müәyyәn edәn göstәricilәrә daxil deyil:

•

әhalinin ümumi sayı
bir işçi tәrәfindәn il әrzindә işlәnmiş saaatların orta miqdarı
iqtisadi fәal әhalinin payı
işçinin ailә üzvlәrinin sayı
әmәyin kәmiyyәti, keyfiyyәti vә ixtisaslaşması

111 İşçi qüvvәsinin tәklifinin artmasına tәsir edәn amillәrin sırasına daxil olunmur:

•

әmәk ehtiyatlarının sayını müәyyәn edәn demoqrafik amillәr
әmәk ehtiyatlarına daxil olan müxtәlif demoqrafik vә etnik qrupların iqtisadi fәallıq sәviyyәsi
әmәk proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsi
mәşqulluq növünün dәyişilmәsindә mobillik
әmәk qabiliyyәtli әhalinin immiqrasiyası

112 İşçi qüvvәsinә olan tәlәbata tәsir edәn amillәrin sırasına daxil deyil:

•

işçilәr arasında sosialәmәk münasibәtlәrin inkişafı
әmәk haqqının sәviyyәsi
işçilәrin istehsal etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrә olan tәlәbatın hәcmi
iqtisadi siklin fazası
istehsal prosesindә texniki vasitәlәrin vә işçi qüvvәsinin birbirini әvәz etmә dәrәcәsi

113 Mәşğulluğun sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәricilәrin sırasına daxil deyil^

•

әmәk fәaliyyәtindә iştirak etmә sәviyyәsinә görә әmәk ehtiyatlarının bölgüsündәki nisbәt
әmәk ehtiyatlarının formalaşması
әmәk qabiliyyәtli әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi
peşәixtisas әlamәtlәr üzrә işçilәrin bölgüsünün strukturu
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üzrә işçilәrin bölgüsünün strukturu

114 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı real әmәk haqqı indeksi ifadә edir?

•

Әmәk haqqı fondunun işçilәrin sayına nisbәti kimi
Mәhsul hәcmi indeksinin işçilәrin sayına nisbәti kimi
Nominal әmәk haqqı indeksi ilә mәhsulun qiymәti indeksinin cәmi kimi
Nominal әmәk haqqı indeksinin әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәt indeksinә nisbәti kimi
Әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәt indeksinin nominal әmәk haqqı indeksi ilә hasili kimi

115 Qeyd edilәnlәrәn hansı әmәyin ödәnilmәsinin әsas funksiyalarına aid deyil?
tәkrar istehsal
stimullaşdırma

•

idarәetmә
tәnzimlәmә
qiymәtlәndirmә

116 Aşağıda verilәn hansı bәnd tarif sisteminin әsas ünsürlәrini xarakterizә edir?

•

tarif cәdvәli, әmәk haqqı, әmәyin normalaşdırılması
tarifixtisas sorğu kitabçaları, әmәk haqqı, әmәyin reduksiyası
tarif maaşları, mükafat, әmәyin tәşkili
әmәk normaları, mükafat, tarif jәdvәli
tarif cәdvәli, tarif maaşları, tarifixtisas sorğu kitabçaları

117 Müasir dövrdә gәlirlәrin vә әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsi dedikdә әsasәn nә başa düşülür?

•

orta әmәk haqqının tәnzimlәnmәsi
müxtәlif әhali qruplarının differensiyalaşdırılmış vergiqoymaya cәlb olunan gәlirlәrinin büdcә vasitәsilә
yenidәn bölgüsü
minimum әmәk haqqının dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilmәsi
gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü yolu ilә әhalinin ictimai mәhsuldan pay almaq hüquqlarının tәmin olunması
sosial yardımların hәr il artıılması

118 Aşağıdakı bәndlәrdәn hansında alә gәlirlәrinin tәrkibi düzgün göstәrilmişdir?

•

mәnfәәt, renta, dividentlәr vә digәr sahibkarlıq gәlirlәri
sosial transfertlәr, torpaq gәlirlәri vә milli gәlir
әmәk haqqı, sosial müavinәtlәr, mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr, mülkiyyәt vә digәr sahibkarlıq gәlirlәri
kompensasiya, vergi yığımları
mәnfәәt, icarә haqları, mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr

119 2014 cü ildә Azәrbaycana adambaşına düşәn ÜDMin hәcmi nә qәdәr olub?

•

6264,1 manat
8000 manat
7344,5 manat
11532,5 manat
6300 manat dan artıq

120 Sosial transfertlәr dedikdә nә başa düşülür?

•

dövlәt tәrәfindәn әvәzsız qaydada әhaliyyә pul vә natural formada ödәnilәn vәsaitlәr
işәgötürәn tәrifindәn muzdlu işçiyә ödәnilәn pul vәsait
müәssisә tәrәfindәn işçiyә ödәnilәn әmәk haqqı
әmәk fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilәn vәsait
sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilәn gәlirlәr

121 Sosial transfertlәrin ödәnilmәsindә әsas mәqsәd nәdir?

•

işçilәrin öz iş qüvvәsinin tәkrar istehsalını tәmin etmәk
әhalinin әmәk miqrasiyasını güclәndirmәk
әhalinin sosial müdafiәsinin vә hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
işçinin asudә vaxtından sәmәrәli istifadә etmәk
işçinin әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq

122 Sosial transfertlәr sisteminin әsas vәzifәlәrinә aid deyil:
әhalinin sosial cәhәtdәn әhәmiyyәtli xidmәtlәrlә tәmin edilmәsi

•

әhalinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtdәn tәkrar istehsalının tәmin olunması
işlәyәn vә işlәmәyәn vәtәndaşların maddi tәminatında fәrqin azalması
işçiyә yüksәk sәviyyәdә әmәk haqqının ödәnilmәsi
işlә tәmin olunma sahәsindә yaranan neqativ halların әhalinin gәlirlәrinә tәsirinin azalması

123 Sosial transfertlәr sisteminә aid deyil:

•

mükafat
stipendiya
tәqaüd
güzәşt
müavinәt

124 Sosial transfertlәrin әsas qrupları:

•

pensiya, sosial yardım vә güzәşt
stipendiya, müavinәt vә sığorta
sosial yardım, sosial zәmanәtlәr vә sosial sığorta
sosial sığorta, divident vә pensiya
kompensasiya, güzәşt vә sosial zәmanәt

125 Sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәrinә daxil deyil:

•

әmәyin ödәnilmәsi sahәsindә müәssisәlәrin müstәqilliyi
sosial zәmanәtin müdafiә sisteminin mobilliyi
vәtәndaşlara onların әmәk qabiliyyәtinә uyğun sosial zәmanәtlәrin verilmәsi
sosial siyasәtin hәyata keçirilmәsindә әrazi vә yerli icra strukturlarının funksiya bölgüsü
sosial zәmanәt sisteminin vaxtaşırı yenilәşdirilmәsi

126 Sosial zәmanәtlәr kimә tәqdim olunur?

•

uşaqlı ailәlәrә
bütün әhaliyә
tәk analara
yeniyetmәlәrә
ahıl insanlara

127 Minimum dövlәt sosial standartlarının vәzifәlәrinә aid deyil:

•

әhalinin sosial müdafiәsini, onun әn vacib mal vә xidmәtlәrә olan tәlәbatını ödәmәk
mövcud maliyyә vәsaitlәri öncül sosial siyasәt istiqamәtlәrinә yönәltmәk
tәminatlı sosial ödәmәlәrin normativ baxımdan әsaslandırmaq
cәmiyyәtdә sosial sabitliyi tәmin etmәk
әhalinin mәşğulluğunu tәmin etmәk

128 Ünvanlı dövlәt sosial yardımı sahәsindә әsas anlayışlar sırasına aid deyil:

•

yaşayış minimumu
ailә
ehtiyac meyarı
yüksәk tәminatlı ailә
aztәminatlı ailә

129 Sosial yardım kimә verilir?
bütün yaşlı әhali qrupuna

•

pensiya yaşına çatmış әhaliyә
әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan әhaliyә
bütün az yaşlı әhali qrupuna
sosial yardıma ehtiyacı olan vә bu müәyyәn olunduqdan sonra әhalinin yalnız sosial cәhәtdәn imtiyazlı
kateqoriyalarına

130 Sosial sığortalanmanın istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

işsizliklә bağlı
tibbi sığorta
әmlakla bağlı
istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrlә bağlı
pensiya yaşına çatmaqla әlaqәdar

131 Sosial transfertlәrtlәr kim tәrәfindәn ödәnilir?

•

sahibkar
dövlәt
mülkiyyәtçi
hәmkarlar ittifaqı
işçi

132 Sosial transfertlәrtlәr hansı formada ödәnilir?

•

pul vә natura
natura vә faiz
pul vә faiz
natura vә aksiz
faiz vә rüsum

133 Sosial transfertlәrtlәrin ödәnilmә müddәtinә görә hansı formaları mövcuddur?

•

mütlәq vә nisbi
aylıq vә rüblük
daimi vә mövsümi
müntәzәm vә birdәfәlik
aylıq vә illik

134 Azәrbaycanda mövcud olan sosial müavinәtlәr sisteminә daxil deyil:

•

yetim vә valideyn himayәsәndәn mәhrum olunmuş uşaqların qәyyumlarına müavinәt
ailә başçısının itirilmәsinә görә müavinәt
әhalinin adambaşına düşәn ÜDMun payı,
uşağın doğulmasına ğörә ailәlәrә verilәn müavinәt
uşaqlı ailәlәrә aylıq müavinәt

135 Sosial sığortanın neçә forması mövcuddur?

•

5
3
2
6
4

136 Sosial sığortanın formalarına aiddir:

•

•

mәcburi vә könüllü
ümumi vә xüsusi
birbaşa vә dolayi
әsas vә әlavә
mütlәq vә nisbi

137 Sosial sığorta haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn sosial sığortanın neçә
prinsipi var?

•

2
4
3
6
5

138 Sosial sığortanın prinsiplәrinә aid deyil:

•

sosial sığortanın munt zәmliyin dövlәt tәminatı;
sosial sığortanın iscilәrә әmәk qabiliyyәtinin itirildiyi hәr bir halda tәminat vermәsi;
sosial sığortanın umumiliyi;
sosial sığortanın differensasiyası
dövlәt sosial sığortasının mәcburiliyi;

139 Sosial sığortanın istirakcılarına kimlәr aiddir?

•

sığortacı, sığortaedәnlәr vә sığortaolunanlar
әmәk bazarın subyektlәri, sığortaedәnlәr vә işsizlәr
sığortacı, icraçı vә tәşkilatçı
sığortaedәnlәr, mülkiyyәtci vә icraçı
işәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr vә sığortaolunanlar

140 Sığorta riski dedikdә nә başa düşülür?

•

sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalı
sığorta tәşkilatların gәlirin itirilmәsi ehtimalı
sığorta ödәmәlәrin köçürülmәsi
sığortaolunanların say dinamikası
sığorta hadisәlәrin baş vermә dövrü

141 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı gәlirlәrin vә әmәk haqqının tәnzimlәnmәsinin dövlәt
mexanizminә aid deyil?

•

ilkin bölgü, yәni әmәyin ödәnilmәsi, әhalinin vә müәssisәlәrinin digәr gәlirlәrin әldә edilmәsi
әhalinin istehlakını әn azı yaşayış minimumu büdcәsi sәviyyәsindә tәmin etmәk
dövlәt büdcәsi, vergiqoyma vә transfert sistemlәri vasitәsilә gәlirlәrin yenidәn bölgüsü;
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı aiddir
әhaliyә xidmәt göstәrilmәsi vә müvafiq әmәliyyәtların hәyata keçirilmәsi yolu ilә son bölgü

142 Göstәrilәnlәrdәn hansı müasir dövrdә әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodlarına
aiddr?

•

әmәk haqqı
institusional
büdcә
qanunverici

bölgü

143 Bu qeyd edilәnlәrdәn hansı bazar iqtisadiyyatı ilә inkişaf edәn әhalinin gәlirlәrinin dövlәt
tәnzimlәnmәsinin metodlarına aid edilmir?

•

inzibati
iqtisadi
büdcә
razılaşma
qanunverici

144 Müasir dövrdә әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin alәtlәrinә aşağıda verilәnlәrdәn
hansılar aid deyil?

•

sosial transfertlәr
gәlirlәrin indekslәşmәsi vә kompensasiyası
cәmi gәlirlәrә mütәrәqqi vergiqoyma
sosial tәrәfdaşlıq sistemi
әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili

145 Qeyd olunanlardan hansı müasir iqtisadi sistemlәrdә әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin
alәtlәrinә aid edilir?

•

vergiqoyma üzrә güzәştlәr
büdcә gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsi
ixracın stimullaşdırılması
tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili

146 Azәrbaycanda bu qeyd edilәnlәrdәn hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin
formalarına aid deyil?

•

vergi
büdcә
sosial transfetlәr
institusional
bölgü

147 Bunlardan hansı bazar iqtisadiyatı şәraitindә әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin
metodlarına aid edlir?

•

institusional
bölgü
razılaşma
büdcә
әmәk haqqı

148 Aşağıdaklardan hansı azad bazar iqtiasadiyyatının mövcud olduğu ölkәlәrdә gәlirlәrin dövlәt
tәnzimlәnmәsinin vәzifәlәlәrinә daxil edilmir?

•

mövcud sosial transfertlәr sistemini tәkmillәşdirmәk
sosial yardımların hәr il artıılması
әhalinin istehlakını әn azı yaşayış minimumu büdcәsi sәviyyәsindә tәmin etmәk
gәlirlәrinin bölgüsündә aztәminatlı әhali qruplarının mәnafelәrini müdafiә etmәk
gәlirlәrin büdcә vasitәsilә yenidәn bölgüsünün daha sәmәrәli yollarını müәyyәn etmәk

149 Bazar iqtisadiyyatı ilә inkişaf edәn ölkәlәrdә bu qeyd edilәnlәrdәn hansı gәlirlәrin dövlәt
tәnzimlәnmәsinin vәzifәlәlәrinә daxil deyil?

•

gәlirlәrin vә әmәk haqqının tәnzimlәnmәsi mәqsәdilә onlara vergiqoymada şәffaflığı tәmin etmәk
әlavә dәyәr vergisinin dәrәcәsinin hәr il aşağı salınması
әhalinin istehlakını әn azı yaşayış minimumu büdcәsi sәviyyәsindә tәmin etmәk
gәlirlәrinin bölgüsündә aztәminatlı әhali qruplarının mәnafelәrini müdafiә etmәk
minimum әmәk haqqının sәviyyәsini minimum istehlak mal vә xidmәtlәrinin dәyәrinә uyğun olaraq müәyyәn
etmәk

150 Bunlardan hansı әhalinin maddi tәminatının göstәricisinә daxil deyil?
Әhalinin yoxsulluq göstәricilәri
Әhalinin pensiya tәminatının göstәricilәri
Sosial gәrginlik
Әhalinin yaşayış sәviyyәsi
Ev tәsәrrüfatlarının gәlirlәri

151 Minimum istehlak büdcәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununu neçәnci ildә qәbul
edilmişdir?

•

1990cı il
1995ci il
1992ci il
2000ci il
1998ci il

152 әgәr vәtәndaşın gәliri orta әmәk haqqının 40%ni tәşkil edirsә vә o, adi mәişәt әşyaları әldә edә
bilmirsә, ancaq onun yemәk vә mәnzil haqqının ödәnilmәsi üçün kifayәt qәdәr vәsaiti varsa, hansı
kateqoriyaya aid edilir?

•

O, tәminatlı hesab edilir
O, gәlirsiz hesab edilir
O, orta sәviyyәli hesab edilir
O, fiziki aclıq hәddindә hesab edilir
O, yoxsul hesab edilir

153 Hәyat şәraiti anlayışı nәyi xarakterizә edir?

•

insanın yaşayışı üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrlә istehlakı başa düşülür
insanların әmәk prosesindә, mәişәtdә, ailәdә vә ijtimaisiyasi hayatda fәaliyyәtlәri başa düşülür
insanın inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәr sistemi başa düşülür
әhalinin hәyat fәaliyyәtinin bilavasitә, obyektiv cәhәtlәri, yәni mәşğulluq, әmәyin ödәnişi vә sair başa düşülür
gәlirlәrin vә iqtisadi artımın yüksәlmәsinә yönәdilmiş iqtisadi fәaliyyәtin nәticәsi başa düşülür

154 Bunlardan hansı hәyat sәviyyәsini şәrtlәndirәn amillәrin sırasına daxildir?

•

әhalinin gәlirinin sәviyyәsi, maddi rifahı, istehlakın hәcmi
әmәk qabiliyyәtli әhalinin mәşğulluğu
әhalinin mәnzillә tәmin olunması
sәhiyyәnin, tәhsilin vә mәdәnimaişәt xidmәtinin sәviyyәsini, sığorta.
maddi, mәnәvi nemәtlәr vә xidmәt göstәricilәri

155 Qeyd edilәnlәrdәn hansı hansı hәyat sәviyyәsinin inteqral göstәricisinә daxil deyil?
Makroiqtisadi göstәricilәr

•

Әhalinin iqtisadi fәallıq göstәricilәri
Demoqrafik göstәricilәr
Әhalinin pensiya tәminatının göstәricilәri
Ev tәsәrrüfatlarının gәlirlәrini göstәrәn göstәrici

156 Hansı qrup göstәriclәri hәyat sәviyyәsinin daha ümumi xarakteristikasını verir?

•

maddi sәrvәtlәrin isteklakı vә xidmәtin sәviyyәsini xarakterizә edәn cinsi göstәricilәr
sintetik dәyәr göstәricilәri
әhalinin sosial qrupları vә әrazi üzrә tәhlilindә istifadә olunan nisbi göstәriclәri
heç biri
milli gәlirdә istehlak fondlarının kәmiyyәti ilә bağlı göstәricilәr

157 әmәyin ödәnilmәsindә әsas obyektiv bazar amillәrә aid deyil:

•

mәnfәәt
dövlәtin siyasәti
rәqabәt
әmәk vasitәlәrinin qiymәtlәri
işçi qüvvәsinin qiymәti

158 әmәyin ödәnilmәsindә әsas subyektiv amillәrә aid deyil:

•

dövlәt tәnzimlәnmәsi
әmәk bazarın konyukturası
müәssisәdaxili tәnzimlәnmә
sosial әmәkdaşlıq sistemi
hәmkarlar ittifaqı tәrәfindәn tәnzimlәmә

159 әmәk haqqının artırılması mәqsәdilә hәmkarlar ittifaqı hansı vasitәdәn istifadә etmir:

•

iş vaxtının qısaldılması hesabına әmәk bazarında tәklifin mәhdudlaşdırılması
mәşğulluğun inkişafını tәmin edәn istehsal sahәlәrinin genişlәnmәsinә dәstәk
әmәyә tәlәbin artırılması istiqamәtindә tәbliğatın aparılması
vergi dәrәcәlәrinin ardıcıl qaydada azaldılması
işsizliyin artırılmasına vә әmәyin ödәnilmәsinin aşağı düşmәsinә sәbәb olan istehsalın inhisarçılığına qarşı
mübarizә

160 әlavә әmәk haqqının sәciyәvi xüsusiyyәti:

•

müntәzәmlik
daimilik
qeyrimüntәzәmlik
mütәnasiblik
sabitlik

161 Müәssisәnin gәlirindә işçilәrin iştirakı necә müәyyәn olunur?

•

gәlirdәn faiz formasında işçilәrә pul ödәmәlәri
әlverişsiz әmәk şәraitinә görә işçilәrә konpensasiyalar
müәssisә tәrәfindәn işçilәrә verilәn kreditlәr
innovasiya nailiyyәtlәrinә görә qonorar
işçilәrә ezamiyyәt vәsaitlәrinin ödәnilmәsi

162 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә yüksәk әmәk haqqı nәdәn asılıdır?

•

minimum әmәk haqqının sәviyyәsindәn
istehlak sәbәtindәn
әmәk mәhsuldarlığından
әmәk şәraitindәn
istehsal xәrclәrindәn

163 Aşağıdakılardan hansı hәyat sәviyyәsinin inteqral göstәricisinә daxildir?

•

Ev tәsәrrüfatlarının gәlirlәri
Әhalinin iqtisadi fәallıq göstәricilәri
Әhalinin yaşayış sәviyyәsi
Әhalinin yoxsulluq göstәricilәri
Şәxsi istehlak

164 Bunlardan hansı hәyat sәviyyәsinin inteqral göstәricisinә daxil deyil?

•

Makroiqtisadi göstәricilәr
Әhalinin iqtisadi fәallıq göstәricilәri
Demoqrafik göstәricilәr
Әhalinin yoxsulluq göstәricilәri
Әhalinin pensiya tәminatının göstәricilәri

165 Hәyat sәviyyәsinin cinsi göstәriclәrinә hansı göstәricilәr daxil edilir?

•

әrzaq mәhsullarını vә qeyriәrzaq mallarının istehlakı, uzun müddәt istifadә olunan әşyalarla әhalinin tәmin
olunması, mәnzil sahәsi vә sair
sosial müdafiә fondların hәcmi, pәrakәndә әmtәә dövriyysinin hәcmi vә sair
milli gәlirin hәcmi, milli gәlirdә istehlak fondlarının kәmiyyәti, әhalinin real gәlirlәri, işçilәrin real әmәk haqq
vә sair
әhalinin adambaşına düşәn orta aylıq pul gәlirlәri
milli gәlirdә istehlak fondlarının kәmiyyәti

166 Müasir dövrdә hәyat tәrzi anlayışı nәyi xarakterizә edir?

•

insanın yaşayışı üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrlә tәmin olunması
insanların әmәk prosesindә, mәişәtdә, ailәdә vә ictimaisiyasi hayatda fәaliyyәtlәri
insanın inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәr sistemi
әhalinin mәcmu gәlirlәri vә xәrclәri
gәlirlәrin vә iqtisadi artımın yüksәlmәsinә yönәdilmiş iqtisadi fәaliyyәtin nәticәsi

167 Bunlardan hansı әmәk fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasının funksiyalarına aid deyil?

•

iqtisadi
sosialpsixoloci
sosial
tәnzimlәmә
heç biri

168 әhalinin pul xәrclәrinin orta hesabla necә faizini yaşayış sahәsinin alınmasına sәrf olunan xәrclәr
tәşkil edir?

•

1,2 %
1,3 %
1,1 %
0,6 %
0,5 %

169 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı biri Cini әmsalını ifadә edir?

•

Ölkәdә (regionda) müәssisәlәrin gәlirlәrinin diferensiallaşma dәrәcәsini
Ölkәdә (regionda) әhalinin bank әmanәtlәrinin artma dәrәcәsini
Gәlirlәrin ölkә (region) әhalisi arasında bölgüsündәki bәrabәrsizliyin dәrәcәsini
Gәlirlәrin bölgüsündә bәrabәrliyi ifadә edir.
belә anlayış yoxdur

170 Aşağıda qeyd olunanladan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının xәrc hissәsinә daxil
edilmir?

•

әmtәәlәrin alınması vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi
mәişәt xidmәtinin ödәnilmәsi; tәhsilә vә sәhiyyәyә ayrılan vәsaitlәr
hamısı daxıldir
istirahәtә vә turizmә sәrf olunan vәsaitlәr;
mәnzil vә kommunal xidmәtlәrinin ödәnilmәsi

171 istirahәtә vә turizmә sәrf olunan vәsaitlәr;

•

ictimai istehlak vә fәrdi istehlak fondları
mәnfәәt vә әmәk haqqı fondu
müәssisәnin xalis gәliri vә sosial ödәmәlәr
әmәk haqqı fondu vә milli gәlir
sosial müdafiә vә fәrdi istehlak fondları

172 Aşağıda göstәrilәnlәn әyrilәrdәn hansı ailәlәr arasında gәlirlәrin faktiki bölgüsünü onun bәrabәr
bölgüsündәn nә dәrәcәdә fәrqlәndiyini göstәrәn әyridir?

•

Torinqvistik әyrisi
Laffer әyrisi
Fillips әyrisi
Tәlәb әyrisi
Lorens әyrisi

173 Müasir iqtisadi әdәbiyyalarda aşağıda qeyd olunanladan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri
balansının xәrc hissәsinә daxil edilmir?

•

nәqliyyәt vә rabitә xidmәtlәrinin ödәnilmәsi
tәhsilә ayrılan vәsaitlәr vә sәhiyyәyә ayrılan vәsaitlәr
heç biri daxil deyil
hamısı daxıldir
vergilәrin, yığımların, rüsumların vә s. ödәnilmәsi

174 әhalinin gәlirlәr vә xәrclәr balansının gәlir vә xәrclәr hissәsinin ayrıayrı ünsürlәri birbiri ilә
necә әlәqәlәndirilir?

•

balanslar vaistәsilә
gәlir vә xәrclәr sistemi vasitәsilә
tәnliklәr sistemi vasitәsilә
infilyasiyanın müәyyәn edilmәsi vaistәsilә
istehlak qiymәtlәrini hesablanması vaistәsilә

175 Gәlirlәrin bölgüsünün bazar prinsipinә görә:
gәlirlәrin bölgüsündә bәrabәrsizlik yoxdur

•

nisbi bәrabәrsizlik mövcuddur
hәddindәn artıq bәrabәrsizlik mövcud olur
qismәn bәrabәrsizlik mövcuddur
mütlәq bәrabәrsizlik mövcuddur

176 Sosial partnyorluq nәdir:

•

әmәk bazarında işçi qüvvәsi ilә işverәnlәrin maraqlarını әks etdirir.
iş şәraitinin yaxşılaşdırılmasını nәzәrdә tutur.
müәssisә rәhbәrliyinin mәnafeyini xarakterizә edir.
әmәk kollektivlәrindә adaptasiyanın sәviyyәsini göstәrir.
sosial müdafiәnin güclәndirilmәsi demәkdir.

177 Funksional tәnliklәr nәçә cür ola bilәr?

•

1 cür
3 cür
2 cür
5 cür
4 cür

178 Hesablama göstәricilәrinin birbaşa özü ilә bağlı olan tәnliklәr hansı tәnlik hesab olunur?

•

Balans tәnliyi
Funksional tәnlik
Riyazi tәnlik
Hec biri
Optimal tәnlik

179 әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri üzrә balansı bu zaman mühüm rol oynayır

•

illik infilyasiyanin әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinә tәsirinin öyrәnılmәsindә
әhalinin real gәlirlәrinin artım tempini vә pul dövriyyәsinin dayanıqlığının tәyin edilmәsindә
gәlir vergisini hәcminini proqnozlaşdırılmasında
orta әmәk haqqının müәyyәn olunmasında
işsizlәrә ayrılan müavinәtlәrin hәcminin proqnozlaşdırılmasında

180 әhalinin hәr nәfәrinә düşәn real gәlirlәr neçә hesablanır?

•

ölkәnin real gәlir fondunun әhalinin sayına nisbәti
milli gәlirin sәnayeistehsal heyәtinin sayına nisbәti
ÜDMun işlәyәnlәrin sayına nisbәti
milli gәlirin әhalinin ümumi sayına nisbәti
әmәk haqqı fondunun işlәyәnlәrin sayına nisbәti

181 әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansın gәlir hissәsindә nәlәr әks olunur?

•

iqtisadi fәal әhalinin hәr növ gәlirlәri göstәrilir
Әhalinin dövlәtdәn vә ictimai tәşkilatlardan daxil olan gәlirlәri qeyd olunur
Әhalinin aylıq әmәk haqqı qeyd olunur
әhalinin bütün tәbәqәlәri üzrә mövcud olan hәr növ gәlirlәri göstәrilir
Әhalinın müәssisә vә idarәlәrdәn daxil olan gәlirlәr qeyd olunur

182 әhali (ailәlәr) arasında gәlirlәrin faktiki bölgüsünün onun bәrabәr bölgüsündәn nә dәrәcәdә
fәrqlәndiyini göstәrәn әyri hansıdır?

•

•

Lorens әyrisi
Laffer әyrisi
Fillips әyrisi
tәlәb әyrisi
Torinqvistik әyrisi

183 әmәk fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasının funksiyalarına aid deyil:

•

iqtisadi
sosialpsixoloji
sosial
tәnzimlәmә
heç biri

184 Yaşayış sahәsinin alınmasına sәrf olunan xәrclәr әhalinin pul xәrclәrinin orta hesabla necә faizini
tәşkil edir?

•

1,5 %
0,7 %
0,5 %
1,8 %
2%

185 Qısamüddәtli proqnozlaşdırma necә ili әhatә edir?

•

34 il
57 il
56 il
68 il
79 il

186 Aşağıdakılardan hansı fiskal siyasәtә daxil deyil:

•

büdcә siyasәti
vergi siyasәti
pulkredit siyasәti
sosial siyasәt
heç biri

187 Ümumi halda proqnoz hesablamalar әsasәn neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

3 mәrhәlәdә
2 mәrhәlәdә
5 mәrhәlәdә
4 mәrhәlәdә
6 mәrhәlәdә

188 Gәlirlәr vә xәrclәr ayrıayrılıqda nәdә әks olunur?

•

büdcәdә
müәssisәnin tәsәrrüffat planında
illik statistik hesabatlarda
sosialiqtisadi proqramlarda
әhalinin gәlirlәr vә xәrclәr balansında

189 әhalinin gәlirlәri vә xәrclәri balansı tәrtib edilәrkәn, әhalinin pul vәsaitlәrinin bir hissәsinin hansı
sahәlәrә ayrılması nәzәrә alınmalıdır?

•

istehlak mallarına, tәhsilә vә istirahәtә cәkdiyi xәrclәr
kommunal vә sәhiyyә xәrclәri
mәnziltikinti problemlәrinin hәllinә, sosial sığortaya, vergi vә s. kimi ödәmәlәr
istehlak malları, sәhiyyә vә tәhsil xәrclәri
sosial sığortaya vә tikintiyә ayırmalar

190 Pul gәlirlәri vә xәrclәri balansı nәyi xarakterizә edir?

•

Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinı, әmәk haqqı istehlak qiymәtlәri arasındakı nisbәti
Әhali, dövlәt vә özәl müәssisәlәr, ticarәt vә xidmәt sahәlәri arasındakı pul dövriyyәsini
Әhalinin pul gәlirlәrini vә xәrclәrini
Real әmәk haqqını vә istehlak qiymәtlәri indeksinı
Adambaşına düşәm milli gәlirin sәviyyәsini

191 Gәlirlәr vә xәrclәr balansından әhalinin hansı hissәsinin alıcılıq qabiliyyәtinin müәyyәn
olunmasında әsas hesabat alәti kimi istifadә edilir?

•

әhalinin bütün qruplarının
dövlәt müәssisәlәrindә calışanların
iqtisadi fәal әhalinin
әmәk haqqı alanların
işsizlәrin

192 Ümumi daxili mәhsulun hәcmi ilә real gәlirlәr arasında әlaqә hansı formadadır?

•

şaquli
birbaşa
üfüqi
hec bir әlaqә yoxdur
dolayı

193 Bunlardan hansı әhali gәlirinin istifadәsi strukturuna aiddir: istehlak xәrclәri; vergilәr vә
rüsumlar; yığımlar?

•

istehlak xәrclәri
yığımlar
vergilәr vә rüsumlar
hec biri
hamısı

194 Bunlardan hansı istehlak xәrclәrinә aid deyil: qidalanma; alkoqol içkilәr vә tütün mәmulatları;
qeyriәrzaq mәhsulları; xidmәtlәr ?

•

qidalanma;
xidmәtlәr
alkoqol içkilәr vә tütün mәmulatları
hamısı istehlak xәrclәri hesab olunur
qeyriәrzaq mәhsulları;

195 Yoxsulluq sәviyyәsinin artım indikatoru kimi nә çıxış edir?
әhalinin orta aylıq әmәk haqqı

•

•

әhalinin xәrclәr strukturunda qida mәhsullarının payı
sosial müavinәt alanların sayı
minimum әmәk haqını sәviyyәsi
әhalinin istirahәt xәrclәri

196 Hansı ailәlәr yoxsul hesab olunurlar?

•

xәrclәrinin 50%dәn artığı qida mәhsullarının payına düşәn ailәlәr
ölkә üzrә orta ilik gәlirdәn aşağı gәliri olan ailәlәr
xәrclәrinin ⅓ hissәsi qida mәhsullarına payına düşәn ailәlәr
ailә başcısı minimum әmәk haqını sәviyyәsindә әmәk haqqı alan ailәlәr
xәrclәrinin 10%ә qәdәrini qeyriәrzaq mәhsullarına ayıran ailәlәr

197 Müasir dövrdә gәlirlәrin bölgüsündә bazar prinsipinә görә hansısa bәrabәrsizlik mövcuddurmu?

•

mütlәq bәrabәrsizlik mövcuddur
nisbi bәrabәrsizlik mövjuddur
hәddindәn artıq bәrabәrsizlik mövjud olur
qismәn bәrabәrsizlik mövcuddur
gәlirlәrin bölgüsündә bәrabәrsizlik yoxdur

198 Aşağıda rәqәmlәrdәn hansı funksional tәnliklәrin sayını göstәrir?

•

İki
Yeddi
Dörd
Altı
Beş

199 Aşağida qeyd olunanlardan birini funksional tәnliklәr müәyyәn edir?

•

xәrclәrin vә gәlirlәrin hesablanması metodikasını
bir dәyişәnin digәr dәyişәnlәrdәn funksional asıllığını
әhalinin gәlirlәr vә xәrclәr balansının dövri dәyişmәsini
xәrclәrin, yığımların vә pul artımının cәminin pul gәlirlәrinә bәrabәrliyini
xәrclәrin vә gәlirlәrin artım tempininin funksional әlaqәsini

200 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә aşağıdakılardan hansı sәrәncamda qalan gәliri xarakterizә edir?

•

әhalinin şәxsi istehlakına vә şәxsi yığımına sәrf olunan gәlirlәrdir
nominal gәlirlәr hesabına әldә edilә bilәcәk maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin miqdarıdır
ayrıayrı şәxslәrin vә ya sosial qrupların müәyyәn dövr әrzindә әldә etdiyi pul gәlirlәridir
әhalinin әldә etdiyi pul vә natural vasitәlәrin cәmidir
әmәk haqqı, mәvajib vә muzdla işlәyәnlәrin digәr gәlirlәridir

201 Müasir dövrdә sosioloqlar sosial partnyorluq dedikdә aşağıdakılardan hansını qeyd edirlәr?

•

әmәk kollektivlәrindә adaptasiyanın sәviyyәsini
iş şәraitinin yaxşılaşdırılmasını
müәssisә rәhbәrliyinin mәnafeyini
әmәk bazarında işçi qüvvәsi ilә işverәnlәrin maraqlarını
sosial müdafiәnin güclәndirilmәsini

202 Müasir iqtisadi әdәbiyyatlarda hansı tәnliklәr hesablama göstәricilәrinin birbaşa özü ilә bağlı olan
tәnliklәr hesab olunur?

•

Optimal tәnlik
Balans tәnliyi
Riyazi tәnlik
Yuxarıdaklılardan hec biri
Funksional tәnlik

203 әhalinin bütün xәrclәrinin, yığımların vә pul artımının cәminin pul gәlirlәrinin ümumi mәblәğilә
asılılığı balans tәnliklәrinә әsasәn hansi formadadir?

•

gәlirin artım tempi xәrclәrin artım tempini qabaqlayır
xәrclәr çoxdur
gәlirlәr çoxdur
xәrclәrin artım tempi gәlirlәin artım tempini qabaqlayır
gәlirlәr vә xәrclәr bәrabәrdir

204 Hansı vaistә ilә әhalinin gәlirlәr vә xәrclәr balansının gәlir vә xәrclәr hissәsinin ayrıayrı
ünsürlәri birbiri ilә әlәqәlәndirilir?

•

infilyasiyanın müәyyәn edilmәsi vaistәsilә
gәlir vә xәrclәr sistemi vasitәsilә
balanslar vasitәsilә
tәnliklәr sistemi vasitәsilә
istehlak qiymәtlәrini hesablanması vaistәsilә

205 әmәk haqqının iqtisadi tәbiәti nәdә әks olunur?

•

mal vә xidmәtlәrin tәkrar istehsalında
әmәyin bölgü vә kooperasiyasında
iş qüvvәsinin tәkrar istehsalında
innovasiya mәhsulun tәkrar istehsalında
tәbii ehtiyatlarının tәkrar istehsalında

206 Tarif maaşı nәyi әks edir?

•

minimum әmәk haqqını
nominal gәlirlәri
tarif cәdvәli
müәyyәn dәrәcә üzrә işçinin әmәk haqqını
yaşayış minimumu

207 İşlәrin tarifikasıyası üçün hansı sәnәd istifadә olunur?

•

Әmәk Mәcәlәsi
Ali Saziş
vahid tarifixtisas sorğu kitabçası
Fәrdi müqavilә
Kollektiv müqavilә

208 Minimum әmәk haqqı hansı növ normativlәrә aiddir:

•

sosial
hüquqi
fiziki
texniki
beynәlxalq

209 әmәk haqqının tarif sisteminә daxil deyil:

•

tarifixtisassorğu kitabçaları
tarif maaşları
tarif cәdvәli
mükafat
әmәk haqqına әlavә edilәn rayon әmsalları

210 әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili prinsiplәrinә aid deyil:

•

әmәyin kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin nәzәrә alınması prinsipi.
әmәk şәraitinin nәzәrә alınması prinsipi.
әmәyin intensivliyi prinsipi.
bәrabәr әmәyә görә bәrabәr haqqın verilmәsi prinsipi.
işçilәrin tәrkibinin nәzәrә alınması prinsipi.

211 Azәrbaycan Respublikasında vahid tarif şәbәkәsinin tәqbiqindә mülkiyyәt formalarının nәzәrә
alınması:

•

nәzәrә alınmır
makrosәviyyәdә nәzәrә alınır
nәzәrә alınır
mezosәviyyәdә nәzәrә alınır
mikrosәviyyәdә nәzәrә alınır

212 Azәrbaycan Respublikasında vahid tarif şәbәkәsinin әhatә dairәsi:

•

müәssisә
region
sahә
bütün ölkә
şәhәr

213 Azәrbaycan Respublikasında vahid tarif şәbәkәsi neçә dәrәcәdәn ibarәtdir?

•

10
16
13
23
19

214 Tarif sisteminin әsas ünsürlәri:

•

tarif cәdvәli, әmәk haqqı, әmәyin normalaşdırılması
tarifixtisas sorğu kitabçaları, әmәk haqqı, әmәyin reduksiyası
tarif maaşları, mükafat, әmәyin tәşkili
әmәk normaları, mükafat, tarif cәdvәli
tarif cәdvәli, tarif maaşları, tarifixtisas sorğu kitabçaları

215 әmәk haqqının tәşkili ünsürlәri:

•

әmәyin tәşkili, әmәyin stimullaşdırılması, tarif sistemi
mükafatlandırma, tarif sistemi, әmәyin qiymәtlәndirilmәsi
әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәyin normalaşdırılması, tarif sistemi
әmәyin ödәnilmәsi fondu, tarif sistemi, әmәyin tәşkili

әmәyin motivlәşdirilmәsi, әmәyin normalaşdırılması, әmәk haqqı fondu

216 әmәk haqqının struktur baxımından hansı hissәlәri mövcuddur?

•

әsas vә әlavә
birbaşa vә dölayı
sadә vә mürәkkәb
böyük vә kiçik
yuxarı vә aşağı

217 әmәk haqqı neçә hissәdәn ibarәtdir

•

bir
üç
iki
beş
dörd

218 әmәk haqqının әsas funksiyalarına aid deyil:

•

mütәnasiblik funksiyası
stimullaşdırıcı funksiya
tәkraristehsal funksiya
ödәmә qabiliyyәtinin formalaşması funksiyası
mövqe funksiya

219 Minimum әmәk haqqı necә xarakter daşıyır?

•

tövsiyyәli
xeyriyyә
indikativ
mәcburi
könüllü

220 Minimum әmәk haqqı hansı sәviyyәdә tәsdiq olunur?

•

dövlәt
әmәk kollektivi
müәssisә
hәmkarlar ittifaqı
sahibkarlar

221 әmәk haqqının hansı sәviyyәlәri qeydә alınır?

•

minimum vә maksimum
minimum vә orta
maksimum vә optimal
maksimum vә nisbi
minimum vә mütlәq

222 Mәşğul әhalinin gәlirlәrindә әsas gәlir hansıdır?

•

renta
tәqaüd
әmәk haqqı
sosial transfert

müavinәt

223 әmәk haqqı hansı istehsal amilinin gәlirini tәşkil edir?

•

әmәk
sahibkarlıq
torpaq
kapital
mülkiyyәt

224 Mәşğul olan әhalinin әsas gәliri hansıdır?

•

mülkiyyәtdәn gәlir
ssuda faizi
müavinәt
әmәk haqqı
aksiyalar

225 Bütün ehtiyacı olan vәtәndaşların dövlәtdәn maddi yardım almaq hüququ әsas insan
hüquqlarından biri kimi hansı sәnәdindә tәsbit edilib?

•

«İnsan inkişafı indeksi»ndә
“Ahıllara sosial xidmәt haqqında” Qәtnamәdә
«Yaşayış minimumu haqqında» Qanunda
Konstitusiyada.
«Ümumdünya İnsan Hüquqları Bәyannamәsi»ndә

226 BMTnin müәyyәn etdiyi İnsan inkişafı indeksi hansı hәddlәrdә olduqda hәyat sәviyyәsi aşağı
hesab olunur?

•

İndeksin qiymәti 0la 1 arasinda olduqda
İndeksin qiymәti 0,8dәn aşağı olduqda
İndeksin qiymәti 0,5dәn aşağı olduqda
İndeksin qiymәti 0dan aşağı olduqda
İndeksin qiymәti 1,3dәn aşağı olduqda

227 BMTnin tәklifilә İnsan inkişafı indeksi hәddlәri necә müәyyәn edilmişdir:

•

1: 2
0:0,5
0:2
0: 1
1:1,5

228 Bunlardan hansı İnsan inkişafı indeksi ni müәyyәn edәn әsas göstәrici sayılır?

•

әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, sәhiyyәnin vәziyyәti, orta ömür müddәti
әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi, sәhiyyәnin vәziyyәti, orta ömür müddәti
tәhsilin sәviyyәsi, sәhiyyәnin vәziyyәti, mәjmu gәlirlәr
әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, siyasi hәyata daxil olma, orta ömür müddәti.
tәhsilin sәviyyәsi, gözlәnilәn ömür uzunluğu, adambahına düşәn ümumi daxili mәhsul

229 Ümumdünya İnsan Hüquqları Bәyannamәsi nin neçәnci maddәsindә bütün ehtiyacı olan
vәtәndaşların dövlәtdәn maddi yardım almaq hüququ tәsbit edilib?

•

85ci

•

90cı
28ci
20ci il
25ci

230 Bunlardan hansı insan inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәrә aid deyil?

•

tәhsilin sәviyyәsi
nominal әmәk haqqı
orta ömür uzunluğu
orta aylıq әmәk haqqı
adambaşına düşәn ÜDM

231 BMT tәrәfindәn İnsan inkişafı indeksi neçәnci ildәn hesablanmağa başlayıb?

•

1985ci il
1990ci il
1988ci il
2000ci il
1998ci il

232 Minimum istehlak büdcәsinin dәyәri minimum norma üzrә, әn pis halda gündәlik neçә
kilokaloriyә bәrabәr olmalıdır?

•

2800 kilokalori
2000 kilokalori
2600 kilokalori
1900 kilokalori
2500 kilokalori

233 Neçә kilokalori qidalanma aclıq hәddi sayılır?

•

1800 kilokalori
2000 kilokalori
2100 kilokalori
2500 kilokalori
2200 kilokalori

234 Bunlardan hansı fiziki şәxslәrin vergiyә cәlb olunan gәlirlәrinә aid deyil?

•

muzdlu işә aid olmayan fәaliyyәtdәn әldә edilәn gәlirlәr
vergilәrdәn azad edilәn gәlirlәrdәn başqa bütün digәr gәlirlәr
icarәyә verilәn obyektlәrdәn әldә olunan gәlirlәr
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı aiddir
muzdlu işlә әlaqәdar әldә edilәn gәlirlәr

235 Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı gәlirlәrdәn tutulan vergi dәrәcәlәri vә investisiya fәallığı
arasında asılılığı öyrәnir?

•

tәlәbtәklif nәzәriyyәsi
Smit nәzәriyyәsi
Laffer nәzәriyyәsi
Fillips nәzәriyyәsi
Keyns nәzәriyyәsi

236 әhalinin aztәminatlı hissәsinin yaşayış sәviyyәsini yüksәltmәk üçün 2004cü ildә Azәrbaycanda
gәlir vergisi ilә bağlı hansı qәrar qәbul olundu?

•

Aylıq gәlirin vergi tutulmayan mәblәği 150000 AZMә qaldırıldı, vergitutma şkalasının sayı 3ә endirildi vә
yalnız 2 vergi dәrәcәsi (14 vә 35%)saxlanıldı.
Büdcә tәşkilatları vә yerli özünüidarәetmә orqanları gәlir vergisini ödәmәkdәn azad edildi.
Milli vә ya xarici valyutanın, hәmçinin qiymәtli kağızların xaricә aparılması vә ya xaricdәn gәtirilmәsi gәlir
vergisindәn azad edildi.
Gәlir vergisinin dәrәcәsi kәnd tәsәrrüfatı subyektlәrindә 12%ә endirildi.
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi bankı vә onun qurumları bütün vergilәrdәn azad edildi.

237 Aşağıdakılardan hansı minimum dövlәt sosial standartlarının müәyyәn edilmәsinin vәzifәlәri
arasındadır?

•

әhalinin sosial müdafiәsini, onun әn vacib maddi vә xidmәtlәrә olan tәlәbatını ödәmәk.
aztәmintlı ailәlәrdәn tutulan vergilәrin azaldılması
infilyasiyanın aşağı salınması istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsi
әmәk haqqının tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
cәmiyyәtin sosial inkişafının tәnzimlәnmәsi

238 Qeyd olunanlardan hansı minimum dövlәt sosial standartlarının müәyyәn edilmәsinin vәzifәlәri
arasındadır?

•

infilyasiyanın aşağı salınması istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsi
aztәmintlı ailәlәrdәn tutulan vergilәrin azaldılması
әmәk haqqının tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
maliyyә resurslarını prioritet sosial siyasәt istiqamәtlәrinә yönәltmәk.
cәmiyyәtin sosial inkişafının tәnzimlәnmәsi

239 Bunlardan hansı biri minimum dövlәt sosial standartlarının müәyyәn edilmәsinin vәzifәlәri
arasındadır?

•

infilyasiyanın aşağı salınması istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsi
әmәk haqqının tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
cәmiyyәtin sosial inkişafının tәnzimlәnmәsi
aztәmintlı ailәlәrdәn tutulan vergilәrin azaldılması
büdcә vә büdcәdәnkәnar fondlar hesabına tәminatlı sosial ödәmәlәrin növünü müәyyәnlәşdirmәk

240 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sosial standart dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn
kompensasiya tәdbirlәri
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artırılmasına yönәldilәn vә özlüyündә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin
uzunmüddәtli aşağı düşmәsini әks etdirәn davamlı proses
әhali gәlirlәrinә maliyyә sanksiyalarının müәyyәn edilmәsi mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
dövlәt büdcәsi üzrә gәlir vә xәrclәrin tarazlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn proses
hәr hansı әhali qrupu tәrәfindәn özü üçün qәbul olunmuş hesab edilәn müxtәlif nemәtlәrin istehlakının
formalaşmış sәviyyәsi

241 Bunlardan hansı sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәri arasındadır?

•

әmәk haqqının tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
aztәmintlı ailәlәrdәn tutulan vergilәrin azaldılması
vәtәndaşların konstitusiya hüquqların şәrtsiz yerinә yetirilmәsi
infilyasiyanın aşağı salınması istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsi
cәmiyyәtin sosial inkişafının tәnzimlәnmәsi

242 Müasir dövrdә dünya tәcrübәsindә hansı yoxsulluq haddlәri fәrqlәndirilir?

•

minimum vә maksimum yoxsulluq hәddi
real vә nominal yoxsulluq hәddi
mütlәq vә nisbi yoxsulluq hәddi
funksional vә nominal yoxsulluq hәddi
pozitiv vә neqativ yoxsulluq hәddi

243 Qeyd olunanlardan biri sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәrinә daxil
deyil?

•

sosial müdafiәnin vә sosial xidmәtlәrin ümumi xarakter daşıması
әhalinin bütün sosial tәbәqә vә qruplarına bәrabәr zәmanәtlәrin tәqdim edilmәsi
vәtәndaşların konstitusiya hüquqların şәrtsiz yerinә yetirilmәsi
infilyasiyanın aşağı salınması istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsi
dövlәt minimum sosial standartlarının yerinә yetirilmәsi üçün dövlәt hakimiyyәt orqanlarınn cavabdehliyi

244 Aşağıdakılardan hansı sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәri arasındadır?

•

infilyasiyanın aşağı salınması istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsi
cәmiyyәtin sosial inkişafının tәnzimlәnmәsi
aztәmintlı ailәlәrdәn tutulan vergilәrin azaldılması
әmәk haqqının tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
dövlәt minimum sosial standartları haqqında әhalinin mәlumat¬lan¬dırması

245 Bunlardan biri sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәrinә daxil deyil?

•

әhalinin bütün sosial tәbәqә vә qruplarına bәrabәr zәmanәtlәrin tәqdim edilmәsi
dövlәtin minimum sosial standartlarının tәmin olunması üçün xәrclәrin büdcә vә büdcәdәnkәnar
maliyyәşdirilmәsinin şәffaflığı
vәtәndaşların konstitusiya hüquqların şәrtsiz yerinә yetirilmәsi
әmәk haqqının tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
dövlәt minimum sosial standartları haqqında әhalinin mәlumat¬lan¬dırması

246 Qeyd edilәnlәrdәn hansı biri sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәri
arasındadır?

•

yeni iş yerlәrinin açılması istiqamәtindә fәal infestisiya siyasәtinin aparılması
cәmiyyәtin sosial inkişafının tәnzimlәnmәsi
әmәk haqqının tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
infilyasiyanın aşağı salınması istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsi
sosial müdafiәnin vә sosial xidmәtlәrin ümumi xarakter daşıması

247 Azәrbaycanda dövlәtin minimum sosial standartların işlәnmәsindә neçә istiqmәt nәzәrdә tutulur?

•

2
4
3
6
5

248 Bunlardan hansı sosial transfertlәrin ödәnilmәsi mәnbәyi ola bilәr?

•

respublikanın dövlәt büd¬cәsi
banklar
sığorta şirkәtlәri

bәlәdiyyә fondları
hәmkarlar ittifaqları

249 Aşağıdakılardan hansı sosial transfertlәrin ödәnilmәsi mәnbәyi ola bilәr?

•

bәlәdiyyә fondları
banklar
sosial sığorta fondları
sığorta şirkәtlәri
hәmkarlar ittifaqları

250 Göstәrilәnlәrdәn hansı sosial transfertlәrin ödәnilmәsi mәnbәyi ola bilәr?

•

bәlәdiyyә fondları
ictimai tәşkilatlar
banklar
sığorta şirkәtlәri
hәmkarlar ittifaqları

251 Bunlardan hansı sosial transfertlәr sisteminin әsas vәzifәlәri sırasındadır?

•

cәmiyyәtin sosial inkişafı, onun tәnzimlәnmәsi
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin saxlanılması
sosial cәhәtdәn әhәmiyyәtli xidmәtlәrlә әhalinin tәmin edilmәsi
mütlәq vә nisbi yoxsulluğun aradan qaldırılması
sosial zәmanәt sisteminin formalaşdırılması

252 Aşağıdakılardan hansı sosial transfertlәr sisteminin әsas vәzifәlәri sırasındadır?

•

cәmiyyәtin sosial inkişafı, onun tәnzimlәnmәsi
işlәyәn vә işlәmәyәn vәtәndaşların maddi tәminatında fәrqin azalması
mütlәq vә nisbi yoxsulluğun aradan qaldırılması
sosial zәmanәt sisteminin formalaşdırılması
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin saxlanılması

253 Göstәriәnlәrdәn hansı sosial transfertlәr sisteminin әsas vәzifәlәri sırasındadır?

•

әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin saxlanılması
cәmiyyәtin sosial inkişafı, onun tәnzimlәnmәsi
mütlәq vә nisbi yoxsulluğun aradan qaldırılması
sosial zәmanәt sisteminin formalaşdırılması
әhalinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtdәn tәkrar istehsalının tәmin olunması

254 Qeyd edilәnlәrdәn hansı sosial transfertlәr sisteminin әsas vәzifәlәri sırasındadır?
mütlәq vә nisbi yoxsulluğun aradan qaldırılması
işlә tәmin olunma sahәsindә yaranan neqativ halların әhalinin gәlirlәrinә tәsirinin azalması
sosial zәmanәt sisteminin formalaşdırılması
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin saxlanılması
cәmiyyәtin sosial inkişafı, onun tәnzimlәnmәsi

255 Bunlardan hansı sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәri arasındadır?
cәmiyyәtin sosial inkişafı, onun tәnzimlәnmәsi
işlә tәmin olunma sahәsindә yaranan neqativ halların әhalinin gәlirlәrinә tәsirinin azalması
sosial sığorta sisteminin formalaşdırılması

•

mütlәq vә nisbi yoxsulluğun aradan qaldırılması
vәtәndaşlara әmәk qabiliyyәtinә uyğun sosial zәmanәtlәrin verilmәsi

256 Qeyd edilәnlәrdәn hansı sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәri
arasındadır?

•

işlә tәmin olunma sahәsindә yaranan neqativ halların әhalinin gәlirlәrinә tәsirinin azalması
sosial sığorta sisteminin formalaşdırılması
mütlәq vә nisbi yoxsulluğun aradan qaldırılması
cәmiyyәtin sosial inkişafı, onun tәnzimlәnmәsi
sosial zәmanәtli müdafiә sisteminin mobilliyi

257 Göstәriәnlәrdәn hansı sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәri arasındadır?

•

cәmiyyәtin sosial inkişafı, onun tәnzimlәnmәsi
mütlәq vә nisbi yoxsulluğun aradan qaldırılması
әhalinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtdәn tәkrar istehsalının tәmin olunması
sosial zәmanәt sisteminin vaxtaşırı yenilәşdirilmәsi
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin saxlanılması

258 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sosial zәmanәt sisteminin formalaşmasının mühüm prinsiplәri
arasındadır?

•

cәmiyyәtin sosial inkişafı, onun tәnzimlәnmәsi
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin saxlanılması
mütlәq vә nisbi yoxsulluğun aradan qaldırılması
sosial siyasәtin hәyata keçirilmәsindә әrazi vә yerli icra strukturlarının funksiya bölgüsü
işlәyәn vә işlәmәyәn vәtәndaşların maddi tәminatında fәrqin azalması

259 Bunlardan hansı ölkә әhalisinin hәyat sәviyyәsinә tәsir etmir: mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı; milli
sәrvәt; әhalinin sosialdemoqrafik strukturu vә gәlirlәrin bölgüsü sistemi ?

•

mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı
әhalinin sosialdemoqrafik strukturu
milli sәrvәt
hamısı tәsir edir
gәlirlәrin bölgüsü sistemi xidmәtlәr

260 Bunlardan hansı ev tәsәrrüfatlarının hәyat sәviyyәsinә tәsir etmir: cari gәlirlәri vә mülkiyyәti;
sosial mövqei vә demoqrafik tәrkibi; ev tәsәrrüfatı üzvlәrinin sayı; uşaqların sayı?

•

ev tәsәrrüfatı üzvlәrinin sayı
sosial mövqeyi vә demoqrafik tәrkibi
hamısı tәsir edir
uşaqların sayı
cari gәlirlәri vә mülkiyyәti

261 İqtisadiyyatın sәmәrәliliyi әhalinin hәyat sәviyyәsinә necә tәsir edir?

•

tәsir etmir
ciddi tәsir edir
qismәn tәsir edir
yalnız sosial müvinәt alanlara tәsir edir
yalnız dövlәt büdcәsindәn maliyәşәnlәrә tәsir edir

262 Ev tәsәrrüfatı termindәn necә mәnada istifadә etmәk olar?

•

bir mәnada
üç mәnada
iki mәnada
beş mәnada
dörd mәnada

263 İqtisadi nәzәriyyәdә ev tәsәrrüfatı termini necә xarakterizә olunur?

•

kollektiv tәsәrrüfat kimi
fermer tәsәrrüfatı kimi
ailә podratı kimi
kiçik müәssisә kimi
tәsәrrüfat vahidi kimi

264 İqtisadi nәzәriyyәdә ev tәsәrrüfatı termini necә xarakterizә olunur?

•

kollektiv tәsәrrüfat kimi
fermer tәsәrrüfatı kimi
ailә podratı kimi
kicik müәssisә kimi
tәsәrrüfat vahidi kimi

265 Ev tәsәrrüfatları ilә bağlı aparılan araşdırmalarda tәdqiq olunma miqyası әsasәn neçә sәviyyәdә
nәzәrdә tutulur?

•

iki
dörd
üç
altı
beş

266 Makroiqtisadi sәviyyәdә ev tәsәrrüfatları ilk növbәdә necә araşdırılır?

•

kicik müәssisә kimi
iqtisadi vahidlәrin müәyyәn mәcmu kimi
ayrıayrı spesifik iqtisadi vahidlәr kimi
fermer tәssәrüffatı kimi
biznes strukturu kimi

267 Mikroiqtisadi sәviyyәdә ev tәsәrrüfatları necә araşdırılır?

•

fermer tәssәrüffatı kimi
iqtisadi vahidlәrin müәyyәn mәcmu kimi
xüsusi tәssәrüffat formasi kimi
biznes strukturu kimi
ayrıayrı spesifik iqtisadi vahidlәr kimi

268 Bazar münasibәtlәri şәraitindә ev tәsәrrüfatlarının tәdqiq olunmasında hansı mәsәlәlәrә xüsusi
diqqәt yetirilir?

•

iqtisadi vә davranış mәsәlәlәrinә
ailә münasıbәlәrinә
sosial vә ictimai mәsәlәlәrә

istehsalın tәşkilinә
ev tәsәrrüfatlarının gәlirlәrinә

269 Bunlardan hansı ev tәsәrrüfatları ola bilәr?

•

yalnız bir vә bir neçә ailә
yalnız uzaq qohumları, qohumluq әlaqәsindә olmayan şәxslәr
yalnız yaxın qohumlar
yalnız bir vә bir neçә ailә, yaxın qohumlar
bir vә bir neçә ailә, yaxın vә uzaq qohumlar, qohumluq әlaqәsindә olmayan şәxslәr, tәnha şәxslәr

270 İşәmuzd әmәk haqqı sisteminә aid deyildir:

•

müstәqim
qeyrimüstәqim
stimullaşdırıcı
mükafatlı
mütәrәqqi

271 әmәk haqqının әsas formaları hansılardır:

•

vaxtamuzd vә işәmuzd
mütәrәqqi vә mükafatlı
kollektiv vә birgә
müstәqim vә qeyrimüstәqim
günlük vә aylıq

272 Birinci dәrәcәli fәhlәnin tarif maaşı hansı sәviyyәdә müәyyәn edilir:

•

minimum istehlak sәbәti
minimum әmәk haqqı
yoxsulluq hәddi
yaşayış minimum
orta aylıq әmәk haqqı

273 2012ci ildә Azәrbaycana adambaşına düşәn ÜDMin hәcmi nә qәdәr nәzәrdә tutulub?

•

11 000 ABŞ dollardan artıq
9 000 ABŞ dollardan artıq
10 000 ABŞ dollardan artıq
13 000 ABŞ dollardan artıq
12 000 ABŞ dollardan artıq

274 2013cü ildә Azәrbaycana adambaşına düşәn ÜDMin hәcminin nә qәdәr olması
proqnazlaşdırılır?

•

11 000 ABŞ dollarına yaxın
14 000 ABŞ dollarına yaxın
15 000 ABŞ dollarına yaxın
13 000 ABŞ dollarına yaxın
12 000 ABŞ dollarına yaxın

275 әmәk haqqı nәdir?
mәhsulun qiymәtidir
dәyәrin pulla ifadәsidir

•

iş vaxtının dәyәridir
әmәyin sәmәrәliliyinin nәtijәsidir
iş qüvvәsinin qiymәtidir

276 Briqadalarda ümumi qazancı vә mükafatların bölüşdürülmәsindә istifadә edilәn әmsallar nejә
adlanır?

•

әmәyin keyfiyyәti әmsalı
әmәkdә iştirak әmsalı
әmәyin gәrginlik әmsalı
әmәyin sәmәrәliliyә әmsalı
әmәkdә pay әmsalı

277 әmәyin ödәnilmәsinin (әmәk haqqının) әsas funksiyaları:

•

tәkrar istehsal, idarәetmә, stimullaşdırma, tәnzimlәmә, mövqe
qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, tәnzimlәmә
planlaşdırma,idarәetmә, stimullaşdırma
idarәetmә, mövqe, qiymәtlәndirmә, uçot
uçot, qiymәtlәndirmә, tәkrar istehsal

278 Bazar münasibәtlәrinin inkişafı ilә bağlı әhali gәlirlәrin formalaşma mәnbәyi kimi tәdqiq olunan
ev tәsәrrüfatlarının fәaliyyәtindә neçә istiqamәt mövcuddur?

•

2
4
3
6
5

279 Hәyata keçirdiyi fәaliyyәtin xarakterinә görә ev tәsәrrüfatının funksiyalarını neçә yerә bölmәk
olar?

•

2
4
3
6
5

280 Bunlardan hansı hәyata keçirdiyi fәaliyyәtin xarakterinә görә ev tәsәrrüfatının funksiyalarına
aiddir?

•

tәkrar istehsal
şәxsi istehsal
ictimai istehsal
gәlirlәrin tәkrar bölgüsü
maddi nemәtlәrin bölüşdürülmәsi

281 Briqadanın ümumi qazancının bölüşdürülmәsi üsullarından hansı daha sәmәrәlidir?

•

yalnız işlәnilmiş vaxta görә
işçilәrin dәrәjәsinә vә faktiki işlәnilmiş vaxta görә
faktiki icra olunmuş işә görә
әmәkdә iştirak әmsalına görә
şәrti tarif dәrәjәlәrinә görә

282 Bunlardan hansı hәyata keçirdiyi fәaliyyәtin xarakterinә görә ev tәsәrrüfatının funksiyalarına
aiddir?

•

iqtisadi cәhәtdәn qeyriistehsal
istehlak
ictimai istehsal
sosial sığorta
maddi nemlәrin bölüşdürülmәsi

283 Tarif sisteminin әsas ünsürlәri:

•

tarif cәdvәli, әmәk haqqı, әmәyin normalaşdırılması
tarifixtisas sorğu kitabçaları, әmәk haqqı, әmәyin reduksiyası
tarif maaşları, mükafat, әmәyin tәşkili
әmәk normaları, mükafat, tarif cәdvәli
tarif cәdvәli, tarif maaşları, tarifixtisas sorğu kitabçaları

284 әmәk haqqının tәşkili prinsiplәrinә aid deyildir:

•

әmәyin keyfiyyәti vә kәmiyyәti
әmәyin uçotu vә planlaşdırılması
әmәk şәraiti
bәrabәr әmәyә bәrabәr haqqın verilmәsi
әmәk mәhsuldarlığı ilә әmәk haqqı arasındakı nisbәt

285 Briqadalar üçün planuçot vahidi necә adlanır?

•

briqada komplekt
vahid naryad
normalaşdırılmış tapşırıq
briqadanın pasportu
briqada tabeli

286 әmәk haqqı cәmiyyәt üçün gәlirdir, …………

•

müәssisә üçün dә gәlirdir
işçi qüvvәsinin әmәyinin tam dәyәridir
müәssisә üçün xәrcdir
müәssisә üçün mәnfәәtdir
hәm dә cәmiyyәt üçün xәrcidir

287 Briqadalarda ümumi qazanjı vә mükafatların bölüşdürülmәsindә istifadә edilәn әmsallar nejә
adlanır?

•

әmәyin keyfiyyәti әmsalı
әmәkdә iştirak әmsalı
әmәyin gәrginlik әmsalı
әmәyin sәmәrәliliyә әmsalı
әmәkdә pay әmsalı

288 Akkord işәmuzd әmәk haqqı sistemi daha çox hansı sahәlәrdә tәtbiq edilir:
qeyriistehsal sahәlәrdә
ticarәt vә mәişәt
sәnaye vә ticarәtdә

•

kәnd tәsәrrüfatında vә sәnayedә
tikintidә vә nәqliyyatda

289 әhalinin әmәk gәlirlәri әsasәn hardan әldә olunur?

•

ev tәsәrrüfatlarında istehsal olunmuş mәhsuldan
mәşğulluqdan
müavinәtlәr vә sosial ödәmәlәrdәn
ticarәtdәn
fәrdi sahibkarlıq fәaliyyәtindәn

290 Aşağidakilardan hansı üzrә ev tәsәrrüfatlarının gәlir göstәricilәri hesablanmır?

•

ümumilikdә bütün әhali üzrә
ayrıayrı sosial qruplar üzrә
şәhәr vә kәnd әhalisi üzrә
hamısı üzrә hesablanır
desil (kvintl) qrupları üzrә

291 Kollektiv podratında işlәyәn sahә vә briqadaların sexin işinin ümumi nәtijәlәrindә töhfәsini
müәyyәn etmәk üçün istifadә edilәn әmsal necә adlanılır?

•

әmәyin sәmәrәliliyi әmsalı
әmәkdә pay әmsalı
әmәkdә iştirak әmsalı
әmәyin gәrginlik әmsalı
әmәyin keyfiyyәti әmsalı

292 Hәyat sәviyyәsinin tәdqiqi baxımından bütün ev tәsәrrüfatları şәrti olaraq necә әsas qrupa
ayırmaq olar?

•

2
4
3
6
5

293 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycanda minimum sosial standartlar sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi üçün verilәn tәkliflәrә aiddir?

•

Minimum istehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasının neftin qiymәti ilә әlaqәlәndirilmәsi
Aztәminatlı ailәlәrin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә sosial tәminat sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun ehtiyatlarının artırılması vә kadr bazasının genişlәndirilmәsi
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi;
Regionların inkişafı üzrә Dövlәt Proqramlaının hәyata keçrilmәsi

294 Ahıllara sosial xidmәt haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda onlara sosial xidmәtin
aşağıdakı formalarından hansı nәzәrdә tutulmayıb?

•

Evdә sosial xidmәt
Stasionar sosial xidmәt
Yarımstasionar sosial xidmәt
hamısı nәzәrdә tutulub
Fәrdi qaydada peşәkar sosial xidmәt

295 Dövlәt sosial müdafiә sistemi hansı iqtisadi sisteminә mәxsusdur?

•

ibtidaiicma
kapitalizm
feodalizm
sosialyönümlü bazar
bazar

296 Sosial zәmanәt sistemlәrinin formalaşmasının neçә mühüm prinsipi var?

•

2
4
3
6
5

297 Gәlirlәrdәn tutulan vergi dәrәcәlәri vә investisiya fәallığı arasında asılılığı öyrәnәn nәzәriyyә
necә adlanır:

•

Keyns nәzәriyyәsi
Fillips nәzәriyyәsi
Laffer nәzәriyyәsi
tәlәbtәklif nәzәriyyәsi
Smit nәzәriyyәsi

298 Bunlardan hansı sosial zәmanәt sistemlәrinin formalaşması prinsipidir?

•

elmilik
varislik
kompleslilik
hec biri
sәmәrәlilik

299 İcarә podratı kollektivlәrindә әmәyin ödәnilmәsi üçün yaradılan fond necә adlanır?

•

әmәk haqqı fondu
әmәyin ödәnilmәsinin vahid fondu
istehlak fondu
sosial inkişaf fondu
maddi hәvәslәndirmә fondu

300 Tәsәrrüfat hesabının II modelindә bölüşdürmә obyekti hansı göstәrici olur:

•

xalis gәlir
ümumi gәlir
mәnfәәt
milli gәlir
nominal gәlir

301 Gәlirlәrin әdalәtli bölgü nәzәriyyәlәrinә aid deyil:

•

eqalitar
utilitar
bazar
sәmәrәli

roulsion

302 Real әmәk haqqı indeksi necә ifadә olunur:

•

Mәhsul hәcmi indeksinin işçilәrin sayına nisbәti kimi
Әmәk haqqı fondunun işçilәrin sayına nisbәti kimi
Nominal әmәk haqqı indeksinin әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәt indeksinә nisbәti kimi
Әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәt indeksinin nominal әmәk haqqı indeksi ilә hasili kimi
Nominal әmәk haqqı indeksi ilә mәhsulun qiymәti indeksinin cәmi kimi

303 әmәyin ödәnilmәsinin vә tәşkilinin kollektiv formasının daha yüksәk inkişaf etmiş növü hansıdır?

•

ixtisaslaşmış briqadalar
kompleks briqadalar
kollektiv podratı
qarışıq (sürüşkәn) briqadalar
tәsәrrüfat hesablı briqadalar

304 Birinci dәrәjәli fәhlәnin tarif maaşı hansı sәviyyәdә müәyyәn edilir:

•

orta aylıq әmәk haqqı
yoxsulluq hәddi
minimum istehlak sәbәti
yaşayış minimumu
minimum әmәk haqqı

305 Hәyat sәviyyәsi anlayışının mahiyyәti:

•

insanların әmәk prosesindә, mәişәtdә, ailәdә vә ijtimaisiyasi hәyatda fәaliyyәtlәrinin mәcmusudur
insanın yaşayışı üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrlә tәmin olunmasıdır
әhalinin mәcmu gәlirlәri vә xәrclәri
gәlirlәrin vә iqtisadi artımın yüksәldilmәsinә yönәdilmiş iqtisadi fәaliyyәtin nәticәsidir
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsuldur

306 Milli gәlirin ilkin bölgüsündә işçilәrin aldığı pay hansıdır:

•

mәnfәәt
renta
divident
әmәk haqqı
faiz

307 Minimum istehlak büdcәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununu neçәnci ildә qәbul
edilmişdir?

•

1990cı il
1995ci il
1992ci il
2000ci il
1998ci il

308 Dünya tәcrübәsindә yoxsulluq haddinin müәyyәn edilmiş metodları:

•

mütlәq vә nisbi yoxsulluq hәddi
pozitiv vә neqativ yoxsulluq hәddi
real vә nominal yoxsulluq hәddi

funksional vә nominal yoxsulluq hәddi
minimum vә maksimum yoxsulluq hәddi

309 Birinci dәfә qәbul olunan Yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi inkişaf üzrә Dövlәt Proqramı hansı
illәri әhatә edir?

•

20022005ci illәr
20032005ci illәr
20012004cü illәr
20032004cü illәr
20032006cı illәr

310 Azәrbaycanda minimum sosial standartlar sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün verilәn tәkliflәrә aid
deyil:

•

Pensiya tәminatı sisteminin müntәzәm olaraq tәkmillәşdirilmәsi
Minimum istehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasında qiymәt amilinin nәzәrә alınması
Minimum әmәk haqqının minimum istehlak büdcәsi ilә әlaqәlәndirilmәsi
Sosial sferanın idarәetmә prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş üsulundan qaçmaq, ölkә, әrazi vә yerli icra orqanları
arasında funksiyaların bölünmәsi
Aztәminatlı ailәlәrin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә sosial tәminat sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi

311 Azәrbaycan Respublikasında vahid tarif şәbәkәsi neçә dәrәjәdәn ibarәtdir:

•

15
20
19
23
25

312 İnflyasiyanın artması әhalinin hansı hissәsinin yaşayış sәviyyәsinә mәnfi tәsir göstәrә bilәr:

•

sahibkarların
dövlәt qulluqçularının
aztәminatlıların
heç bir tәbәqәnin
muzdlu işçilәrin

313 Sosial müavinәtlәr nә mәqsәdlә verilir?

•

yoxsulluğun aradan qaldırıması mәqsәdlә
hәyat sәviyyәsini yüksәltmәk mәqsәdlә
әhalinin bir qrup sosial tәbәqәsinin minimum yaşayış sәviyyәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdlә
aztәminatlı ailәlәrin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә
inflyasiya şәraitindә әhalinin sosial müdafiәsi mәqsәdlә

314 әmәyin maddi stimullarına aiddir:

•

sosial
sosialpsixoloji
yaradıcı
mәnәvi
pul vә qeyripul

315 Sosial pensiyalar kimlәrә ödәnilir?

•

yoxsullara
әmәk pensiyaları almayan qocalara, әlillәrә
әhalinin bir qrup sosial tәbәqәsinә
aztәminatlı ailәlәrә
әlil uşaqlara

316 әlillәrin sosial müdafiәsindә hansı tәşkilat mühüm rol oynayır?

•

Sәhiyyә Nazirliyi
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu
Milli Mәclis
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

317 әmәk haqqının tәşkili ünsürlәrinә aiddir:

•

әmәyin normalaşdırılması
әmәk haqqının forma vә sistemlәri
әmәyin stimullaşdırılması
tarif sistemi
әmәyin tәşkili

318 Göstәrilәnlәrdәn hansı Ahıllara sosial xidmәt haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda
nәzәrdә tutulan Evdә sosial xidmәt ә daxildir?

•

Ahıllara sosial xidmәt müәssisәlәrindә sosialmәişәt, tibbi vә mәdәni xidmәtlәrin, qidalanmalarının,
istirahәtinin tәşkil edilmәsi
Ahıl adamın fiziki durumu, psixi pozuntusu vә digәr hallar nәzәrә alınmaqla tibbi vә sosial reabilitasiya
tәdbirlәri hәyata keçirilmәsi
hamısı nәzәrdә tutulub
Fәrdi qaydada peşәkar sosial xidmәtin tәşkili
Ahıllara yaşayış yerindә sanitariyagigiyena şәraitinin yarandılması

319 Ahıllara sosial xidmәt haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda onlara sosial xidmәtin
aşağıdakı formalarından hansı nәzәrdә tutulmayıb?

•

hamısı nәzәrdә tutulub
Fәrdi qaydada peşәkar sosial xidmәt
Stasionar sosial xidmәt
Yarımstasionar sosial xidmәt
Evdә sosial xidmәt

320 Azәrbaycan Respublikasında sığortapensiya sisteminin inkişafına dair Dövlәt Proqramı necәnci
illәri әhatә edir?

•

20092012ci illәr
200122015ci illәr
20082015ci illәr
20102013cü illәr
20092015ci illәr

321 Yoxsulluğun azaldılması vә Davamlı İnkişaf Proqramı neçәncı illәri әhatә edir?

•

20052006cı illәri
20052008ci illәri
20052007ci illәri

20092012ci illәr
20082010cu illәri

322 Mövcud istehlak standartları sәviyyәsindә yaşamağa imkan vermәyәn gәlirlәrә malik insanlar
yoxsulluğun hansı formasına aid edilir:

•

dövrü
daimi
nisbi
mütlәq
tsiklik

323 әmәyin ödәnilmәsinin (әmәk haqqının) әsas funksiyalarına aid deyildir?

•

tәkrar istehsal
stimullaşdırma
idarәetmә
tәnzimlәmә
qiymәtlәndirmә

324 Sosial müdafiә sistemi sahәsindә dövlәtin strateji mәqsәdlәrinә aid edilmir?

•

aztәminatlı әhali qruplarının maddi vәziyyәtinin vә hәyat şәraitinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması
demoqrafik vәziyyәtin yaxşılaşdırılması, әhalinin, xüsusilә, uşaqlar vә әmәk qabiliyyәtli yaşda olan
vәtәndaşlar arasında ölümün azalması;
әhalinin sosial müdafiәsi, әmәyin, sağlamlığın mühafizәsi, mәdәniyyәt, tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәrin
tәkmillәşdirilmәsi, mәnzillә tәminat sahәsindә vәtәndaşların konstitusiya hüquqların tәmin edilmәsi
hamısı hesab edilir
sosial infrastrukturun kökündәn tәkmillәşdirilmәsi

325 İnsan inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәrә aid deyil:

•

tәhsilin sәviyyәsi
heç biri
orta ömür uzunluğu
orta aylıq әmәk haqqı
adambaşına düşәn ÜMM

326 İnsan inkişafı indeksi neçәnci ildәn tәtbiq edilir?

•

1985ci il
1990ci il
1988ci il
2000ci il
1998ci il

327 İnsan inkişafı indeksi nin hәddlәri necә müәyyәn edilmişdir:

•

1: 2
0:0,5
0:2
0: 1
1:1,5

328 Marcinal insan sözünü ilk dәfә olaraq kimi işlәtmişdir?

•

K.Marks
R.Park
A.Maslou
E.Meyo
J.Keynis

329 Qәrb iqtisadi nәzәriyyәsindә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsünün eqalitar prinsipinә görә:

•

cәmiyyәtdә gәlirlәrin bölgüsündә bәrabәrsizlik yoxdur
nisbi iqtisadi bәrabәrsizlik mövcuddur
hәddindәn artıq bәrabәrsizlik mövcuddur
nisbi bәrabәrlik mövcuddur
bәrabәrlik mövcuddur

330 İnsan inkişafı indeksi  ni müәyyәn edәn әsas göstәricilәr hansılardır:

•

әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, sәhiyyәnin vәziyyәti, orta ömür müddәti
әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi, sәhiyyәnin vәziyyәti, orta ömür müddәti
tәhsilin sәviyyәsi, sәhiyyәnin vәziyyәti, mәcmu gәlirlәr
әhalinin alıjılıq qabiliyyәti, siyasi hәyata daxil olma, orta ömür müddәti
tәhsilin sәviyyәsi, gözlәnilәn ömür uzunluğu, adambahına düşәn ümumi daxili mәhsul

331 Bu tәdbirlәrdәn hansı әlillәrin ictimai hәyatda iştirakı ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllinә aid deyil

•

әlillәrin müәyyәn növ әmәk fәaliyyәtilә mәşğulluğunun tәmin olunması
әlil әmәyi tәtbiq edәn müәssisә vә tәşkilatlara uyğun güzәştlәrin verilmәsi
әlillәr üçün xüsusi iş yerlәrinin yaradılması
әlillәr üçün iş yerlәri üzrә kvot müәyyәn edilmәsi, bu sahәdә işverәnlәrin mәsuliyyәtinin artırılması
әlillәrin evdә müalicәsi

332 Bunlardan hansı Azәrbaycanda minimum sosial standartlar sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün
verilәn tәkliflәrә aid deyil?

•

Minimum istehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasında qiymәt amilinin nәzәrә alınması
Minimum әmәk haqqının minimum istehlak büdcәsi ilә әlaqәlәndirilmәsi
Minimum sosial standartlarının müәyyәn olunmasında sosial normativlәrin vә normaların nәzәrә alınmasına
xüsusi diqqәt yetirilmәsi
Aztәminatlı ailәlәrin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә sosial tәminat sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi
inflyasiya şәraitindә pul vahidinin real mәzmununu saxlamağa yönәlmiş tәdbirlәr

333 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı ölkәdә daha tәkmil sosial sisteminin inkişaf etdirilmәsi üçün
mәqsәdәuyğun hesab edilimir?

•

vәtәndaşın hüquq vә tәhlükәsizliyinin sәmәrәli müdafiә sisteminin işlәnmәsi
hamısı mәqsәdәuyğun hesab edilir
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә yönәlәn fәal siyasәtin hәyata keçirilmәsi, әhalinin sosial müdafiәsi,
insanlara öz rifahını yaxşılaşdırmaq üçün imkanlarından geniş şәkildә istifadә etmәk üçün şәraitin yaradılması
sosial cәhәtdәn az müdafiә olunan vә әmk qabiliyyәtli olmayan әhalinin sosial müdafiәsi mexanizminin
inkişaf etdirilmәs;
әmәk bazarına tәsir göstәrәn tәdbirlәr mәşğulluq strukturunun optimallaşdırılması vә işsizliyin azaldılması

334 Azәrbaycanda sosial müavinәtlәr nә mәqsәdlә verilir?
aztәminatlı ailәlәrin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә
inflyasiya şәraitindә әhalinin sosial müdafiәsi mәqsәdlә

•

hәyat sәviyyәsini yüksәltmәk mәqsәdlә
әhalinin bir qrup sosial tәbәqәsinin minimum yaşayış sәviyyәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdlә
yoxsulluğun aradan qaldırıması mәqsәdlә

335 Sosial pensiyalar әsasәn kimlәrә ödәnilir?

•

әlil uşaqlara
әhalinin bir qrup sosial tәbәqәsinә
yoxsullara
aztәminatlı ailәlәrә
әmәk pensiyaları almayan qocalara, әlillәrә

336 Azәrbaycanda әlillәrin sosial müdafiә fondunun büdcәsi hansı vәsaitlәr hesabına formalaşır?

•

Әmәk kollektivlәrinin, vәtәndaşların ianәlәri hesabına
Neft Fondunu vәsaitlәri hesabına
Vergilәr hesabına
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
Respublika büdcәsinin vәsaiti, ayrıayrı tәşkilatların, әmәk kollektivlәrinin, vәtәndaşların ianәlәri vә digәr
vәsaitlәr hesabına

337 Azәrbaycanda әlillәrin sosial müdafiәsindә hansı tәşkilat mühüm rol oynayır?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Milli Mәçlis
Tәhsil Nazirliyi
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu

338 Aşağıda göstәrilәn tәdbirlәrdәn hansı әlillәrin ictimai hәyatda iştirakı ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllinә
aiddir?

•

әlilәrin müalicә üçün xarici ölkәlәrә göndәrilmәsi
әlillәrin vaxtaşırı tәhsil sәviyyәsinin artırılması
әllilәr üçün ayrıca iş yerlәrinin açılması
yuxarıda qeyd olunanları heç biri
әlil әmәyi tәtbiq edәn müәssisә vә tәşkilatlara uyğun güzәştlәrin verilmәsi

339 Qeyd olunan tәdbirlәrdәn hansı әlillәrin ictimai hәyatda iştirakı ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllinә
aiddir?

•

yuxarıda qeyd olunanları hamısı
әlilәrin müalicә üçün xarici ölkәlәrә göndәrilmәsi
әlillәrin sәhhәtinin peşә vәzifәlәrinin icrasına uyğunlaşdırması
yuxarıda qeyd olunanları heç biri
әllilәr üçün ayrıca iş yerlәrinin açılması

340 Bunlardan hansı Ahıllara sosial xidmәt haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda
nәzәrdә tutulan Evdә sosial xidmәt ә daxildir?

•

Fәrdi qaydada peşәkar sosial xidmәtin tәşkili
Ahıllara dәrman vasitәlәrinin, zәruri әrzaq vә әsas tәlәbat mallarının almağa kömәk göstәrmәk;
Ahıl adamın fiziki durumu, psixi pozuntusu vә digәr hallar nәzәrә alınmaqla tibbi vә sosial reabilitasiya
tәdbirlәri hәyata keçirilmәsi
hamısı nәzәrdә tutulub

Ahıllara sosial xidmәt müәssisәlәrindә sosialmәişәt, tibbi vә mәdәni xidmәtlәrin, qidalanmalarının,
istirahәtinin tәşkil edilmәsi

341 Qeyd edilәnlәrdәn hansı әlillәrin ictimai hәyatda iştirakı ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllinә aid deyil?

•

әlillәrin müәyyәn növ әmәk fәaliyyәtilә mәşğulluğunun tәmin olunması
әlillәrin әmәk vә istirahәt rejiminin tәşkili
әlilәrin müalicә üçün xarici ölkәlәrә göndәrilmәsi
әlillәr üçün iş yerlәri üzrә kvot müәyyәn edilmәsi, bu sahәdә işverәnlәrin mәsuliyyәtinin artırılması
әlil әmәyi tәtbiq edәn müәssisә vә tәşkilatlara uyğun güzәştlәrin verilmәsi

342 Yaşayış minimumu әhalinin hansı sosialdemoqrafik qrupları üzrә hesablanmır?

•

uşaqlar
mәşğul әhali
ümumi әhali
pensiyaçılar
subay әhali

343 Yaşayış minimumu nә üçün istifadә olunmur?

•

әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün
sosial proqramların işlәnmәsi üçün
әhalinin maddi vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün
aztәminatlı ailәlәrә ünvanlı sosial yardım göstәrilmәsi üçün
aztәminatlı ailәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün

344 İstehlak sәbәtinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtdәn müәyyәn olunmasında nә nәzәrә alınmır?

•

etnik amillәr vә adәt vә әnәnәlәr
demoqrafik amil
bioloji amil
elmitexniki amillәr
coğrafi amil

345 İstehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasında nәzәrә alınan bioloji amil nәyi әks etdirir?

•

insanların texniki ehtiyaclarını
işçilәrin sosial ehtiyaclarını
insanların fizioloji ehtiyaclarını
işçilәrin әmәk şәraitinә ehtiyaclarını
insanların elmә ehtiyaclarını

346 İstehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasında nәzәrә alınan demoqrafik amil nәyi әks etdirir?

•

ailәnin yaşcins tәrkibini
boşanmış insanların sayını
әhalinin işlә tәmin olunmasını
işçi qüvvәsinin keyfiyyәtini
әhalinin miqrasiyaya meyliliyini

347 İstehlak sәbәtinin müәyyәn olunmasında nәzәrә alınan coğrafi amil nәyi әks etdirir?
dәnizin temperaturunu
külәyin şiddәtliyini
qasırğaların müddәtini

•

yağıntının miqdarını
tәbiiiqlim şәraiti

348 Hәyat sәviyyәsini formalaşdıran amillәrin sırasına daxil deyil:

•

әhalinin ailә vәziyyәti
әhalinin istehlakının hәcmi vә quruluşu
әhalinin gәlirinin sәviyyәsi
әhaliyyә göstәrilәn sәhiyyәnin, tәhsilin vә mәdәnimaişәt xidmәtlәrin sәviyyәsi
әhalinin mәnzillә tәmin olunması

349 Hәyat sәviyyәsini şәrtlәndirәn amillәr sırasına daxil deyil:

•

sosial tәminatlı ödәmәlәr
iş vaxtının ümumi uzunluğu
әmәk şәraiti
iş yerindә tәchizat
әmәk haqqı

350 İstehlakın neçә sәviyyәsi mövcuddur?

•

beş
üç
iki
altı
dörd

351 İstehlakın hansı sәviyyәlәri mövcuddur?

•

şәxsi, ictimai vә dövlәt
fәrdi, ailәvi vә milli
fәrdi, kollektiv vә ictimai
şәxsi, qrup vә kollektiv
kollektiv, milli vә beynәlxalq

352 Yoxsulluğun hәdlәri:

•

ilkin vә sonuncu
mütlәq vә nisbi
yuxarı vә aşağı
növbәti vә daimi
yüksәk vә orta

353 İstehlak sәbәt neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5
3
2
6
4

354 İstehlak sәbәtin hansı hissәlәri mövcuddur?
istehsal, qeyriistehsal vә mәdәni
mal, әmtәә vә mәhsul
yeyinti, sәnaye vә aqrar

•

әrzaq, sәnaye vә intellektual
әrzaq malları, qeyriәrzaq malları vә xidmәtlәr

355 İnsanın inkişaf indeksi neçә göstәricinin birlәşmәsini әks etdirir?

•

5
3
2
6
4

356 İnsanın inkişaf indeksi hansı göstәricinin birlәşmәsini әks etdirir?

•

әhalinin iqtisadi fәallıq sәviyyәsi, işsizlik sәviyyәsi vә nominal orta aylıq әmәk haqqı
gözlәnilәn ömür uzunluğu, әhalinin yaşcins strukturu vә әhalinin alıcıq qabiliyyәti
gözlәnilәn orta ömür uzunluğu, әhalinin tәhsil sәviyyәsi vә әhalinin adambaşına düşәn ÜDMun hәcmi
әhalinin tәhsil sәviyyәsi, mәşğulluq sәviyyәsi vә әhalinin alıcıq qabiliyyәti
әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi, nominal orta aylıq әmәk haqqı vә әhalinin adambaşına düşәn ÜDMun hәcmi

357 İstehlak qiymәtlәrin indeksi nәyi әks etdirir?

•

müәyyәn dövrlәrdә istehlak mal vә xidmәtlәr üzrә qiymәtlәrin dәyişilmәsi
ailәdә himayәlik yükü
istehsalın strukturunda olan dәyişikliklәri
milli valyutanın mәzәnnәsini
istehlak strukturunda fәrqlәri

358 İstehlak qiymәtlәrin indeksi necә ifadә olunur?

•

ölçü gösrәricilәrlә
natura göstәricilәrlә
milli valyutada
faizlә
makro göstәricilәrә

359 әrzaq vә qeyriәrzaq malların vә xidmәtlәrin minimum dәsti nәyi müәyyәn edir?

•

yaşayış minimumu
istehlak sәbәti
son istehlakı
rasional istehlakı
әrzaq sәbәti

360 әhalinin gәlirlәrinә vergiqoymanın әsas sәbәblәri sırasına daxil deyil:

•

әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
dövlәt büdcәnin gәlir mәnbәyi kimi çıxış etmәsi
әhalinin xәrclәr istiqamәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
әhalinin sosial müdafiәsinin tәmin edilmәsi
fiskal funksiyanın yerinә yetirilmәsi

361 әhalinin gәlirlәrinә vergiqoyma sistemindә әsas yer hansı gәlir vergisi tutur?

•

әlavә dәyәr vergisi
fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn tutulan vergi
müәssisәnin mәnfәәtindәn tutulan vergi

aksizlәr vә rüsumlar
sosialyönümlü ödәmәlәrdәn tutulan vergi

362 Qanunvericilikdә vergi dövru kimi nә hesab edilir?

•

tәqvim ili
tәqvim ayı
tәqvim günü
on illik
tәqvim rübü

363 әsas iş yeri üzrә gәlirlәrin sırasına aid deyil:

•

әmәk haqqına әlavәlәr
mükafat
әmәk haqqı
tәqaüd
işçilәrә müәssisәnin mәnfәәtindәn ödәnilәn vәsaitlәr

364 әmәk bazarında iş qüvvәsinin tәklifini müәyyәn edәn göstәricilәrә aid deyil:

•

bir işçi tәrәfindәn il әrindә işlәmiş saatların orta miqdarı
әhalinin ümumi sayında iqtisadi fәal әhalinin payı
işәgötürәnlәrin sayı
әmәyin kәmiyyәti, keyfiyyәti vә ixtisası
әhalinin ümumi sayı

365 İşçi qüvvәsinә tәlәb әmәk haqqı ilә necә әlaqәlidir?

•

geridә qalır
әks mütәnasib şәkildә
düz mütәnasib şәkildә
üstәliyir
bәrabәrdir

366 әmәk bazarın fәaliyyәtindә hansı xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınır?

•

istehsalın ixtisaslaşması vә tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı xüsusiyyәtlәr
yeni texnika vә texnologiyanın tәbiqi ilә bağlı xüsusiyyәtlәr
işçi qüvvәsinin xarakteri vә tәkrar istehsalı ilә bağlı xüsusiyyәtlәr
әmәk cisminin xarakteri ilә bağlı xüsusiyyәtlәr
iş yerlәrinә xidmәtin tәşkili ilә bağlı xüsusiyyәtlәr

367 Sosial әmәkdaşlıq sistemindә hәll olunan әsas mәsәlәlәrinә daxil deyil:

•

әmәk sferasında sosial güzәştlәr, zәmanәt vә kompensasiya
әmәk alәtlәrin tәkmillәşdirilmәsi
әmәk haqqı, mükafat, әlavәlәr
әmәk şәraiti vә әmәk mühafizәsi
iş vә istirahәt vaxtı

368 1996ci ildә Azәrbaycan Respublikas Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә qәbul olunan vahid tarif
şәbәkәsi neçә dәrәcәdәn ibarәtdir?

•

25
19

•

15
23
20

369 Bazar iqtisadiyyatışәraitindә qeyd olunanlardan hansı әmәyin stimullaşdırılmasının
funksiyalarına aid edilir?

•

Mükafatlandırma, fәrqlәndirmә, tәltif etmә, tәşkil etmә.
Aşkarlıq, çeviklik, operativlik, diferensiallıq.
Pozitiv, neqativ, müsbәt, mәnfi
Tәrbiyәlәndirmә, idarәetmә, tәnzimlәmә
Mәnәvi, tәrbiyәvi, sosial, iqtisadi, sosialpsixoloji.

370 Pul vә qeyripul mükafatlari әmәyin hansı stimullarına aid edilir?

•

hәvәslәndirici
iqtisadi
maddi
nominal
sosial

371 әmәk bazarına hansı komponent daxil deyil?

•

bazar mexanizmi
iqtisadi proqramlar
subyektlәr
obyektlәr
bazar infrastrukturu

372 әmәk bazarında seqmentlәşmә nәdir?

•

işçi qüvvәsinin hәrәkәtini mәhdudlaşdıran qapalı sektorlara bölgüsü
işçi qüvvәsinә olan tәlabatın tәklifi üstәlәmәsi
insanların әmәkqabiliyyәtini müәyyәn edәn müxtәlif keyfiyyәtlәrin mәcmusu
işçi qüvvәsinin hәrәkәti
işәgötürәnlәrlә muzdlu işçilәrin maraqlarının razılaşması vә qarşılıqlı fәaliyyәti

373 әmәk bazarın hansı ünsürünә muzdlu işçilәr aiddir?

•

Mexanizmi
Obyekti
Subyekti
Rәqabәt
İnfrastrukturu

374 İşsiz vәtәndaşın iş axtarma dövrü necә adlanır?

•

işsizliyin artımı
işsizliyin sayı
işsizliyin uzunluğu
işsizliyin hәddi
işsizliyin müddәti

375 İşsizlik müavinәti hansı rol oynayır?
işçilәrә mükafatlandırma ödәmәlәri

•

işçinin әmәk payının ödәnilmәsi
dövlәt tәrәfindәn verilәn maddi yardım
әmәk haqqına әlavәlәr
işçi üçün әmәk norması

376 İş qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә konpensasiyalar dedikdә nә başa düşülür?

•

әlavә әmәk haqqı
әmәkdә yüksәk nailiyyәtlәrә görә mükafat
müvәqqәti xarakter daşıyan pul ödәmәlәri
işçinin işәmuzd әmәk haqqı
müәssisәnin gәlirindә iştirak

377 Sosial әmәkdaşlıq necә müәyyәn olunur?

•

işçilәrin mıcburi tibbi sığortalanması kimi
әmәk bazarının subyektlәri arasında sosial münasibәtlәrin forması kimi
işçinin әmәk qabiliyyәtinin meyarı kimi
qeyridövlәt vә ictimai qurumlar kimi
gәlirdә iştirak etmә sistem kimi

378 әmәyә tәlәb vә tәklifin stimullaşdırılması dövlәtin әmәk bazarına tәsirin hansı növünә aiddir?

•

neqativ
passiv
aktiv
interaktiv
pozitiv

379 Mәşğulluq sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk bazarının seqmentlәşmәsindәn
ölkәdә tam, sәmәrәli vә könüllü mәşğulluğu tәmin etmәkdәn
hәyatın keyfiyyәti ilә bağlı beynәlxalq sosial standartlarına nail olmaqdan
daxili miqrasiyanı güclәndirmәkdәn
işsizlәrin sosial sığortalanmasından

380 Vәtәndaşın işsizlәr sırasına daxil edilmәsi üçün hansdı şәrt zәruri deyil?

•

yeni ixtisasa yiyәlәnmәsi
iş axtarışında fәallıq
işin vә qazancın olmaması
mәşğulluq xidmәtindә qeydә alınması
işә başlamaq hazırdır

381 İşsizlik müavinәti dedikdә nә başa düşülür?

•

ssuda faizi
sosial transfert
insanın ixtisas sәviyyәsi
ailәdә himayәlik yükü
qonorar

382 әmәk bazarının subyektlәrinә aid deyil:
hәmkarlar ittifaqı

•

muzdlu işçilәr
işәgötürәnlәr
dövlәt
ixtisasartırma institutları

383 Muzdlu işçilәr әmәk bazarının hansı ünsürünә aiddir:

•

subyektinә
mexanizminә
obyektinә
konyukturasına
infrastrukturuna

384 әmәk bazarında işçi qüvvәsinin alqısatqı prosesini tәnzimlәyәn qanunvericilik aktlarına aid
deyil:

•

әmәk haqqında qanun
Baş Kollektiv Saziş
ölkәnin Konstitusiyası
pensiya tәminatı haqqında qanun
Әmәk Mәcәlәsi

385 İşәgötürәn vә muzdlu işçi arasında әmәk münasibәtlәri tәnzimlәyәn әsas hüquqi sәnәdlәrә aiddir:

•

nikah müqavilәsi
әmlak müqavilәsi
beynәlxalq sazişlәr
icarә müqavilәsi
әmәk müqavilәsi

386 Bunlardan hansı biri әmәk haqqının tәşkili ünsürlәrinә aid edilir?

•

әmәyin tәşkili
әmәyin stimullaşdırılması
әmәk intizamı
tarif ixtisassorğu kitabçaları
әmәk haqqının forma vә sistemlәri

387 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә, aşağıda verilәnlәrdәn hansı әmәk haqqının mahiyyәtini izah edir?

•

iş vaxtının dәyәridir
әmәyin sәmәrәliliyinin nәtijәsidir
mәhsulun satıçından әldә olunan gәlirdәn verilәn paydır
dәyәrin pulla ifadәsidir
iş qüvvәsinin qiymәtidir

388 Hansı bәnddә verilәn әmәyin ödәnilmәsinin әsas funksiyalarını xarakterizә edir?

•

uçot, qiymәtlәndirmә, tәkrar istehsal
planlaşdırma,idarәetmә, stimullaşdırma
tәkrar istehsal, idarәetmә, stimullaşdırma, tәnzimlәmә, mövqe
tәkrar istehsal, idarәetmә, sosial
qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, tәnzimlәmә

389 Bunlardan hansı әmәk haqqının tәşkili ünsürlәrinә aid edilir?

•

әmәyin motivlәşdirilmәsi, әmәyin normalaşdırılması, әmәk haqqı fondu
әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәyin normalaşdırılması, tarif sistemi
әmәyin tәşkili, әmәyin stimullaşdırılması, tarif sistemi
әmәyin ödәnilmәsi fondu, tarif sistemi, әmәyin tәşkili
mükafatlandırma, tarif sistemi, әmәyin qiymәtlәndirilmәsi

390 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti kursunun әsas bölmәlәrinә aid deyil:

•

әhali gәlirlәrinin tәrkibindә әmәk haqqinin xüsusi yeri vә әhәmiyyәti
işçilәrin istehlakına yönәldilәn vәsaitlәrin planlaşdırılması
gәlirlәrin iqtisadi tәbiәti vә onların formalaşmasi
sosial transfertlәr vә әhali gәlirinin formalaşmasinda onlarin rolu
әhali gәlirlәrinin quruluşu vә әldә olunma mәnbәlәri

391 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti fәnni hansı tәdris kurslarla әlaqәdardır?

•

“Әtraf mühitin iqtisadiyyatı”, “Qiymәtli kağızlar”, “Sәnaye iqtisadiyyatı”
“İqtisadi cografiya”, “Әmәyin fiziologiyası”, “Ailәnin sosiologiyası”
“Qiymәtin әmәlәgәlmәsi”, “Әtraf mühitin iqtisadiyyatı”,”İqtisadi tarix”
“Müәssisәnin iqtisadiyyatı”, ”İqtisadi tarix”, “Qiymәtli kağızlar”
“Әmәyin iqtisadiyyatı”, “İnsan resursların idarә edilmәsi”, “Sosial sferanın iqtisadiyyatı”

392 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti dövlәtin hansı siyasәti ilә daha çox әlaqәdardır?

•

maliyyә siyasәti
innovasiya siyasәti
sosialiqtisadi siyasәt
elmitexniki siyasәti
investisiya siyasәti

393 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtinin hәyata keçirilmәsi hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrәn qanunlara
әsaslanır

•

demoqrafiya sahәsindә
sosialәmәk sferasında
elmitexniki tәrәqqi sahәsindә
miqrasiya sahәsindә
innovasiya sahәsindә

394 Gәlirlәrin tәnzimlәnmәsindә neçә sәviyyә mövcuddur?

•

5
3
2
6
4

395 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti fәnni hansı sahәdә kadr hazırlığı ilә basğlı tәdris olunur?

•

tәhsil
sәhiyyә
siyasәt
beynәlxalq siyasi münasibәtlәr
iqtisadiyyat

396 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti kursun mәzmununa aid deyil:

•

planlaşdırma
tәnzimlәnmә
idarәetmә
bölgü
vergiqoyma

397 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә hansı fәaliyyәt mövcud deyil:

•

formalaşma
vergiqoyma
tәnzimlәnmә
bölgü
istehsal

398 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı münasibәtlәrә aiddir:

•

millәtlәrarası
beynәlxalq
sosialәmәk
irqlәrarası
siyasi

399 Dövlәtin sosialiqtisadi siyasәtinin әsasını hansı siyasәt tәşkil edir?

•

maliyyәkredit siyasәti
gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti
fiskal siyasәt
vergi siyasәti
investisiya siyasәti

400 Dövlәtin sosialiqtisadi siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

әhaliyә sosial transfertlәrin ödәnilmәkdәn
әhalinin әmanәtlәrinin cәlb etmәkdәn
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәltmәkdәn
әhalinin sosial maraqlarını әks etdirmәkdәn
әhalinin mәşğulluğunu tәmin etmәkdәn

401 Gәlirlәrin tәnzimlәnmәsindә hansı sәviyyәlәr mövcuddur?

•

ali, sahә vә müәssisә
respublika, şәhәr vә kәnd
respublika, region vә yerli
yuxarı, orta vә aşağı
ali, sahә vә әrazi

402 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtinin nәticәlәri hansı makroiqtisadi göstәricidә birbaşa әks olunur?

•

әsas fondlar
әhalinin adambaşına düşәn ÜDMun hәcmi
әhalinin umumi sayı
iqtisadiyyatda mәnfәәt
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri

403 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtinin funksiyalarına daxil deyil:

•

xarici investisiyaların cәlb edilmәsi
ictimai vә şәxsi rifaq halının yüksәldilmәsi istiqamәtindә müәssisә vә vәtәndaşların fәaliyyәtinin
fәallaşdırılması
әhalinin mövcud hәyat sәviyyәsinin saxlanması
ölkәdә sosial gәrginliyin azalması
dövlәt büdcәsinin vәsaitlәrinin yenidәnbölgüsü

404 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti kursunun predmetininә daxil deyil:

•

әhalinin gәlirlәrinin xәrclәnmәsi istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
әhalinin gәlirlәrinin bölgüsü
әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırılması
әhalinin ailә gәlirlәrindә iştirak edәnlәrin sayının tәnzimlәnmәsi
әhalinin gәlirlәrinin istifadәsi

405 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti kursun mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk haqqı fondunun tәrkibinin tәnzimlәnmәsindәn
institusional fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsindәn
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә bölgü münasibәtlәrinin nәzәri әsaslarının öyrәnilmәsindәn
gәlirlәrә verqiqoymanın tәkmillәşdirmәsindәn
iqtisadi nәzәriyyәnin әsas müddәalarının öyrәnmәsindәn

406 Vergiqoymaya cәlb olunmayan gәlirlәrin sırasına daxil deyil:

•

ünvanlı sosial yardım
aliment
pensiya
әmәk haqqı
stipendiya

407 Azәrbaycanda fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn tutulan vergilәrin hansı növlәri mövcuddur?

•

ӘDV, әmlak vergisi vә rüsumlar
әmlak vergisi, rüsumlar vә ekoloji vergi
ӘDV, satışdan vergi vә aksizlәr
ekoloji vergi, aksizlәr vә fәrdi gәlir vergisi
fәrdi gәlir vergisi, işәgötürәnlәrin sosial sığorta üzrә ödәmәlәri vә әmlak vergisi

408 Azәrbaycanda fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn tutulan vergilәrin neçә növü mövcuddur?

•

5
3
2
6
4

409 Azәrbaycanda vergilәrin hansı növlәri mövcuddur?

•

mütlәq vә nisbi
birbaşa vә dolayı
yuxarı vә aşağı
ilkin vә ikinci
inzibati vә iqtisadi

410 Azәrbaycanda vergilәrin neçә növü mövcuddur?

•

5
2
3
6
4

411 Vergiqoymaya cәlb olunan fiziki şәxslәrin gәlirlәrinә aid deyil:

•

әmәk haqqı
intellektual fәaliyyәt nәticәsindә alınan qonorar
mükafat
ünvanlı sosial yardım
әmlakın satışından әldә edilәn gәlir

412 Vergiqoymanın obyekti kimi çıxış edir:

•

qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hәr hansı fәaliyyәt nәticәsindә әldә edilәn gәlir
tәqaüdlәr
sosial transfertlәr
ünvanlı sosial yardım
birdәfәlik müavinәtlәr

413 Azәrbaycanda müәssisәnin mәnfәәtindәn neçә faiz vergi tutulur?

•

10%
30%
20%
50%
40%

414 Azәrbaycanda 2000 manata qәdәr gәlir әldә edәn fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi neçә faiz tutulur?

•

10%
14%
12%
18%
16%

415 Azәrbaycanda müәssisәnin әmәk Haqqı Fondunun neçә faizi Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun
hesabına ayrılır?

•

20%
22%
21%
24%
23%

416 Azәrbaycanda әmәk haqqının neçә faizi Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun hesabına ayrılır?

•

4%
1%
5%
3%

2%

417 Azәrbaycanda fiziki şәxslәrin gәlirlәrinә vergiqoymanın hansı şkalası tәtbiq olunur?

•

500 manata qәdәr, 5005000 manat, 5000 manatdan yuxarı
400 manata qәdәr, 4004000 manat, 4000 manatdan yuxarı
300 manata qәdәr, 3003000 manat, 3000 manatdan yuxarı
200 manata qәdәr, 2002000 manat, 2000 manatdan yuxarı
100 manata qәdәr, 1001000 manat, 1000 manatdan yuxarı

418 Azәrbaycanda fiziki şәxslәrin gәlirlәrinә vergiqoyma şkalalası neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6
5

419 әhalinin gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsinin әsas alәti kimi nә çıxış edir?

•

sosial zәmanәtlәr
ssuda faizi
kredit
gәlir vergisi
mәnfәәtdә iştirak

420 Fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisinin tutulmasının prinsiplәrinә daxil deyil:

•

vergi mәblәğinin vәtәndaşların şәxsi gәlirlәrinә әsasәn hesablanması
vergi tutulması meyarlarına müntәzәm olaraq yenidәn baxılması
verginin vәtәndaşların şәxsi gәlirlәrindәn ödәnilmәsi
vәtәndaşların ayrıayrı kateqoriyalarına verilәn vә mühüm sosial mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilәn mәqsәdli vergi
güzәştlәrinin tәtbiq olunması
müәssisә mәnfәәtindә iştirak etmә

421 Vergitutmanıın әsas hüquqi prinsiplәrinә aid deyil:

•

bәrabәr vergi yükü prinsipi
vergilәrin qanunla müәyyәn edilmәsi prinsipi
sosial әdalәtlik prinsipi
dövlәtin vә vergi ödәyicilәrinin maraqlarının uyğunluğu prinsipi
vergi qanunlarının qeyrivergi qanunlarından üstün tutulması prinsipi

422 Vergitutmanın hansı növ prinsiplәri mövcuddur?

•

hüquqi vә iqtisadi
tәşkilati vә ictimai
bazar vә inzibati
daxili vә xarici
sosial vә iqtisadi

423 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә aşağıda verilәnlәrdәn hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt
tәnzimlәnmәsinin dolayıiqtisadi yoluna aid edilmir?
qeyribüdcә fondlarına ayırmalar
xeyriyyә fondların vәsaitlәri

•

qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi
satışdan vergi, әlavә dәyәr vergisi, aksizlәr vә gömrük rüsumları

424 Sosial transfertlәr mexanizmi nәyi nәzәrdә tutur?

•

özündәn asılı olmayan sәbәblәrdәn işini vә qazancını itirәnlәrin, hәmçinin әmәk bazarında rәqabәt aparmaq
qabiliyyәti olmayanların minimum maddi tәminatını
әhalinin sosialiqtisadi fәallığına şәraitinin yaradılması
әmәk fәaliyyәtindә mövcüd olan bütün sosial normativlәrә riayәt edilmәsi
gәlirlәr vә әmәk haqqı sahәsindәki fәaliyyәtin iqtisadi vә sosial siyasәtin başqa istiqamәtlәri ilә
әlaqәlәndirilmәsi
vergiqoyma yolu ilә әhalinin yuxarı vә orta tәminatlı tәbәqәlәrin gәlirlәrinin müәyyәn hissәsinin yoxsul vә
aztәminatlı tәbәqәlәrinә yölәldilmәsi

425 Sosial sığorta hadisәsi nәticәsindә nә baş verir?

•

sığortaolunana әmәk fәaliyyәti nәticәsindә mükafat verilir
sığortaolunana sığorta tәskilatı tәrәfindәn kredit veririr
sığortaolunana sığorta tәskilatı tәrәfindәn sığorta ödәmәsi almaq huququ veririr
sığortaolunana pensiya müavinәti almaq huququ veririr
sığortaolunana mülkiyyәtçi olmaq huququ veririr

426 Sosial sığorta hadisәsinә nә aid deyil?

•

әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi (qanunvericiliklә muәyyәn olunmuş dövr ücün)
әlil vә ya 18 yasınadәk sağlamlıq imkanları mәhdudluğunun olmaq
pensiya yasına catmaq
nikaha girmәyә görә
ailә basçısını itirmәk

427 Qeyd edilәnlәrdәn hansı müasir dövrdә әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa
inzibati yoluna aid edlir?

•

sosial partnyorluq
aztәminatlı ailәlәrә güzәştlәr
gәlirlәrin indekslәşmәsi vә kompensasiyası
qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti
әmәk haqqәnı tәşkili

428 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı biri әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşainzibati
yoluna aid edlir?

•

sosial nәzarәt
qeyribüdcә fondlarına ayırmalar
satışdan vergi, әlavә dәyәr vergisi, aksizlәr vә gömrük rüsumları
xeyriyyә fondların vәsaitlәri
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi

429 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşainzibati yoluna aid
edlir?

•

qeyribüdcә fondlarına ayırmalar
transfert ödәmәlәlәr
sosial norma vә normativlәr
qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti

tarif sistemi

430 Aşağıdakılardan hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşainzibati yoluna aid
edilmir?

•

gәlirlәrin indekslәşmәsi vә kompensasiyası
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi
sosial zәmanәtlәr
qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti
sosial proqramlar

431 Müasir dövrdә aşağıdakılardan hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa
inzibati yoluna aid edlir?

•

әlavә dәyәr vergisi,
qeyribüdcә fondlarına ayırmalar
sosial zәmanәtlәr
hamısı aiddir
qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti

432 Müasir dövrdә respublikamızda minimum әmәk haqqının müәyyәn edilmәsinin әhәmiyyәtini
aşağıda verilәnlәrdәn hansı daha dәqiq әks etdirir?

•

maliyyә sanksiyalarının müәyyәn edilmәsi
aztәminatlı әhali üçün müavinәtlәrin müәyyәn edilmәsi
vergi dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi
orta aylıq әmәk haqqının müәyyәn edilmәsi
heç biri

433 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә aşağıdakılardan hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin
birbaşainzibati yoluna aid edlir?

•

әlavә dәyәr vergisi
qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti
qeyribüdcә fondlarına ayırmalar
sosial proqramlar
hamısı aiddir

434 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı biri әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin dolayıiqtisadi
yoluna aid edlir?

•

qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi
satışdan vergi, әlavә dәyәr vergisi, aksizlәr vә gömrük rüsumları
sosial proqramlar
sosial nәzarәt
gәlirlәrin indekslәşmәsi vә kompensasiyası

435 Qeyd edilәnlәrdәn hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin dolayıiqtisadi yoluna aid
edlir?

•

sosial nәzarәt
gәlirlәrin indekslәşmәsi vә kompensasiyası
qeyribüdcә fondlarına ayırmalar
sosial proqramlar
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi

436 Aşağıdakılardan hansı bәnd әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin alәtlәrinә hansılar aid
deyil?

•

sosial proqramların maliyyәşdirilmәsi
pul kütlәsinin tәnzimlәmәsi
sosial cәhәtdәn әhәmiyyәtli mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin tәnzimlәmәsi
tarif sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
әmәk haqqının munimum sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

437 Bu verilәnlәrdәn hansı biri müasir dövrdә әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin dolayı
iqtisadi yoluna aid edlir?

•

transfert ödәmәlәlәr
sosial proqramlar vә gәlirlәrin indekslәşmәsi
xeyriyyә fondların vәsaitlәri
sosial nәzarәt vә sosial normalar
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi

438 Mikrosәviyyәdә işçinin bütün әmәk gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә müәssisәnin
strategiyasına daxil deyil:

•

sosial ödәmәlәr vә xidmәtlәr
işçi qüvvәsinin alqısatqı haqqında müqavilә
әmәk haqqı vә tarif sistemi
әhalinin demoqrafik vәziyyәti
işçilәrin ixtisaslaşması

439 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtinin sәmәrәliliyi necә müәyyәn olunur?

•

әhalinin işsizlik sәviyyәsi ilә
әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi ilә
çoxuşaqlı ailәlәrinin sayının artırılması ilә
әhalinin demoqrafik göstәricilәri ilә
yoxsulluq hәddindә yaşayan әhalinin sayının azalması ilә

440 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ailә iqtisadiyyatının sosialiqtisadi vә funksionaliqtisadi aspektlәri
ilә bağlı mәsәlәlәrı nә xarakterizә edir?

•

ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
ailәdә bir, iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı
ailә vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrin qәnaәtliyi vә ailәnin iqtisadi davranışı
ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması vә ailәnin sosial statusunun onun gәlrlәrilә әlqәsinin
araşdırıması
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması

441 Bunlardan hansı ailә iqtisadiyyatının sosialiqtisadi vә funksionaliqtisadi aspektlәri ilә bağlı
mәsәlәlәri xarakterizә edir?

•

ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
demokrafik proseslәrin ailәlәriә tәsirinin araşdırılması
ailәnin sosial mәnşәynin onun hәyat sәviyyәsinә tәsiri
ailәnin ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrinin tәsirinә uyğunlaşması
ailәdә bir, iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı

442 Müasir dövrdә әhali gәlirlәrin formalaşma mәnbәyi kimi tәdqiq olunan ev tәsәrrüfatlarının
fәaliyyәti neçә istiqamәtә ayrılır ?

•

beş istiqamәtә
iki istiqamәtә
sәkkiz istiqamәtә
bir istiqmәtә
dörd istiqamәtә

443 Ev tәsәrrüfatının funksiyalarını neçә yerә bölünür?

•

iki yerә
altı yerә
dörd iyerә
beş yerә
sәkkiz yerә

444 Bazar iqtisadiyyatә şәraitindә aşağıdakılardan hansı hәyata keçirdiyi fәaliyyәtin xarakterinә görә
ev tәsәrrüfatının funksiyalarına aid edilir?

•

şәxsi istehlak
şәxsi istehsal
nominal gәlirlәr
real gәlirlәr
әmәk haqqı

445 Mikroiqtisadi sәviyyәdә ailә iqtisadiyyatının funksionaliqtisadi aspektli ilә bağlı mәsәlәlәrı nә
xarakterizә edir?

•

ailәnin iqtisadi davranışın növlәrinin iqtisadi sәmәrәlliyi vә müxtәlif demoqrafik ailә tiplәri
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiqi
ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması vә ailәnin sosial statusunun onun gәlrlәrilә әlqәsinin
araşdırıması
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili, onlara ictimai hәyatda baş verәn
dәyişikliklәrinin tәsiri
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı analizi

446 Müasir dövrdә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı biri ailә iqtisadiyyatının sosialpsixoloji aspekti
ilә bağlı mәsәlәlәri xarakterizә edir?

•

ailәnin ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrә uyğunlaşması vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif
demoqrafik ailә tiplәrinin tәdqiqi
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәlәrә ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrinin tәsiri
ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması
ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması, bazar iiqtisadiyyatı amilin tәsirinin güclәndirilmәsi

447 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ailә iqtisadiyyatının sosialdemoqrafik aspekti ilә bağlı mәsәlәlәrı
nә xarakterizә edir?

•

ailәnin sosial statusunun onun gәlrlәrilә әlqәsinin araşdırıması
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının sosial analizi
ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması
ailәdә bir, iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı
ailәlәrә bazar iiqtisadiyyatı amilin tәsirinin güclәndirilmәsi

448 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ailә iqtisadiyyatının sosialpsixoloji aspekti ilә bağlı mәsәlәlәrı nә
xarakterizә edir?

•

•

ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin cәmiyyәtdә baş verәn hadisәlәrin tәsiri altında dәyişilmәsi
ailәnin ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrә uyğunlaşması
ailә vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrin qәnaәtliyi
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının sosial analizi

449 Göstәrilәnlәrdәn hansı ailә iqtisadiyyatının sosialdemoqrafik aspekti ilә bağlı mәsәlәlәri
xarakterizә edir?

•

ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması
ailәlәrә bazar iqtisadiyyatı amilin tәsirinin güclәndirilmәsi
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
ailәnin iqtisadi davranış növlәrinin iqtisadi sәmәrәlliyi;
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması

450 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ailә iqtisadiyyatının sosialdemoqrafik bağlı mәsәlәlәrә bunlardan
hansı daxil edilmir?

•

ailәdlәrә göstәroilәn sosial yardımlar vә xidmәtlәr
ailәyә timai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrinin tәsiri
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
ailәdә iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı

451 Müasir dövrdә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı ailә iqtisadiyyatının sosialdemoqrafik aspekti ilә
bağlı mәsәlәlәrini xarakterizә edir?

•

bazar iiqtisadiyyatı şәraitindә ailәlәrә madsdi yardımın göstәrilmәsi
qohumla arasında sosial iqtisadi münasibәtlәrin araşdırılması
ailәdә iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailә vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrin qәnaәtliyi

452 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә qeyd edilәnlәrdәn hansıailә iqtisadiyyatının funksionaliqtisadi
aspektli ilә bağlı mәsәlәlәrә daxil edilir?

•

ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәyә ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrinin tәsiri, bu dәyişikliklәrә uyğunlaşma
ailә vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrin qәnaәtliyi
ailәnin iqtisadi davranışın növlәrinin iqtisadi sәmәrәlliyi

453 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı bәnd ailә iqtisadiyyatının sosialdemoqrafik vә sosialpsixoloji
aspekti ilә bağlı mәsәlәlәri xarakterizә edir?

•

cәmiyyәtdә baş verәn hadisәlәrin tәsiri altında ailәdaxili münasibәtlәrin dәyişilmәsi
müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrinin sosial araşdırılması
çoxuşaqlı ailәlәrin tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı
ailәnin iqtisadi davranışın növlәrinin iqtisadi sәmәrәlliyi
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili

454 Müasir dövrdә ev tәsәrrüfatlarında orta hesabla adambaşına düşәn gәlirlәrin hәcmi ilk növbәdә
nәdәn asılıdır?
Ailә üzvlәrinin sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә etdiyi gәlirlәrdәn;

•

Ailәdә әmәk qabiliyyәtli vә әmәk qabiliyyәtinә malik olmayanların nisbәtindәn
Büdcә gәlirәrindәn, ölkәdәki orta әmәk haqqının sәviyyәsindәn
Gәlirlәrin ümumi sәviyyәsindәn, әmәk qabiliyyәtli vә әmәk qabiliyyәtinә malik olmayanların nisbәtindәn vә
yaxud himayәlik yükündәn
Ailәdә işlәyәnlәrin sayından, onların aldıqları әmәk haqqından

455 İqtisadi әdәbiyyatlarda qeyd edilәnlәrdәn hansı hәyata keçirdiyi fәaliyyәtin xarakterinә görә ev
tәsәrrüfatının funksiyalarına aid edilir?

•

şәxsi istehlak
iqtisadi cәhәtdәn qeyriistehsal
maddi nemlәrin bölüşdürülmәsi
sosial ödәmәlәr
fәrdi istehsal

456 Bunlardan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının gәlir hissәsinә daxil deyil: әmәk üzrә
gәlirlәr, mülkiyyәtdәn әldә edilәn gәlirlәr, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir, sosial
transfertlәr, pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar

•

әmәk üzrә gәlirlәr
mülkiyyәtdәn әldә edilәn gәlirlәr
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir
sosial transfertlәr, pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar
hamısı daxıldir

457 Enqel qanunu nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

әhali gәlirlәri vә xәrclәrinin dinamikasını
әhali icәrisindә yoxsul vә hәddindәn artıq yoxsul yaşayan ailәlәrin cәkisini müәyyәnlәşdirәn
qanunauyğunluğu
real әmәk haqqının hesablanmasını
gәlirlәrlә hәyat sәviyyәsi arasında әlaqәni
adambaşına düşәn ÜDMin hәcmini

458 Ümumi daxili mәhsulun hәcmi ilә real gәlirlәr arasında әlaqә aşağıdakılardan hansını
müәyyәnlәşdirir?

•

әhalinin pul gәlirlәrinin vә xәrclәrinin, elәcә dә istehlak sәbәtinin hәcmini müәyyәnlәşdirir
orta aylıq әmәk haqının hәcmini vә vergi ödәmәlәrini müәyyәnlәşdirir
minimum әmәk haqqını vә adanbaşına düşәn ümumi daxili mәhsulun hәcmini müәyyәnlәşdirir
әhalinin hәyat sәviyyәsini müәyyәnlәşdirir
istehlakın maddinatural tәrkibini tәyin edir, әhalinin pul gәlirlәrinin vә xәrclәrinin istiqamәtlәrinin
müәyyәnlәşdirir

459 Yoxsulluq hәddindә yaşayan әhalinin xüsusi cәkisi hansı göstәrici әsasında müәyyәn olunur?

•

birdәfәlik sosial ödәmәlәr әsasında
orta aylıq әmәk haqqı göstәrici әsasında
işsızlәrә verılәn orta aylıq müavinәtlәr әsasında
yaşayış minimumu göstәrici әsasında
minimum әmәk haqqı әsasında

460 Bu göstәricilәrdәn hansı differensiasiya prosesi ilә bağlı proqnoz hesablamalarda әn geniş istifadә
olunur?

•

minimum әmәk haqqı

•

fond vә Cini әmsalları
tarif әmsalları vә tarif dәrәcәlәri
real әmәk haqqı indeksi
nominal әmәk haqqı indeksi

461 Sәrәncamda qalan gәlir hansı gәlirlәrdir?

•

әhalinin әldә etdiyi pul vә natural vasitәlәrin cәmidir
әmәk haqqı, mәvajib vә muzdla işlәyәnlәrin digәr gәlirlәridir
nominal gәlirlәr hesabına әldә edilә bilәjәk maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin miqdarıdır
әhalinin şәxsi istehlakına vә şәxsi yığımına sәrf olunan gәlirlәrdir
ayrıayrı şәxslәrin vә ya sosial qrupların müәyyәn dövr әrzindә әldә etdiyi pul gәlirlәridir

462 Funksional tәnliklәr nәyi müәyyәn edir?

•

xәrclәrin vә gәlirlәrin hesablanması metodikasını
әhalinin gәlirlәr vә xәrclәr balansının dövri dәyişmәsini
bir dәyişәnin digәr dәyişәnlәrdәn funksional asıllığını
xәrclәrin vә gәlirlәrin artım tempininin funksional әlaqәsini
xәrclәrin, yığımların vә pul artımının cәminin pul gәlirlәrinә bәrabәrliyini

463 Balans tәnliklәrinә әsasәn әhalinin bütün xәrclәrinin, yığımların vә pul artımının cәminin pul
gәlirlәrinin ümumi mәblәğilә asılılığı necәdir?

•

xәrclәr çoxdur
gәlirin artım tempi xәrclәrin artım tempini qabaqlayır
gәlirlәr vә xәrclәr bәrabәrdir
xәrclәrin artım tempi gәlirlәin artım tempini qabaqlayır
gәlirlәr çoxdur

464 Bunlardan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının xәrc hissәsinә daxil deyil: tәhsilә
ayrılan vәsaitlәr vә sәhiyyәyә ayrılan vәsaitlәr; nәqliyyәt vә rabitә xidmәtlәrinin ödәnilmәsi;
vergilәrin, yığımların, rüsumların vә s. ödәnilmәsi

•

tәhsilә ayrılan vәsaitlәr vә sәhiyyәyә ayrılan vәsaitlәr
nәqliyyәt vә rabitә xidmәtlәrinin ödәnilmәsi
vergilәrin, yığımların, rüsumların vә s. ödәnilmәsi
hamısı daxildir
heç biri daxil deyil

465 әhalinin real gәlirlәrinin tәrkibinә daxildir

•

әmәk haqqı fondu vә milli gәlir
sosial müdafiә vә fәrdi istehlak fondları
ictimai istehlak vә fәrdi istehlak fondları
müәssisәnin xalis gәliri vә sosial ödәmәlәr
mәnfәәt vә әmәk haqqı fondu

466 Bunlardan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının xәrc hissәsinә daxil deyil: әmtәәlәrin
alınması vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi; mәnzil vә kommunal xidmәtlәrinin ödәnilmәsi; mәişәt xidmәtinin
ödәnilmәsi; istirahәtә vә turizmә sәrf olunan vәsaitlәr;

•

hamısı daxıldir
mәişәt xidmәtinin ödәnilmәsi; tәhsilә vә sәhiyyәyә ayrılan vәsaitlәr
mәnzil vә kommunal xidmәtlәrinin ödәnilmәsi

әmtәәlәrin alınması vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi
istirahәtә vә turizmә sәrf olunan vәsaitlәr;

467 Gәlirlәrin cәmlәşmәsi (Cini) әmsalı nәyi ifadә edir:

•

Gәlirlәrin ölkә (region) әhalisi arasında bölgüsündәki bәrabәrsizliyin dәrәcәsini
Ölkәdә (regionda) müәssisәlәrin gәlirlәrinin diferensiallaşma dәrәcәsini
Ölkәdә (regionda) әhalinin bank әmanәtlәrinin artma dәrәcәsini
belә anlayış yoxdur
Gәlirlәrin bölgüsündә bәrabәrliyi ifadә edir.

468 Proqnoz hesablamalarda istifadә olunan alәtlәrin әsasını nәlәr tәşkil edir?

•

istehlak dinamikası, qiymәtlәrin sәviyyәsi, xәrclәr balansı
adambaşına düşәm milli gәlirin sәviyyәsi, gәlir vergisinin dәrәcәsi
istehlak mallarının qiymәti, әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, әmәk haqqının sәviyyәsi
әhalinin pul gәlirlәri, xәrclәr vә yığımlarının balansı
mәşğul әhalinin sayı, orta aylıq әmәk haqqı, әhalinin pul gәlirlәri,

469 Gәlәcәk dövr üçün real әmәk haqqının sәviyyәsindә nәzәrdә tutulmuş dәyişikliklәrin
aparılmasının büdcәnin gәlirlәr hissәsi ilә әlaqәlәndirilmәsi ücün әsasәn hansı sosialiqtisadi
göstәricilәr nәzәrә alınmalıdır?

•

Gәlir vergisinin dәrәcәsi, әmәk haqqının sәviyyәsi
İstehsalın hәcmi, adambaşına düşәm milli gәlirin sәviyyәsi
İstehlak mallarının qiymәti, әmәk haqqının sәviyyәsi, gәlir vergisinin dәrәcәsi
istehlak dinamikası, mәşğulluğun vә qiymәtlәrin sәviyyәsi
Gәlirlәrin mümkün artım tempi, istehlak mallarının qiymәti, әhalinin alıcılıq qabiliyyәti

470 Aşağıdakılardan hansı proqnoz hesablamalarını birinci mәrhәlәsi hesab olunur?

•

mövcud variantlardan әn әlverişlisinin seçilmәsi şәrtilә proqnoz hesablamaların aparılması.
ayrıayrı rifahların vә xidmәtlәrin istehlak sәviyyәsilә müәyyәn olunan sosial sahәnin inkişafının mәqsәdli
istiqamәtlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi;
proqnoz müddәtindәn әvvәl baza dövrünün mühüm problemlәrinin aşkara çıxarılması vә kәmiyyәt cәhәtdәn
müәyyәnlәş¬dirilmәsilә bağlı analitik proseduraların hәyata keçirilmәsi
gәlirlәrin sәviyyәsi üzrә dәyişikliklәrin iqtisadiyyatın bütün bölmәlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsinin nәzәrә alınması
mәqsәdli istiqamәtlәrin dәqiqlәşdirilmәsi vә alternativ variantlardan әn әlverişlisinin seçilmәsi

471 Sosial proqramlarının hәyata keçirilmәsinin mühüm istiqamәtlәrindәn biridir:

•

Gәlir vergisinin dәrәcәinin azaldılması
Ayrıayrı sahәlәrdә әmәk haqqının artırılması
Gәlirlәrin paylanma proporsiyası vә mümkün artım tempinin tәyini, әhalinin istehlakının quruluşunun
yaxşılaşdırılması vә onun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
İdxal ounan mallara gömrük rüsumunu azaldılması
İstehlak mallarının qiymәtinә nәzarәt edilmәsi

472 Proqnozlaşdırma dedikdә nә başa düşülür?

•

Hәr hansı bir fәaliyyәtin, prosesin hәyata keçirilmәsindә gәlәcәk dövr üçün gözlәnilәn dәyişikliklәrin müxtәlif
metodlarla hesablama әsasında müәyyәn olunması vә nәzәrdә tutulması
Gәlәcәk fәaliyyәtin planlaşdırılması
Gәlirlәrin paylanma proporsiyası vә mümkün artım tempinin tәyin edilmәsi.
Müәssisәnin gәlәcәk faliyyәtinin tәhlil olunması
İşcilәrә gәlәcәk dövr üçün tapşırıqlar verilmәsi

473 Müasir iqtisadi әdәbiyyatlarda hansı ailәlәr yoxsul ailәlәr kateqoriyasına daxil edilir?

•

Müasir iqtisadi әdәbiyyatlarda hansı ailәlәr yoxsul ailәlәr kateqoriyasına daxil edilir?
xәrclәrinin 50%dәn artığı qida mәhsullarının payına düşәn ailәlәr
xәrclәrinin ⅓ hissәsi qida mәhsullarına payına düşәn ailәlәr
xәrclәrinin 10%ә qәdәrini qeyriәrzaq mәhsullarına ayıran ailәlәr
ailә başcısı minimum әmәk haqını sәviyyәsindә әmәk haqqı alan ailәlәr

474 Aşağıdakı bәndlәrdә göstәrilәnlәrdәn hansı biri әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının gәlir
hissәsinә daxildir?

•

әmәk üzrә gәlirlәr, pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar;
әmәk üzrә gәlirlәr, mülkiyyәtdәn әldә edilәn gәlirlәr;
ilk 3 bәndәk göstәrilәnlәrin heç biri;
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir, sosial transfertlәr;
ilk 3 bәndәk göstәrilәnlәrin hamısı;

475 Qeyd edilәnlәrdәn bәndlәrdәn hansında istehlak xәrclәrinin tәsnifatı düz verilib?

•

qidalanma, alkoqol içkilәr vә tütün mәmulatları, qeyriәrzaq mәhsulları, xidmәtlәr;
qidalanma; qeyriәrzaq mәhsulları; xidmәtlәr, yığımlar”
alkoqol içkilәr vә tütün mәmulatları, vergilәr, yığımlar, rüsumlar;
yuxarıdakıların heç birindә;
qeyriәrzaq mәhsulları, alkoqol içkilәr vә tütün mәmulatları, sosial transfertlәr;

476 Qeyd olunanlardan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının gәlir hissәsinә daxil edilir?

•

vergilәr vә sosial ayırmalar
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir
icarә haqqı vә faizlәr
yuxarıdakı ilk 3 bәnndә göstәrilәnlәrin heç biri daxil deyil
yuxarıdakı ilk 3 bәnndә göstәrilәnlәrin hamısı daxildir

477 Aşağıdakılardan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının xәrc hissәsinә daxildir?

•

pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar
hamısı daxıldir
vergilәrin, yığımların, rüsumların vә s. ödәnilmәsi
yuxarıdakı bәnndәlәrdә göstәrilәnlәrin heç biri daxil deyil
mülkiyyәtin icarәsindәn әldә edilәn vәsait

478 Müasir dövrdә yoxsulluq hәddindә yaşayan әhalinin xüsusi cәkisini müәyyәn edәn göstәrici
aşağıdakılardan hansıdır?

•

minimum әmәk haqqı göstәrici әsasında
orta aylıq әmәk haqqı göstәrici әsasında
birdәfәlik müavinәtlәr göstәrici әsasında
real әmәk haqqı indeksi әsasında
yaşayış minimumu göstәrici әsasında

479 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә real gәlirlәrlә Ümumi Daxili Mәhsulun hәcmi arasında hansı
formada әlaqә mövcuddur?
şaquli
üfiqi

•

dolayı
funksional
birbaşa

480 Aşağıda göstәrilәnlәdәn hansı Enqel qanunu әsasinda müәyyәn edilir?

•

real әmәk haqqının hәcmi
adambaşına düşәn ÜDMin hәcmi
gәlirlәrlә hәyat sәviyyәsi arasında әlaqә
әhali gәlirlәri vә xәrclәrinin dinamikası
әhali icәricindә yoxsul vә hәddindәn artıq yoxsul yaşayan ailәlәrin cәkisini müәyyәnlәşdirәn qanunauyğunluq

481 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istehlak xәrclәrinin trkinini tam әks etdirir?

•

qidalanma; qeyriәrzaq mәhsulları; xidmәtlәr; sığorta ödәmәlәri
alkoqol içkilәr vә tütün mәmulatları; qeyriәrzaq mәhsulları; xidmәtlәr
qidalanma; qeyriәrzaq mәhsulları; xidmәtlәr
qidalanma; alkoqol içkilәr vә tütün mәmulatları; qeyriәrzaq mәhsulları; xidmәtlәr
qidalanma; alkoqol içkilәr vә tütün mәmulatları; qeyriәrzaq mәhsulları; sәhiyyә vә tәhsil xәrclәri

482 Müasir dövrdә aşağıdakılardan hansı yoxsulluq sәviyyәsinin artım indikatoru kimi nә çıxış edir?

•

әhalinin istirahәt xәrclәri
sosial müavinәt alanların sayı
әhalinin xәrclәr strukturunda qida mәhsullarının payı
әhalinin orta aylıq әmәk haqqı
minimum әmәk haqını sәviyyәsi

483 Differensiasiya prosesi ilә bağlı proqnoz hesablamalarda әn geniş istifadә olunan göstәtici
aşağıda qeyd olunanlardan hansıdir?

•

nominal әmәk haqqı indeksi
tarif dәrәcәlәri
real әmәk haqqı indeksi
yaşayış minimumu
fond vә Cini әmsalları

484 Bunlardan hansını Ümumi Daxili Mәhsulun hәcmi ilә real gәlirlәr arasında әlaqә
müәyyәnlәşdirir?

•

әhalinin hәyat sәviyyәsini müәyyәn edir
orta aylıq әmәk haqının hәcmini müәyyәn edir
istehlakın maddinatural tәrkibini tәyin edir, әhalinin pul gәlirlәrinin vә xәrclәrinin istiqamәtlәrii müәyyәn
edir
әhalinin pul gәlirlәrinin vә xәrclәri, elәcә dә istehlak sәbәtinin hәcmini müәyyәn edir
minimum әmk haqqı vә adanbaşına düşәn ümumi daxili mәhsulun hәcmini müәyyәn edir

485 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı әhali gәlirinin istifadәsi strukturunu
tam әks etdiri?

•

orta әmәk haqqı, vergilәr vә rüsumlar
istehlak xәrclәri, yığımlar, sosiaı ödәmәlәr
istehlak xәrclәri, yığımlar, vergilәr vә rüsumlar
hec bir
yığımlar, müavinәtlәr, vergilәr vә rüsumlar

486 Aşağıdakılardan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının xәrc hissәsinә daxildir?

•

hamısı daxıldir
heç biri daxil deyil
investisiya xәrclәri
vergilәrin, yığımların, rüsumların vә s. ödәnilmәsi
dövlәt aparatının saxlanması xәrclәri

487 Bu mәrhәlәlәrdәn hansı proqnoz hesablamalarını birinci mәrhәlәsi kimi xarakterizә edilir?

•

ayrıayrı rifahların vә xidmәtlәrin istehlak sәviyyәsilә müәyyәn olunan sosial sahәnin inkişafının mәqsәdli
istiqamәtlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi;
cari dövrünün mühüm problemlәrinin aşkara çıxarılması vә kәmiyyәt cәhәtdәn müәyyәnlәş¬dirilmәsilә bağlı
tәhlilәrin aparılması
әmәk haqının vә gәlirlәrin sәviyyәsi üzrә dәyişikliklәrin iqtisadiyyatın bütün bölmәlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsinin
nәzәrә alınması
mövcud variantlardan әn әlverişlisinin seçilmәsi şәrtilә proqnoz hesablamaların aparılması.
uzunmüddәtli proqramlarındәqiqlәşdirilmәsi vә alternativ variantlardan әn әlverişlisinin hazırllanması

488 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı proqnoz hesablamalarını ikinci
mәrhәlәsi hesab olunur?

•

mәqsәdli istiqamәtlәrin dәqiqlәşdirilmәsi vә alternativ variantlardan әn әlverişlisinin seçilmәsi
gәlirlәrin sәviyyәsi üzrә dәyişikliklәrin iqtisadiyyatın bütün bölmәlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsinin nәzәrә alınması
ayrıayrı rifahların vә xidmәtlәrin istehlak sәviyyәsilә müәyyәn olunan sosial sahәnin inkişafının mәqsәdli
istiqamәtlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi;
proqnoz müddәtindәn әvvәl baza dövrünün mühüm problemlәrinin aşkara çıxarılması vә kәmiyyәt cәhәtdәn
müәyyәnlәş¬dirilmәsilә bağlı analitik proseduraların hәyata keçirilmәsi
mövcud variantlardan әn әlverişlisinin seçilmәsi şәrtilә proqnoz hesablamaların aparılması.

489 Aşağıdakılardan hansı bәnddә verilәn әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının gәlir hissәsinә
daxildir?

•

sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir, sosial transfertlәr, pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar , mәişәt
xidmәtinin ödәnilmәsi, sosial transfertlәr;
yuxarıdakı bәnndәlәrdә göstәrilәnlәrin heç biri daxil deyil
әmәk üzrә gәlirlәr, mülkiyyәtdәn әldә edilәn gәlirlәr, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir, mәişәt
xidmәtinin ödәnilmәsi
әmtәәlәrin alınması vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi; mülkiyyәtdәn әldә edilәn gәlirlәr, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn
әldә olunan gәlir, sosial transfertlәr, pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar;
әmәk üzrә gәlirlәr, mülkiyyәtdәn әldә edilәn gәlirlәr, sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir, sosial
transfertlәr, pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar;

490 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının xәrc hissәsinә daxildir?

•

istirahәtә vә turizmә sәrf olunan vәsaitlәr, әmtәәlәrin alınması vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi, sәhiyyәyә vә tәhsilә
ayrılan vәsaitlәr, pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar;
vergilәrin, yığımların, rüsumların vә s. ödәnilmәsi, әmtәәlәrin alınması vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi, nәqliyyәt
vә rabitә xidmәtlәrinin ödәnilmәsi, mәişәt xidmәtinin ödәnilmәsi, sosial transfertlәr;
pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar, sәhiyyәyә vә tәhsilә ayrılan vәsaitlәr, mәişәt xidmәtinin ödәnilmәsi, sosial
transfertlәr;
vergilәrin, yığımların, rüsumların vә s. ödәnilmәsi, әmtәәlәrin alınması vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi, sәhiyyәyә
vә tәhsilә ayrılan vәsaitlәr, mәişәt xidmәtinin ödәnilmәsi
yuxarıdakı bәnndәlәrdә göstәrilәnlәrin heç biri daxil deyil

491 Müasir dövrdә aşağıdakılardan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının xәrc hissәsinә
daxil edilir?

•

yuxarıdakı ilk 3 bәnndә göstәrilәnlәrin heç biri daxil deyil
mülkiyyәtdәn әldә edilәn vәsait
yuxarıdakı ilk 3 bәnndә göstәrilәnlәrin hamısı daxildir
mәişәt xidmәtinin ödәnilmәsi; tәhsilә vә sәhiyyәyә ayrılan vәsaitlәr
pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar

492 Ümumi büdcәsi olan vә birlikdә yaşayan bir vә ya bir neçә fәrdin mәşğuliyyәt növlәrinin,
әmlakın, әldә etdiklәri vә malik olduqları maddi vә mәnәvi nemәtlәrin mәcmusu dedikdә nә başa
düşülür?

•

fermer tәsәrrüfatları
ev tәsәrrüfatı
әmәk qabiliyyәtli insanlar
kollektiv tәsәrrüfatlar
briqadalar

493 Ev tәsәrrüfatı natural vә әmtәә xarakterli әmәk, istehsal vә iqtisadi fәaliyyәtin hansı әhatә edir?

•

natural xarakterli әmәk fәaliyyәtini
istehsal fәaliyyәtini
iqtisadi fәaliyyәtin bütün növlәrini
әmtәә xarakterli әmәk fәaliyyәtinı
heç birini

494 Bunlardan hansını ev tәsәrrüfatı anlayışına daxil etmәk olmaz: bütün istehlakçıları, muzdlu
işçilәri, xırda vә iri kapital sahiblәrini; torpağı, istehsal vasitәlәrini; ictimai istehsalda mәşğul olan vә
mәşğul olmayan şәxslәri?

•

heç birini etmәk olmaz
hamısını etmәk olar
ictimai istehsalda mәşğul olan vә mәşğul olmayan şәxslәri
bütün istehlakçıları, muzdlu işçilәri, xırda vә iri kapital sahiblәrini
torpağı, istehsal vasitәlәrini,

495 Ev tәsәrrüfatına hansı qrup insanlar daxildir?

•

birgә yaşayan, müxtәlif mәnbәlәrdәn әldә olunan gәlirlәrlәrdәn birlıkdә istifadә edәn insanlar
birgә yaşayan, öz gәlirlәrini vә әmlaklarını bütövlükdә vә ya hissәhissә birlәşdirәn, müxtәlif mal vә
xidmәtlәri müştәrәk istehlak edәn insanlar
kollektiv tәsәrrüfatlarda calışanlar
qohumluq münasibәti olan, öz әmlaklarını birlәşdirәrәk istesal vә ya fermer tәsәrrüfatı yaradan insanlar
müştәrәk müәsssisә quran insanlar

496 Nәzәri cәhәtdәn ev tәsәrrüfatının üzvlәri birbiri ilә hansı әlaqәlәrә malikdirlәr?

•

iqtisadi әlaqәlәrә
sosial әlaqәlәrә
qohumluq әlaqәlәrinә
hec bir әlaqәyә malik deyillәr
şәxsı әlaqәlәrә

497 Bunlardan hansı ailә iqtisadiyyatının sosialdemoqrafik aspekti ilә bağlı mәsәlәlәrә daxildir?

•

ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәdә bir, iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı

•

ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması
ailәlәrә bazar iiqtisadiyyatı amilin tәsirinin güclәndirilmәsi

498 Bunlardan hansı ailә iqtisadiyyatının sosialpsixoloji aspekti ilә bağlı mәsәlәlәrә daxildir?

•

ailә vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrin qәnaәtliyi
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin cәmiyyәtdә baş verәn hadisәlәrin tәsiri altında dәyişilmәsi
ailәnin ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrә uyğunlaşması
ailәlәrә ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrinin tәsiri

499 Bunlardan hansı ailә iqtisadiyyatının sosialiqtisadi vә funksionaliqtisadi aspektlәri ilә bağlı
mәsәlәlәrә daxildir?

•

ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәnin iqtisadi davranışın növlәrinin iqtisadi sәmәrәlliyi
ailәdә bir, iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı

500 Bunlardan hansı ailә iqtisadiyyatının funksionaliqtisadi aspektli ilә bağlı mәsәlәlәrә daxildir?

•

ailә vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrin qәnaәtliyi
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili; onlara ictimai hәyatda baş verәn
dәyişikliklәrinin tәsiri,
ailәnin iqtisadi davranışın növlәrinin iqtisadi sәmәrәlliyi
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili

501 Bunlardan hansı ailә iqtisadiyyatının sosialdemoqrafik bağlı mәsәlәlәrә daxil deyil?

•

ailәdә bir uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı
ailәnin iqtisadi davranışın növlәrinin iqtisadi sәmәrәlliyi
ailә vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrin qәnaәtliyi
ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması
ailәdә iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı

502 Müstәqim işәmuzd әmәk haqqı sisteminin tәtbiqindә әn başlıca sәrf:

•

sәmәrәli әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası
normaların elmi әsaslar üzrә müәyyәn edilmәsi vә işlәrin düzgün tәsnifatı
iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili
әmәyin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinin nәzәrә alınması
әmәyin tәşkili sәviyyәsi

503 Bunlardan hansı ailә iqtisadiyyatının sosialdemoqrafik vә sosialpsixoloji aspekti ilә bağlı
mәsәlәlәrә daxil deyil?

•

ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
ailәdә bir, iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı
ailә vә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn müxtәlif demoqrafik ailә tiplәrin qәnaәtliyi
ailәdaxili iqtisadi münasibәtlәrin tәdqiq olunması, cәmiyyәtdә baş verәn hadisәlәrin tәsiri altında onların
dәyişilmәsi
ailәnin iqtisadi davranışın növlәrinin iqtisadi sәmәrәlliyi

504 Bunlardan hansı ailә iqtisadiyyatının sosialiqtisadi vә funksionaliqtisadi aspektlәri ilә bağlı

mәsәlәlәrә daxil deyil?

•

ailәnin sosial statusunun onun iqtisadi vәziyyәtinә tәsirinin tәdqiq olunması;
ailәdә bir, iki vә daha çox uşağın tәrbiyәsi üçün tәlәb olunan vәsaitlәrin miqdarı
ailәnin onlara ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrinin tәsiri
ailәnin iqtisadi vәziyyәtinin vә iqtisadi davranışının qarşılıqlı әlaqәdә tәhlili
ailәnin ictimai hәyatda baş verәn dәyişikliklәrinin tәsirinә uyğunlaşması

505 Ölkәmizdә әhalinin aztәminatlı hissәsinin yaşayış sәviyyәsini yüksәltmәk üçün 2004cü ildә gәlir
vergisi ilә bağlı hansı tәdbir hәyata keçirilmişdir:

•

Aylıq gәlirin vergi tutulmayan mәblәği 150000 AZMә qaldırıldı, vergitutma şkalasının sayı 3ә endirildi vә
yalnız 2 vergi dәrәcәsi (14 vә 35%)saxlanıldı.
Büdcә tәşkilatları vә yerli özünüidarәetmә orqanları gәlir vergisini ödәmәkdәn azad edildi.
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi bankı vә onun qurumları bütün vergilәrdәn azad edildi.
Gәlir vergisinin dәrәcәsi kәnd tәsәrrüfatı subyektlәrindә 12%ә endirildi.
Milli vә ya xarici valyutanın, hәmçinin qiymәtli kağızların xaricә aparılması vә ya xaricdәn gәtirilmәsi gәlir
vergisindәn azad edildi.

506 әhalinin hәr nәfәrinә düşәn real gәlirlәr necә hesablanır:

•

ölkәnin real gәlir fondunun әhalinin sayına nisbәti
milli gәlirin sәnayeistehsal heyәtinin sayına nisbәti
ÜDMun işlәyәnlәrin sayına nisbәti
milli gәlirin әhalinin ümumi sayına nisbәti
әmәk haqqı fondunun işlәyәnlәrin sayına nisbәti

507 Ev tәsәrrüfatlarında orta hesabla adambaşına düşәn gәlirlәrin hәcmi ilk növbәdә nәdәn asılıdır?

•

Büdcә gәlirәrindәn, ölkәdәki orta әmәk haqqının sәviyyәsindәn
Ailәdә işlәyәnlәrin sayından, onların aldıqları әmәk haqqından
Gәlirlәrin ümumi sәviyyәsindәn, әmәk qabiliyyәtli vә әmәk qabiliyyәtinә malik olmayanların nisbәtindәn vә
yaxud himayәlik yükündәn
Ailә üzvlәrinin sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә etdiyi gәlirlәrdәn
Ailәdә әmәk qabiliyyәtli vә әmәk qabiliyyәtinә malik olmayanların nisbәtindәn

508 Bunlardan hansı ev tәsәrrüfatlarının iqtisadi cәhәtdәn qeyriistehsal funksiyasina aiddir?

•

şәxsi hәyatyanı tәsәrrüfatının aparılması, yәni ev tәsәrrüfatında vә ondan kәnarda istehlak mәqsәdilә, kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı üçün bütün torpaq növlәrinin vә sahәlәrinin istifadәsi
әhaliyә müxtәlif mәişәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
fәrdi әmәk vә sahibkarlıq fәaliyyәti, ev şәraitindә qeyriәrzaq mәhsulun hazırlanması, mәişәt texnikasının,
mebelin tәmiri
ailә icarәsi, yәni ailәyә mәxsus olan şәxsi mülkiyyәtin, әmlakın icarәyә verilmәsi
fәrdi ailә ticarәti

509 Bunlardan hansı ev tәsәrrüfatlarının şәxsi istehsal funksiyasina aid deyil?

•

şәxsi hәyatyanı tәsәrrüfatının aparılması, yәni ev tәsәrrüfatında vә ondan kәnarda istehlak mәqsәdilә, kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı üçün bütün torpaq növlәrinin vә sahәlәrinin istifadәsi
әhaliyә müxtәlif mәişәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
fәrdi әmәk vә sahibkarlıq fәaliyyәti ev şәraitindә qeyriәrzaq mәhsulun hazırlanması, mәişәt texnikasının,
mebelin tәmiri
fәrdi ailә ticarәti
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi vә istifadәsi, valyuta vә bank әmәliyyatları

510 Bunlardan hansı ev tәsәrrüfatlarının iqtisadi cәhәtdәn qeyriistehsal funksiyasina aiddir?

•

•

qiymәtli kağızların әldә edilmәsi vә istifadәsi, valyuta vә bank әmәliyyatları
mәişәt texnikasının, mebelin tәmiri vә әhaliyә müxtәlif mәişәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
fәrdi әmәk vә sahibkarlıq fәaliyyәti ev şәraitindә qeyriәrzaq mәhsulun hazırlanması
ictimai istehsalın tәşkili
ailә ticarәti

511 әmәk haqqının tәşkili ünsürlәri:

•

әmәyin tәşkili, әmәyin stimullaşdırılması, tarif sistemi
mükafatlandırma, tarif sistemi, әmәyin qiymәtlәndirilmәsi
әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәyin normalaşdırılması, tarif sistemi
әmәyin ödәnilmәsi fondu, tarif sistemi, әmәyin tәşkili
әmәyin motivlәşdirilmәsi, әmәyin normalaşdırılması, әmәk haqqı fondu

512 Bunlardan hansı ev tәsәrrüfatında yaranan gәlirdir: әmәk haqqı vә pensiya; müavinәtlәr vә sosial
müdafiә mәqsәdilә ödәmәlәr; dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr?

•

dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr
hamısı
hec biri
müavinәtlәr vә sosial müdafiә mәqsәdilә ödәmәlәr
әmәk haqqı vә pensiya

513 Bunlardan hansı ev tәsәrrüfatında yaranan gәlirdir?

•

әmәk haqqı vә sosial müdafiә mәqsәdilә ödәmәlәr, ev tәsәrrüfatlarında istehsal olunmuş mәhsuldan әldә
olunan gәlir
dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr, ev tәsәrrüfatlarında göstәrilәn xidmәtlәrdәn әldә olunan gәlir
müavinәtlәr vә sosial müdafiә mәqsәdilә ödәmәlәr, әmәk haqqı
hamısı
ev tәsәrrüfatlarında istehsal olunmuş mәhsul vә xidmәtlәrin hesabına әldә olunan gәlir

514 Bunlardan hansı ev tәsәrrüfatından kәnarda yaranan gәlirdir: әmәk haqqı; sosial müdafiә
mәqsәdilә ödәmәlәr; dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr?

•

әmәk haqqı
dividentlәr vә әmanәtdәn faizlәr
sosial müdafiә mәqsәdilә ödәmәlәr
hamısı
hec biri

515 Mükafatlandırma sisteminin әsas ünsürlәri:

•

mükafatın göstәrijilәri, mükafatların şәrtlәri vә ölçüsü
mükafatlandırma mәnbәlәri vә dövrü mükafatlandırma
mükafatın ölçüsü vә mükafatlandırılan işçilәrin dairәsi
mükafatlandırmanın göstәricilәri vә şәrtlәri, mükafatın ölçüsü, mükafatlandırılan işçiәlrin dairәsi, dövrü
mükafatlandırmanın mәnbәlәri
işçilәrin mükafatlandırma dairәsi vә dövrü mükafatlandırma

516 Ev tәsәrrüfatlarında pul gәlirlәrinin sәviyyәsi nә ilә müәyyәn edilir?

•

ailәlәrin müәyyәn dövr әrzindә dövlәtdәn adığı vәsaitlәrlә
müәyyәn dövr әrzindә ev tәsәrrüfatlarının hәr 100 nәfәrinә düşәn pul gәlirlәrinin ümumi mәblәği ilә
müәyyәn dövr әrzindә ev tәsәrrüfatlarının üzvlәrini aldıqları әmәk haqqı vә sosial müavinәtlәrlә
ev tәsәrrüfatlarında istesal olunan mәhsulun hәcmi ilә

müәyyәn dövr әrzindә ev tәsәrrüfatlarının hәr 10 nәfәrinә düşәn pul gәlirlәrinin ümumi mәblәği ilә

517 Loqarifmik bölgü funksiyasından nә zaman istifadә edilir?

•

ev tәsәrrüfatlarında istehsal olunmuş mәhsulun hәcminin nüәyyәn olunmasında
ev tәsәrrüfatlarının sayının müәyyәnlәdirilmәsindә
ev tәsәrrüfatlarının müayinәsinә әsaslanan tәhlilin aparılmasında
ev tәsәrrüfatlarına yardımın edilmәsi üçün
ev tәsәrrüfatlarında mәşğulluğun öyrәnimәsindә

518 Gәlirlәrin indeksasiyası nәyә sәbәb olur?

•

fiksasiya olunmuş gәlirlәr әldә edәn şәxslәrin hәyat sәviyyәsinin saxlanmasına
sosial differensiasiyasının artmasına
mәhsuldar әmәyin stimullaşdırılmasına
mәşğulluğun artmasına
gәlirlәrin qeyribәrabәr bölgüsünә

519 Elitar istehlak büdcә әhalinin hansı kateqoriyalarını әhatә edir?

•

gәliri aşağı sәviyyәdә olan әhali
gәliri yüksәk sәviyyәdә olan әhali
gәliri orta sәviyyәdә olan әhali
aztәminatlı әhali
yoxsul әhali

520 Rasional istehlak büdcә әhalinin hansı kateqoriyalarını әhatә edir?

•

gәliri aşağı sәviyyәdә olan әhali
gәliri yüksәk sәviyyәdә olan әhali
gәliri orta sәviyyәdә olan әhali
milyaderlәri
milyonçuları

521 Minimum istehlak büdcә әhalinin hansı kateqoriyalarını әhatә edir?

•

gәliri aşağı sәviyyәdә olan әhali
gәliri yüksәk sәviyyәdә olan әhali
gәliri orta sәviyyәdә olan әhali
milyaderlәri
milyonçuları

522 İstehlak büdcәnin 3 әsas növlәrinin mövcudluğu nәdәn asılıdır?

•

әmәk fәaliyyәtindәn
әhalinin iqtisadi fәallığından
mәşğulluq sәviyyәsindәn
tәlәbatlarının ödәnilmә dәrәcәsindәn
istehlak qiymәtlәrindәn

523 İstehlak büdcә hansı göstәricilәrә aiddir?

•

natura
mütәnasib
nisbi
artım

•

dәyәr

524 İstehlak büdcәnin növlәri:

•

minimum, maksimum, optimal
minimum, rasional vә elitar
minimum, orta, yuxarı
minimum, aşağı, yuxarı
minimum, mütlәq, nisbi

525 İstehlak büdcәnin neçә növü mövcuddur?

•

2
6
5
4
3

526 Yaşayış minimumu әsasında gәlirlәrin sәviyyәsi üzrә әhalinin tәsnifatlaşdırılmasına daxil deyil:

•

yoxsul ailәlәr
tәmin olunmuş ailәlәr
aztәminatlı ailәlәr
milyonçu ailәlәr
varlı ailәlәr

527 әhalinin hәyat sәviyyәsini әks etdirәn göstәricilәr sistemindә nә aparıcı rol oynayır?

•

milli valyuta mәzәnnәsi
pensiya vә sosial transfertlәr
әsas fondlar
dövriyyә kapitalı
ümumi daxili mәhsulun (ÜDM) hәcmi

528 әhalinin hәyat sәviyyәsini әks etdirәn göstәricilәr iki cür olur:

•

daimi vә dәyişkәn
mütlәq vә nisbi
müntәzәm vә qeyrimüntәzәm
könüllü vә mәcburi
leqal vә gizli

529 Hәyat sәviyyәsinin göstәricilәr sisteminә daxil olmur:

•

әhalinin adambaşına düşәn orta aylıq pul gәlirlәri
iqtisadiyyata mәşğul olanların orta aylıq әmәk haqqı
müәssisәdә әmәk haqqı fondu
әhalinin yaşayış minimumu
tәyin olunmuş pensiyaların orta sәviyyәsi

530 Yoxsulluq hәddi necә qiymәtlәndirilir?

•

yaşayış minimumu sәviyyәsindә istehlakı tәmin edәn gәlir kimi
әmәk fәaliyyәti nәticәsindә ödәnilәn әmәk haqqı kimi
әhalinin sәrәncamında qalan gәlir kimi
әhalinin aztәminatlı ailәlәrinә verilәn ünvanlı sosial yardım kimi

ölkәdә munimum әmәk haqqının sәviyyәsi kimi

531 әmәk hәyatı keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür?

•

istehlakın strukturu
әmәk fәaliyyәti ilә bağlı işçilәrin şәxsi tәlәbatlarının ödәnilmә sәviyyәsi
gәlirlәrin artması
işçilәrin peşәixtisas sәviyyәsi
әhalinin tәhsil vә sağlamlıq sәıviyyәsi

532 Ölkәnin yoxsulluq sәviyyәsi nәyi әks etdirir?

•

yaşayış minimumundan az miqdarda adambaşına düşәn gәlir hesabına dolanan әhalinin sayını
minimum әmәk haqqının sәviyyәsini
әhaliyyә yaşayış minimumu sәviyyәsindә tәqdim olunan xidmәtlәrin hәcmini
orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsini
minimum pensiyanın mәblәğini

533 Yaşayış minimumu iqtisadiyyatda hansı rol oynayır?

•

әmsal
rәqәm
indikator
mövqe
funksiya

534 Ölkәdә әhalinin hәyat sәviyyәsi necә xarakterizә olunur?

•

cәmiyyәt miqyasında әhalinin maddi, sosial vә mәdәni tәlәbatlarının ödәnilmә dәrәsәsi ilә
lokal sәviyyәdә yerli әhalinin maddi, sosial vә mәdәni tәlәbatlarının ödәnilmә dәrәsәsi ilә
region miqyasında yerli әhalinin maddi, sosial vә mәdәni tәlәbatlarının ödәnilmә dәrәsәsi ilә
iş yerinddә çalışanların әhalinin maddi, sosial vә mәdәni tәlәbatlarının ödәnilmә dәrәsәsi ilә
müәssisә daxilindә işçilәrin maddi, sosial vә mәdәni tәlәbatlarının ödәnilmә dәrәsәsi ilә

535 İnsanın inkişaf indeksinin qiymәti neçәdir?

•

01 arasında olur
110 arasında olur
12 arasında olur
1001000 arasında olur
1100 arasında olur

536 BMT dünya ölkәlәrinin inkişaf sәviyyәsinin әsas ümümilәşdirici göstәricisi kimi nәdәn istifadә
edir?

•

әhalinin adambaşına düşәn ÜDMun hәcmi
milli gәlir
insan inkişafı indeksi
әmәk mәhsuldarlığı
iqtisadi artımın templәri

537 İnsanın inkişaf indeksinin hansı ölçüdә olduğu zamanı әhalinin hәyat sәviyyәsi yüksәk hesab
edilir?
00,1
0,40,5

•

0,20,3
0,60,8
0,5

538 әhalinin gәlirlәri nәyә sәrf olunmur?

•

vergilәrә
yığıma
istehlaka
müxtәlif ödәnişlәrә
әsas fondlara

539 Gәlirlәrin formalaşmasını müәyyәn edәn amillәrin sırasına daxil olunmur:

•

xarici tәcrübәsinin mәnimsәmә sәviyyәsi
iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin nәticәlәri
işçilәrin әmәk prosesindә әldә etdiklәri nailiyyәtlәr
işçilәrin şәxsi keyfiyyәtlәri

540 Gәlirlәrin indekslәşmәsi:

•

mәhsuldar әmәyi stimullaşdırır
sosial differensialaşmasına sәbәb olur
müxtәlif sosial kateqoriyladan olan insanların gәlirlәrindәki fәrqlәri azaldır
işçilәrin әmәk haqqının artırılmasına tәsir edir
tәsbit edilmiş gәlirlәri әldә edәn insanların hәyat sәviyyәsinin saxlanmasını tәmin edir

541 İnsan hansı istehlakın sәviyyәsindәn aşağı yaşaya bilmәz?

•

maksimum istehlak sәviyyәsi
rasional istehlak sәviyyәsi
minimum istehlak sәviyәsi
optimal istehlak sәviyyәsi
fizioloji istehlak sәviyyәsi

542 әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırmasına tәsir edәn amillәr necә qruplaşdırılır?

•

işçi, müәssisә vә iqtisadiyyat
işçi, cәmiyyәt vә siyasәt
ailә, cografik iqlim vә iqtisadiyyat
işçi, infrastruktur vә cografik iqlim
işçi, mәşğulluq vә әhalinin alıcıq qabiliyyәti

543 әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırmasına tәsir edәn amillәrin birinci qrupu bağlıdır:

•

işçi ilә
cәmiyyәt ilә
ölkә ilә
mәşğulluqla
әhali ilә

544 әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırmasına tәsir edәn amillәrin ikinci qrupu bağlıdır:
sahә ilә
regionla

•

ölkә ilә
müәssisә ilә
әrazi ilә

545 әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırmasına tәsir edәn amillәrin üçüncü qrupu bağlıdır:

•

tikinti ilә
sәnaye ilә
iqtisadiyyat ilә
sahә ilә
istehsal ilә

546 әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırmasına tәsir edәn birinci qrup amillәrә aid deyil:

•

işçinin әmәk potensialı
işçinin dini mәnsubiyyәti
işçinin mövqeyi
işçinin psixofizioloji vәziyyәti
işçinin sosial potensialı

547 әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırmasına tәsir edәn ikinci qrup amillәrә daxil deyil:

•

müәssisәnin mülkiyyәt forması
müәssisәnin bazarda vәziyyәti
müәssisәnin sahә mәnsubiyyәti
müәssisәnin tipi
müәssisәnin әrazi yerlәşmәsi

548 әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırmasına tәsir edәn üçüncü qrup amillәrә aid deyil:

•

iqtisadiyyatın sәviyyәlәri
iqtisadiyyatın infrastrukturu
iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәti
iqtisadiyyatın inkişaf fazası
iqtisadiyyatın innovasion meylliyi

549 әhalinin gәlirlәrinin әsas funksiyalarına daxil deyil:

•

ödәmә qabiliyyәti tәlәbatının formalaşması funksiyası
mövqe funksiyası
tәkraristehsal funksiyası
idarәetmә funksiyası
stimullaşdırıcı funksiya

550 әhalinin gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsinin hansı mexanizmlәri mövcuddur?

•

region, şәhәr vә yerli
region, sahә vә lokal
dövlәt, bazar vә müәssisәdaxili
dövlәt, sahә vә müәssisәdaxili
dövlәt, region vә bәlәdiyyә

551 әhalinin gәlirlәrinin formalaşdırmasının әsas prinsiplәrinә aid deyil:
sosialzәmanәt normalar üzrә bölgü prinsipi
әmәk üzrә bölgü prinsipi

•

mülkiyyәt üzrә bölgü prinsipi
әhalinin ailә tәrkibi üzrә bölgüsü
әmәk haqqının yuxarı hәddinin tәnzimlәnmәsi

552 әhalinin real gәlirlәrinin aşağı düşmәsi hansı sәbәblә әlaqәdar deyil?

•

yaşayış minimumdan aşağı sәviyyәsindә yaşayan әhalinin sayının çox olması
gәlirlәrin artımının istehlak malları vә xidmәtlәrinin qiymәtlәrinin artım tempindәn geri qalması
yoxsulluq hәddindәn nisbәtәn yuxarı sәviyyәdә yaşayan әhali payının azalması
әhalinin xeyriyyә cәmiyyәtlәrindә iştirak sәviyyәsi
mәşğul olanların üzәrinә düşәn himayәçilik yükünün artması

553 әhalinin gәlirlәrinin tәsnifatlaşdırılması hansı әlamәt üzrә aparılmır?

•

qәnaәt prinsipinә әsasәn
mәnimsәmә subyektlәri üzrә
hәyat sәviyyәsi baxımından
mülkiyyәt növlәri üzrә
bölgü prinsiplәrinә әsasәn

554 Gәlirlәrin differensiyallaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә xarakterizә olunmur:

•

fond әmsalı
Lorens әyrisi
Cini әmsalı
gәrginlik әmsalı
әhalinin stratifikasiya prosesinin yönәldilmәsi әmsalı

555 Cini әmsalın artması aşağıdakını әks etdirir:

•

әhalinin gәlirlәrinin faktiki bölgüsünün onların bәrabәr bölgüsündәn kәnarlaşma dәrәcәsini
yaşayış minimumundan aşağı sәviyyәdә yaşayan әhalinin payının azalma dәrәcәsini
әhalinin real gәlirlәrin azalma dәrәcәsini
әhalinin yaşayış şәraitinin yaxşılaşdırılması dәrәcәsini
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması dәrәcәsini

556 Cini әmsalın yüksәk olması cәmiyyәtdә gәlirlәrin bölgüsünü aşağıdakı kimi göstәrir:

•

rasional
bәrabәr
qeyribәrabәr
optimal
pozitiv

557 Lorens әyrisi nәyi әks etdirir?

•

gәlirlәrin artımını
gәlirlәrin bölgüsündәki qeyribәrabәrliyi
pensiyaların artımını
әmәk haqqının artımını
gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrliyi

558 İqtisadi nәzәriyyәdә әhalinin gәlirlәrinin bölgüsündәki qeyribәrabәrliyi hansı әyri ilә ifadә
olunur?
Keyns

•

Fillips
Cini
Valrac
Lorens

559 Hәyatın dәyәri indeksi aşağıdakını әks etdirir:

•

istehlakçılar tәrәfindәn mal vә xidmәtlәrә cәkilәn xәrclәrin artması dәrәcәsini
sosial transfertlәrin yüksәldilmәsi dәrәcәsini
istehlakçıların büdcәsindә mәcburi xәrclәrin payını
gәlirlәrin dәyişilmәsini
әmәk haqqının artımını

560 İstehlak sәviyyәsini әn obyektiv şәkildә xarakterizә edәn gәlirin növü:

•

nominal gәlir
sәrәncәmda olan gәlir
şәxsi gәlir
milli gәlir
real gәliri

561 Pensiyalar nәyә daxildir?

•

әmәk fәaliyyәti prosesindә әldә edilәn gәlirlәrә
ixtira etmә nәticәsindә әldә olunan gәlirlәrә
gәlirlәrin tәkrarbölgü prosesindә әldә olunan gәlirlәrә
sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә әldә olunan gәlirlәrә
istehsal amillәr üzrә gәlirlәrә

562 Gәlirlәrin indekslәşmәsi aşaıdakılardan hansını tәmin etmәyә hesablanıb?

•

qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәtinә
transfert ödәmәlәlәrin artırılmasına
qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsinә
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin saxlanılmasına
vergilәrin yığılmasına

563 Açıq inflyasiya hansı şәraitdә әmәlә gәlir?

•

gәlirlәrin indekslәşmәsi zamanı
maliyyә axını şәraitindә
azad qiymәtlәr şәraitdә
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi şәraitdә
әmtәә bazarında defisit yarandıqda

564 Gizli inflyasiya hansı şәraitdә әmәlә gәlir?

•

әmtәә bazarında defisit yarandıqda
azad qiymәtlәr şәraitdә
maliyyә axını şәraitindә
gәlirlәrin indekslәşmәsi zamanı
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi şәraitdә

565 Müasir iqtisadi әdәbiyatlarda inflyasiyanın neçә tipi fәrqlәndirilir?

•

3

•

2
6
5
4

566 Büdcә kәsirinin azalmasına, kreditlәrin verilmәsindә mәhdu¬diyyәtlәrә, pul emissiyasının
saxlanılmasına yönәldilmiş siyasәt nәyi әks etdirir?

•

kredit siyasәtini
büdcә kәsirini
inflyasiyanın növünü
bölgü münasibәtlәrini
inflyasiyanın tipini

567 Gәlirlәrin indekslәşmәsi zamanı onların hәcmindәn asılı olaraq nә nәzәrdә tuturlur?

•

differensiallaşdırma
qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti
qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi
sosial ödәmәlәrin azaldılması
transfert ödәmәlәlәr

568 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti baxımından yanaşdıqda infilyasiya dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn
kompensasiya tәdbirlәri
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artırılmasına yönәldilәn vә özlüyündә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin
uzunmüddәtli aşağı düşmәsini әks etdirәn davamlı proses
әhali gәlirlәrinә maliyyә sanksiyalarının müәyyәn edilmәsi mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
dövlәt büdcәsi üzrә gәlir vә xәrclәrin tarazlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn proses
vergi dәrәcәlәrinin әhali gәlirlәri ilә uzlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi

569 Bunlardan hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin dolayıiqtisadi yoluna aid edlir?

•

әmәk haqqınınn tәşkili
qiymәtlәr üzәrindә dövlәt nәzarәti
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi
gәlirlәrin indekslәşmәsi vә kompensasiyası
transfert ödәmәlәlәr

570 İnflyasiyanın neçә növünü fәrqlәndirmәk lazımdır?

•

5
3
2
6
4

571 Bunlardan hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin dolayıiqtisadi yoluna aid edlir?

•

aztәminatlı әhali qruplarına güzәştlәr
sosial proqramlar vә gәlirlәrin indekslәşmәsi
әmәk haqqınınn tәşkili
qiymәtlәrin inzibati tәnzimlәnmәsi
transfert ödәmәlәlәr

572 әmәk haqqının, qiymәtlәrin artımını vә gәlirlәrin indekslәşmәsini әlaqәlәndirmәk mәqsәdilә
gәlirlәrin vә qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi siyasәti nәyi әks etdirir?

•

kredit siyasәtini
büdcә kәsirini
inflyasiyanın tipini
bölgü münasibәtlәrini
inflyasiyanın növünü

573 Hәr hansı bir dövlәtdә iİnflyasiyanın yüksәlmәsi ilk növbәdә әhalinin hansı tәbәqәsinin hәyat
sәviyyәsinin ağırlaşmasında özünü göstәrir?

•

muzdlu işçilәrin
aztәminatlıların
pensiyaçıların
sahibkarların
dövlәt qulluqçularının

574 Bunlardan hansı әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәmәsinin alәtlәri sırasına daxildir?

•

әmәk haqqınınn tәşkili
cәmiyyәtin müxtәlif tәbәqәlәri arasında gәlirlәrin müvafiq bölgüsü
qiymәtlәrin indeslәşdirilmәsi
gәlirlәrin indekslәşmәsi vә kompensasiyası
transfert ödәmәlәlәr

575 Müasir iqtisadi әdәbiyatlarda әhali gәlirlәrin indekslәşdirilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn
kompensasiya tәdbirlәri sistemi
vergi dәrәcәlәrinin әhali gәlirlәri ilә uzlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
әhali gәlirlәrinә maliyyә sanksiyalarının müәyyәn edilmәsi mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
dövlәt büdcәsi üzrә gәlir vә xәrclәrin tarazlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
müәssisәnin mәnfәәtindәn tutulmaların azaldılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi

576 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı yaşayış minimumu anlayışını ifadә edir ?

•

yaşayış minimumu iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı üçün şәrait yaradan qida mәhsullarının, qeyriәrzaq
mәhsullarının vә xidmәtlәrin dәyәrinin pul ifadәsidir
yaşayış minimumu dövlәt büdcәsi, vergiqoyma vә transfert sistemlәri vasitәsilә gәlirlәrin yenidәn bölgüsünü
tәmin edir
yaşayış minimumu әmәyin ödәnilmәsi, әhalinin pul gәlirlәrlә tәmin olunması vaistәsidir
yaşayış minimumu әhalinin real gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas metodudur
yaşayış minimumu әhalinin istehlak mәhsuları ilә tәmin etmәk vaistәsidir

577 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә bunlardan hansı qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan
gәlirlәrә aid edilmir?

•

әsas vәsaitlәrin tәqdim edilmәsindәn alınan vә gәlirә daxil edilәn mәblәğlәr
royalti
fiziki şәxsin mükafat şәklindә әldә etdiyi gәlir
dividend
әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlir

578 Azәrbaycabnda aşağıdakılardan hansı qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrә aid
deyil?

•

royalti
müәssisәnin bağlanmasına razılıq verlmәsinә görә alınan gәlir
әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlir
fiziki şәxsin mükafat şәklindә әldә etdiyi gәlir
dividend

579 Bunlardan hansı dövlәtin vergiqoyma sisteminin ümumi göstәricilәrinin sırasına aid deyil?

•

vergi ödәyicilәrinin qeyriqanuni vergilәrdәn dövlәt tәrәfindәn müdafiә edilmәsi
ümumi milli mәhsulun hәcmindә bütün vergi daxilolmaların payı
әsas vergilәrdә oxşarlıq
vergi daxilolmaların müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr arasında bölüşdürülmәsi
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı aidir

580 Müasir iqtisadi әdәbiyyatlarda ev tәsәrrüfatı anlayışı necә ifadә olunur?

•

mәhdud mәsuliyәtli cәmiyyәt kimi
әmәk kollektiv forması kimi
tәsәrrüfat vahidi kimi
kәndlifermer tәsәrrüfatı kimi
kicik müәssisә kimi

581 Aşağıdakılardan bәndlәrin hansında ev tәsәrrüfatlarında çalışanların hәyat sәviyyәsinә tәsir edәn
faktorlar düzgün göstәrilib?

•

yuxarıdakı ilk 3 bәndin hamısında
yuxarıdakı ilk 3 bәndin heç birindә
ailә üzvlәrinin sayı, mәnşәyi, çinsi, tәhsili, gәlirlәri vә mülkiyyәti
ev tәsәrrüfatı üzvlәrinin sayı, uşaqların sayı, sosial mövqei vә demoqrafik tәrkibi, cari gәlirlәri vә mülkiyyәti
ev tәsәrrüfatı üzvlәrinin sayı, yaşı, mülkiyyәti, texniki biliklәri, demoqrafik tәrkibi, cari gәlirlәri, strateji
planları

582 Hansı bәndә ölkә әhalisinin hәyat sәviyyәsinә tәsir edәn faktorların tәsnifatı düz verilib?

•

milli sәrvәt, xarici investisiyalar, әhalinin mexaniki hәrәkәti, әmәyin ödәnilmәsi vә xidmәtlәr
milli sәrvәt, mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı, әhalinin sosialdemoqrafik strukturu, gәlirlәrin bölgüsü sistemi vә
xidmәtlәr
saf mәhsul, mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı, әhalinin sosialdemoqrafik strukturu, әhalinin mexaniki hәrәkәti,
әmәyin ödәnilmәsi sistemi
tәbii sәrvәtlәr, elm vә texnikanın inkişafı, әhalinin sosialdemoqrafik strukturu, gәlirlәrin bölgüsü
yuxarıdakı bәndlәrn hamısında

583 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ev tәsәrrüfatları makroiqtisadi sәviyyәdә ilk növbәdә hansı şәkildә
araşdırma obyekti olur ?

•

iqtisadi vahidlәrin müәyyәn mәcmu şәklindә
biznes strukturu şәklindә
[yeni cavab]
fermer tәssәrüffatı şәklindә
kicik müәssisә şәklindә

584 Birlikdә yaşayan vә büdcәsi mәşğuliyyәt növlәri, әmlakı, әldә etdiklәri vә malik olduqları maddi
vә mәnәvi nemәtlәr ümumi olan insanların birlityi nәyi xarakterizә edir?

•

әmәk kolletivlәrini
ev tәsәrrüfatını

•
istehdal briqadalarını
fermer tәsәrrüfatlarını
hәmkaelar ittifaqlarını

585 İqtisadi әdәbiyyatlarda ev tәsәrrüfatı termindәn istifadәnin necә mәnasına rast gәlinir?

•

bir
iki
üç
dörd
beş

586 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı ev tәsәrrüfatı anlayışını özündә ifadә edir?

•

ictimai istehsalda mәşğul olan vә mәşğul olmayan şәxslәr
torpağı, istehsal vasitәlәri oln şәxslәr
bütün istehlakçıları, muzdlu işçilәri, xırda vә iri kapital sahiblәri
yuxarıdakı bәndlәrdә göstәrilәnlәrin hamısı ifadә edir
yuxarıdakı bәndlәrdә göstәrilәnlәrin heç biri ifadә etmir

587 Bazar iqtisaiyyatı şәraitindә ev tәsәrrüfatı dedikdә hansı fәaliyyәt növü başa düşülür?

•

iqtisadi fәaliyyәtin bütün növlәri
natural xarakterli әmәk fәaliyyәti
әmtәә xarakterli әmәk fәaliyyәti
aqrar sektordakı fәaliyyәt
istehsal sektorundakı fәaliyyәt

588 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn bәndlәrdәn hansı ev tәsәrrüfatı anlayışımı daha dәqiq ifadә edir ?

•

yalnız ailә üzvlәri vә qan qohumları
yalnız yaxın qohumlar, tәnha yaşayan qohum şәxslәr
yalnız uzaq qohumlar, qohumluq әlaqәsindә olmayan şәxslәr
yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri
bir vә bir neçә ailә, yaxın vә uzaq qohumlar, qohumluq әlaqәsindә olmayan şәxslәr, tәnha şәxslәr

589 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ev tәsәrrüfatları mikroiqtisadi sәviyyәdә hansı şәkildә araşdırma
obyektinә çevrilirr?

•

fermer tәssәrüffatı şәklindә
iqtisadi vahidlәrin müәyyәn mәcmu şәklindә
ayrıayrı spesifik iqtisadi vahidlәr şәklindә
biznes strukturu şәklindә
xüsusi tәssәrüffat formasi şәklindә

590 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı qrup insanlar ev tәsәrrüfatına daxil edilir?

•

qohumluq münasibәti olan, öz әmlaklarını birlәşdirәrәk istesal vә ya fermer tәsәrrüfatı yaradan insanlar
birgә yaşayan, öz gәlirlәrini vә әmlaklarını bütövlükdә vә ya hissәhissә birlәşdirәn, müxtәlif mal vә
xidmәtlәri müştәrәk istehlak edәn insanlar
birgә yaşayan, müxtәlif mәnbәlәrdәn әldә olunan gәlirlәrlәrdәn birlıkdә istifadә edәn insanlar
kollektiv tәsәrrüfatlarda calışıb, birgә mәhsul istehsal edәn, gәliri aralarında bölüşdürәnlәr
yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri

591 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı ev tәsәrrüfatının üzvlәrininin nәzәri cәhәtdәn birbiri ilә әlaqәlәrini
daha dәqiq ifadә edir?

•

•

qohumluq әlaqәlәri
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
sosial әlaqәlәr
iqtisadi әlaqәlәr
ictimaisiyasi әlaqәlәr

592 Hazirda ev tәsәrrüfatları ilә bağlı aparılan araşdırmalarda tәdqiq olunma miqyası әsasәn neçә
sәviyyәdә nәzәrdә tutulur?

•

6
4
2
5
1

593 Azad bazar iqtisdiyyatının mövcud olduğu ölkәlәrdә ev tәsәrrüfatlarının tәdqiq olunmasında
hansı mәsәlәlәrә xüsusi diqqәt yetirilmәsi zәruridir?

•

sosialpsixoloji problemlәrә
ailәnin gәlirlәrinә
әmәyin tәşuiinә vә әmәk haqına
sosial–iqtisadi vә siyasi ictimai mәsәlәlәrә
iqtisadi vә davranış mәsәlәlәrinә

594 Müasir dövrdә iqtisadiyyatın sәmәrәliliyinin әhalini hәyat sәviyyәsinә tәsiri hansı sәviyyәdәdir?

•

qismәn tәsir edir
ciddi tәsir edir
ev tәsәrrüfatnda çalışanlara tәsir etmir
yalnız dövlәt büdcәsindәn maliyәşәnlәrә tәsir edir
mәşğul әhaliyә tәsir etmir

595 İqtisadi nәzәriyyәdә birlikdә yaşayan vә ümumi büdcәsi olan tәsәrrüfat vahidi dedikdә nә başa
düşülür?

•

әmәk kollektivi
ev tәsәrrüfatı
fermer tәsәrrüfatı
mәhdud mәsuliyәtli cәmiyyәt
ailә podratı

596 Müasir dövrdә bunlardan hansı fiskal siyasәtә daxil edilmir?

•

büdcә siyasәti
vergi siyasәti
pulkredit siyasәti
heç biri
sosial siyasәt

597 İqtisadi әdәbiyyatlarda qısamüddәtli proqnozlaşdırma olaraq әsasәn necә il göstәrilir?

•

34 il
57 il
56 il
68 il

79 il

598 Bunlardan hansı sosial proqramlarının hәyata keçirilmәsinin mühüm istiqamәtlәrindәn biri hesab
olunur?

•

İştehlak mallarının qiymәtinә nәzarәt edilmәsi
Ayrıayrı sahәlәrdә әmәk haqqının artırılması
Gәlir vergisinin dәrәcәinin azaldılması
İdxal ounan mallara gömrük rüsumunu azaldılması
Gәlirlәrin paylanma proporsiyası vә mümkün artım tempinin tәyini, әhalinin istehlakının quruluşunun
yaxşılaşdırılması vә onun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

599 Müasir dövrdә proqnozlaşdırma dedikdә hansı fәaiyyәt istiqamәti başa düşülür?

•

İşcilәrә gәlәcәk dövr üçün tapşırıqlar verilmәsi
Hәr hansı bir fәaliyyәtin, prosesin hәyata keçirilmәsindә gәlәcәk dövr üçün gözlәnilәn dәyişikliklәrin müxtәlif
metodlarla hesablama әsasında müәyyәn olunması vә nәzәrdә tutulması
Gәlirlәrin paylanma proporsiyası vә mümkün artım tempinin tәyin edilmәsi
Müәssisәnin gәlәcәk faliyyәtinin tәhlil olunması
Gәlәcәk fәaliyyәtin planlaşdırılması

600 әhalinin hansı hissәsinin alıcılıq qabiliyyәtinin müәyyәn olunmasında gәlirlәr vә xәrclәr
balansından әsas hesabat alәti kimi istifadә edilir?

•

işsizlәrin
iqtisadi fәal әhalinin
әhalinin bütün qruplarının
әmәk haqqı alanların
dövlәt müәssisәlәrindә calışanların

601 Nә zaman әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri üzrә balansı mühüm rol oynayır?

•

işsizlәrә ayrılan müavinәtlәrin hәcminin proqnozlaşdırılmasında
gәlir vergisini hәcminini proqnozlaşdırılmasında
illik infilyasiyanin әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinә tәsirinin öyrәnılmәsindә
orta әmәk haqqının müәyyәn olunmasında
әhalinin real gәlirlәrinin artım tempini vә pul dövriyyәsinin dayanıqlığının tәyin edilmәsindә

602 Müasir dövrdә әhalinin hәr nәfәrinә düşәn real gәlirlәr neçә hesablanır?

•

әmәk haqqı fondunun işlәyәnlәrin sayına nisbәti
ölkәnin real gәlir fondunun әhalinin sayına nisbәti
ÜDMun işlәyәnlәrin sayına nisbәti
milli gәlirin әhalinin ümumi sayına nisbәti
milli gәlirin sәnayeistehsal heyәtinin sayına nisbәti

603 әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansın gәlir hissәsindә nәlәr әks olunur?

•

Әhalinin dövlәtdәn vә ictimai tәşkilatlardan daxil olan gәlirlәri qeyd olunur
әhalinin bütün tәbәqәlәri üzrә mövcud olan hәr növ gәlirlәri göstәrilir
Әhalinın müәssisә vә idarәlәrdәn daxil olan gәlirlәr qeyd olunur
Әhalinin aylıq әmәk haqqı qeyd olunur
iqtisadi fәal әhalinin hәr növ gәlirlәri göstәrilir

604 Aşağıda qeyd olunanladan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının gәlir hissәsinә daxil
edilmir ?

•

sosial transfertlәr, pulsuz xidmәtlәr vә imtiyazlar
mülkiyyәtdәn әldә edilәn gәlirlәr
Aşağıda qeyd olunanladan hansı әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri balansının gәlir hissәsinә daxil edilmir ?
yuxarıdakı bәndlәrdә göstәrilәnlәrin hamısı daxıldir
sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir

605 Proqnoz hesablamalar ümumi halda әsasәn neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

6 mәrhәlәdә
3 mәrhәlәdә
5 mәrhәlәdә
4 mәrhәlәdә
2 mәrhәlәdә

606 Bunlardan hansı proqnoz hesablamalarını birinci mәrhәlәsi hesab olunur?

•

mәqsәdli istiqamәtlәrin dәqiqlәşdirilmәsi vә alternativ variantlardan әn әlverişlisinin seçilmәsi
proqnoz müddәtindәn әvvәl baza dövrünün mühüm problemlәrinin aşkara çıxarılması vә kәmiyyәt cәhәtdәn
müәyyәnlәş¬dirilmәsilә bağlı analitik proseduraların hәyata keçirilmәsi
mövcud variantlardan әn әlverişlisinin seçilmәsi şәrtilә proqnoz hesablamaların aparılması.
gәlirlәrin sәviyyәsi üzrә dәyişikliklәrin iqtisadiyyatın bütün bölmәlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsinin nәzәrә alınması
ayrıayrı rifahların vә xidmәtlәrin istehlak sәviyyәsilә müәyyәn olunan sosial sahәnin inkişafının mәqsәdli
istiqamәtlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi;

607 Real әmәk haqqının sәviyyәsindә nәzәrdә tutulan dәyişikliklәrin aparılmasının büdcәnin gәlirlәr
hissәsi ilә әlaqәlәndirilmәsi ücün әsasәn hansı sosialiqtisadi göstәricilәr nәzәrә alınması vacib hesab
edilir?

•

İştehlak mallarının qiymәti, әmәk haqqının sәviyyәsi, gәlir vergisinin dәrәcәsi
istehlak dinamikası, mәşğulluğun vә qiymәtlәrin sәviyyәsi
İstehsalın hәcmi, adambaşına düşәm milli gәlirin sәviyyәsi
Gәlirlәrin mümkün artım tempi, istehlak mallarının qiymәti, әhalinin alıcılıq qabiliyyәti
Gәlir vergisinin dәrәcәsi, әmәk haqqının sәviyyәsi

608 Müasir dövrdә proqnoz hesablamalarda istifadә olunan alәtlәrin әsasını nәlәr tәşkil edir?

•

adambaşına düşәm milli gәlirin sәviyyәsi, gәlir vergisinin dәrәcәsi
istehlak mallarının qiymәti, әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, әmәk haqqının sәviyyәsi
әhalinin pul gәlirlәri, xәrclәr vә yığımlarının balansı
istehlak dinamikası, qiymәtlәrin sәviyyәsi, xәrclәr balansı
mәşğul әhalinin sayı, orta aylıq әmәk haqqı, әhalinin pul gәlirlәri,

609 Gәlirlәr vә xәrclәr ayrıayrılıqda nәlәrdә әks olunur?

•

әhalinin gәlirlәr vә xәrclәr balansında
illik statistik hesabatlarda
bücәdә
sosialiqtisadi proqramlarda
müәssisәnin tәsәrrüffat planında

610 Dövlәr tәrәfindәn әhalinin gәlirlәr vә xәrclәr balansı tәrtib edilәrkәn, әhalinin pul vәsaitlәrinin bir
hissәsinin hansı sahәlәrә ayrılması nәzәrә alınmalıdır?

•

sosial sığortaya vә tikintiyә ayırmalar
mәnziltikinti problemlәrinin hәllinә, sosial sığortaya, vergi vә s. kimi ödәmәlәr
istehlak mallarına, tәhsilә vә istirahәtә cәkdiyi xәrclәr

istehlak malları, sәhiyyә vә tәhsil xәrclәri
kommunal vә sәhiyyә xәrclәri

611 Pul gәlirlәri vә xәrclәri balansı әsasәn nәyi xarakterizә edir?

•

Adambaşına düşәm milli gәlirin sәviyyәsini
Әhalinin pul gәlirlәrini vә xәrclәrini
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinı, әmәk haqqı istehlak qiymәtlәri arasındakı nisbәti
Real әmәk haqqını vә istehlak qiymәtlәri indeksinı
Әhali, dövlәt vә özәl müәssisәlәr, ticarәt vә xidmәt sahәlәri arasındakı pul dövriyyәsini

612 Aşağıdakılardan hansı sosial sığortalanmanın növü hesab olunur?

•

heç biri
avtomobil sığortalanması
әmlak sığortalanması
hamısı
beynәlxalq sığortalanma

613 Müasir dövrdә mövcud istehlak standartları sәviyyәsindә yaşamağa imkan vermәyәn gәlirlәrә
malik insanlar yoxsulluğun hansı formasına aid edilir?

•

tsiklik
nisbi
dövri
mütlәq
daimi

614 Göstәrilәnlәrdәn bәndlәrdәn hansı sosial yardımın әsas prinsiplәri dәqiq әks etdirirl?

•

tsiklik, әdalәtlilik, bәrabәrlik
ünvanlılıq, әdalәtlilik, bәrabәrlik
ünvanlılıq, әdalәtlilik, sistemlilik
komplekslilik, ünvanlılıq, bәrabәrlik
әdalәtlilik, komplekslilik, ünvanlılıq

615 Aşağıda verilәnlәrdәn biri sosial yardımın әsas prinsipini әks etdirirl?

•

komplekslilik
dövrilik
әdalәtlilik
heç biri
sistemlilik

616 Ehtiyac meyarı dedikdә aşağida verilәnlәrdәn hansı biri başa düşülür?

•

dövlәt büdcәsi üzrә gәlir vә xәrclәrin tarazlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn proses
aztәminatlı ailәlәrә dövlәt tәrәfindәn göstәrilәn pul şәklindә yardım
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artırılmasına yönәldilәn vә özlüyündә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin
uzunmüddәtli aşağı düşmәsini әks etdirәn davamlı proses
әhali gәlirlәrinә maliyyә sanksiyalarının müәyyәn edilmәsi mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
ünvanlı dövlәt sosial yardımının tәyin edilmәsi mәqsәdilә dövlәt büdcәsi ilә birgә hәr il üçün tәsdiq olunmuş
hәdd

617 Müasir dövrdә sosial sığortalanmanın neçә növü var?

•

beş
üç
iki
altı
dörd

618 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә ünvanlı sosial yardım dedikdә nә başa düşülür?

•

yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn
kompensasiya tәdbirlәri
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artırılmasına yönәldilәn vә özlüyündә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin
uzunmüddәtli aşağı düşmәsini әks etdirәn davamlı proses
әhali gәlirlәrinә maliyyә sanksiyalarının müәyyәn edilmәsi mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemi
dövlәt büdcәsi üzrә gәlir vә xәrclәrin tarazlaşdırılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn proses
aztәminatlı ailәlәrә dövlәt tәrәfindәn göstәrilәn pul şәklindә yardım

619 Qeyd edilәnlәrdәn hansı sosial sığortalanmanın növü hesab olunur?

•

heç biri
ümumi sığortalanma
әmlak sığortalanması
hamısı
avtomobil sığortalanması

620 Bunlardan hansı sosial sığortalanmanın növü hesab olunur?

•

yerli vә xüsusi sığortalanma
nisbi sığortalanma
avtomobil sığortalanması
heç biri
hamısı

621 Qeyd edilәnlәrdәn hansı sosial yardımın әsas prinsipini әks etdirirl?

•

sistemlilik
komplekslilik
tsiklik
heç biri
ünvanlılıq

622 Bunlardan hansı sosial yardımın әsas prinsipini әks etdirirl?

•

komplekslilik
sistemlilik
bәrabәrlik
tsiklik
heç biri

623 Sosial yardımın әsas neçә prinsipi var?

•

altı
iki
üç
dörd
beş

624 әldә olunma baxımından gәlirlәrin hansı mәnbәlәri mövcuddur?

•

әsas vә әlavә
ali vә orta
daimi vә müvәqqәti
aylıq vә illik
yüxarı vә aşağı

625 әhalinin gәlirlәrinin formalaşmasına tәsir edәn amillәri neçә qrupa bölmәk olar?

•

beş
dörd
altı
üç
iki

626 әhalinin gәlirlәrini formalaşdıran amillәr neçә sәviyyәdә olur?

•

iki
üç
dörd
beş
altı

627 әhalinin gәlirlәrinin strukturu dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk haqqının tәrkib hissәlәrin nisbәti
gәlirlәrin әldә olunma mәnbәlәrin arasında qarşılıqlı әlaqә
әhalinin demoqrafik tәrkibi
gәlirlәrin sәviyyәsindәki fәrqlәr
gәlirlәrin müxtәlif formaları arasında qarşılıqlı әlaqә

628 әhalinin gәlirlәrinin yeni növlәrinә aid deyil:

•

ssudalar
pensiya
dividentlәr
qiymәtli kağızla
aksiyalar

629 әhalinin ümumi gәlirlәrinә hansı gәlirlәr aiddir?

•

istehlak mal vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunan gәlirlәr
işlәmәyәn ailә üzvlәrinin gәlirlәri
әhalinin son istehlakına yönәldilәn gәlirlәr
әhalinin vergilәrin vә rüsumların ödәnilmәsinә qәdәr әldә olunan gәlirlәr
ssuda faizi vә renta

630 әhalinin sәrәncamındada olan gәlirlәr dedikdә nә başa düşülür?

•

vergilәr vә rüsumlar ödәnildikdәn sonra qalan pul gәlirlәri
ssuda faizi
pensiya vә stipendiya
ünvanlı sosial yardım
bonuslar

631 Nominal vә real gәlirlәrin arasındakı fәrq nәyin hesabına yaranır?

•

minimum әmәk haqqı, pensiya vә sosial transfertlәrin hesabına
inflyasiya, indeksasiya vә kompensasiya hesabına
inflyasiya, vergilәr vә rüsumların hesabına
minimum istehlak büdcәsi, hәyatın dәyәri vә keyfiyyәti hesabına
pensiya, stipendiya vә ssuda hesabına

632 әhalinin gәlirlәri әmәk fәaliyyәti baxımından neçә әsas qrupa bölünür?

•

iki
dörd
üç
altı
beş

633 әhalinin gәlirlәri әmәk fәaliyyәti baxımından hansı әsas qrupa bölünür?

•

şәxsi vә kollektiv
әmәk vә özәl
şәxsi vә ailәvi
fәrdi vә kollektiv
әmәk vә qeyriәmәk

634 Qeyriәmәk gәlirlәrinә aid deyil:

•

mülkiyyәtdәn gәlirlәr
mükafat
sosial transfertlәr
ssuda faizi
renta

635 әhalinin gәlirlәrinin formalaşması mәnbәinә aid deyil:

•

müәssisәdә yeni yaradılmış dәyәrin hәcmi
әhalinin ailә vәziyyәti
әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi
dövlәtin sosial siyasәti
dövlәtin vergi siyasәti

636 Nominal vә real әmәk haqqının mütanasibliyi nәdәn asılıdır?

•

vergi dәrәcәlәri
milli valyutanın mәzәnnәsi
gömrük rüsumları
ssuda faizi
mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәri

637 Transfert ödәmәlәrә nә daxildir?

•

әmәk haqqı
divident
mәnfәәt
tәqaüd
qonorar

638 Sosial transfert dedikdә nә başa düşülür?

•

dövlәt tәrәfindәn vәtәndaşlara ödәnilәn müxtәlif növ sosial müavinәtlәrdir
sahibkarlıq fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsidir
әmәyin ödәnilmә formasıdır
işәgötürәnlәrin gәliridir
mülkiyyәtdәn әmәlә gәlәn pul vәsaitidir

639 Sosial transfertlәr gәlirlәrin bölgü prosesinin hansı mәrhәlәsindә formalaşır?

•

ilkin
ikinci
birinci
sonuncu
üçüncü

640 Yaşayış minimumu nәyi әsaslandırır?

•

müxtәlif növ carimәlәrin mәblәğini
yaş hәddlәrini
güzәştlәrin növlәrini
әhalinin minimum sәviyyәdә istehlakını
mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrini

641 Yaşayış minimumu necә hesablanır?

•

ayda bir dәfә
beş ildә bir dәfә
ildә bir dәfә
yüz ildә bir dәfә
on ildә bir dәfә

642 İnflyasiya prosesinin nәticәsindә hansı gәlirlәr azalır?

•

milli gәlir
nominal gәlirlәr
әhalinin adambaşına düşәn ÜDMun hәcmi
orta aylıq nominal әmәk haqqı
real gәlirlәr

643 Funksional bölgü nәticәsindә hansı növ gәlirlәr formalaşır?

•

ilkin
nominal
ikinci
mәcmu
real

644 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtin hәyata keçirilmәsindә hansı әsas istiqamәtlәr mövcud deyil?

•

әldә olunan gәlirlәrin sәviyyәsinә vergiqoyma sisteminin tәsiri
minimum әmәk haqqı vә vahid tarif cәdvәli kimi dövlәt sosial standartlartlarının müәyyәn olunması
mәşğulluq sahәsindә әhaliyә, o cümlәdәn işsizlәrә sosial zәmanәtlәrin tәqdim edilmәsi
әmәyin mühafizәsi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
әmәk haqqının yuxarı hәddinin müәyyәn olunması

645 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin iqtisadi әsasını nә tәşkil edir ?

•

әsas fondların tәkmillәşmәsi
sığorta ayırmalarının artırılması
investisiyaların cәlb edilmәsi
ÜDMun artımı
saf mәhsulun artımı

646 Gәlirlәrin formalaşması vә bölgüsü ilә әlaqәdar sosialiqtisadi münasibәtlәrin subyektlәrinә aid
deyil:

•

xeyriyyә cәmiyyәtlәr
işә götürәn vә onların nümayәndәlәri
dövlәt hakimiyyәti orqanları
әmәk qabiliyyәti olmayan vә işlәmәyәn vәtәndaşlar
muzdlu işçilәr vә onların birliyi

647 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti kursunun әsas vәzifәlәrinә aid deyil:

•

gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti sahәsindә әsas anlayışlara yiyәlәnmә, onun nәzәri vә elmimetodik әsaslarının
öyrәnilmәsi
müxtәlif sәviyyәlәrdә (respublika, sahә, region, müәssisә) gәlirlәrin vә әmәk haqqının tәnzimlәnmәsinin
nәzәri әsaslarının mәnimsәnilmәsi;
gәlirlәrin vәtәndaşların sosialdemoqrafik qrupları arasında bölüşdü¬rülmәsini, gәlirlәrin xәrclәnmәsinin
istiqamәtlәrini әks etdirәn әsas sosialiqtisadi indikatorların vә göstәricilәrin tәdqiqi vә qiymәtlәndirilmәsi;
vergi siyasәti sahәsindә xarici tәcrübәnin vә onun milli iqtisadiyyatda istifadә imkanlarının öyrәnilmәsi
gәlirlәr siyasәtinin hәyata keçirilmә mexanizmi, istehlak büdcәsinin formalaşma metodları, gәlirlәrin dövlәt
tәnzimlәnmәsi, gәlirlәr siyasәtinә vergiqoymanın tәsiri;

648 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti hansı sәviyyәlәrdә hәyata keçirilir?

•

makro vә mikro
әsas vә kömәkçi
yuxarı vә aşağı
milli vә yerli
birbaşa vә dolayı

649 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәti hansı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir?

•

sosial sığorta prinsipi
әmәk haqqının dövlәt vә bazar qanunları ilә tәnzimlәnmәsi prinsipi
güzәştli verqiqoyma prinsipi
sosial standartların tәdbiqi prinsipi
ünvanlı sosial yardım prinsipi

650 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә vergitutmanın hüquqi prinsiplәri dedikdә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn
hansı başa düşülür?

•

sistemin mahiyyәtini müәyyәn edәn әsas hüquqi qanunlar başa düşülür
vergi inzibatçılığı sahәsindә xüsusi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi başa düşülür
gәlirlәrinin hüquqi baxımdan yenidәn bölgüsünü hәyata keçirmәk başa düşülür
vergi sahәsindә mövcud olan başlıca qaydaların mәcmusu başa düşülür
borclu vergi ödәyicilәrinin sayının azaldılması üçün inzibati tәdbirlәr başa düşülür

651 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә bunlardan hansı vergitutmanıın әsas hüquqi prinsiplәrinә aid
edilmir?

•

Bәrabәr vergi yükü prinsipi
Vergi ödәyicilәrinin qeyriqanuni vergilәrdәn dövlәt tәrәfindәn müdafiә edilmәsi prinsipi
Vergi yığımı sahәsindә xüsusi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi prinsipi
Vergilәrin qanunla müәyyәn edilmәsi prinsipi
Vergi qanunlarının qeyrivergi qanunlarından üstün tutulması prinsipi

652 Hәr hansı bir dövlәtin vergi sisteminin sosial potensialı dedikdә nә nәzәrdә turulur?

•

әlavә dәyәr vergisi ödәyicilәrinin qeyriqanuni hәrәkәtlәrinin qarşısının alınması
vergi inzibatçılığı sahәsindә xüsusi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vergi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
yüksәk tәmin olunmuş әhali qruplarının gәlirlәrinin orta vә aztәminatlı әhali qrupları arasında yenidәn
bölgüsünü hәyata keçirmәk qabiliyyәti
nәğd hesablaşmalara nәzarәtin artırılması vә qanunlara әmәl etmәyәn vergi ödәyicilәri barәdә inzibati
tәdbirlәrin görülmәsi
borclu vergi ödәyicilәrinin sayının azaldılması üçün vergi güzәştlәrini hәyata keçrilmәsi

653 Müasir dövrdә vergitutmanın prinsiplәri dedikdә aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

•

vergi inzibatçılığı sahәsindә xüsusi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vergi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
vergi sahәsindә mövcud olan başlıca ideya vә qaydaların mәcmusu başa düşülür
borclu vergi ödәyicilәrinin sayının azaldılması üçün vergi güzәştlәrini hәyata keçrilmәsi
yüksәk tәmin olunmuş әhali qruplarının gәlirlәrinin orta vә aztәminatlı әhali qrupları arasında yenidәn
bölgüsünü hәyata keçirmәk qabiliyyәti
әlavә dәyәr vergisi ödәyicilәrinin qeyriqanuni hәrәkәtlәrinin qarşısının alınması

654 әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin real imkanları hansı amildәn asılı deyil?

•

ÜDMun hәcmi
milli valyutanın alıcıq qabiliyyәti
әhalinin yaşcins strukturu
hakimiyyәt orqanların inzibatiәrazi strukturu
ÜDMda kölgәli iqtisadiyyatın payı

655 әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas obyektiv sәbәblәri sırasına daxil deyil:

•

әmәk fәaliyyәti zamanı işçilәrin şәxsi tәlәbatlarının artması
әhalinin bir hissәnin yoxsulluq hәddindә yaşaması
bazar mexanizminin qeyrimükәmmәl olması
әhalinin gәlirlәrinin kәskin differensiyalaşması
işsizlәrin müәyyәn dәrәcәdә çoxluq tәşkil etmәsi

656 әhalinin gәlirlәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin formalarına aid deyil:

•

büdcә
pulkredit
vergi
bazar tәnzimlәnmәsi
institusional tәnzimlәmә

657 әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsinin iqtisadi әhәmiyyәti necә müәyyәn olunur?

•

onun mәcmu tәlәbata vә istehsal xәrclәrinә tәsiri ilә
onun әhalinin demoqrafik vәziyyәtinә tәsiri ilә
onun müәssisәnin rәqabәtqabiliyyәtinә tәsiri ilә
onun işçilәrin ixtisasartırma kurslarında iştirak etmәsinә tәsiri ilә
onun istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinә tәsiri ilә

658 Gәlirlәrin vә әmәk haqqinin dövlәt tәnzimlәnmәsi neçә yolla hәyata keçirilir?

•

2
4
3
6
5

659 Gәlirlәrin vә әmәk haqqinin dövlәt tәnzimlәnmәsi hansı yolla hәyata keçirilir?

•

aksiz vә kömrük rüsumları
mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәri
vergi vә transfert ödәmәlәr
mәşğulluq vә kadr hazırlığı mәrkәzlәri
әmәk yarmarkaları vә birjaları

660 Gәlirlәrin vә әmәk haqqinin bazar tәnzimlәnmәsi neçә yolla hәyata keçirilir?

•

2
4
3
6
5

661 Gәlirlәrin vә әmәk haqqinin bazar tәnzimlәnmәsi hansı yolla hәyata keçirilir?

•

işsizlik, mәşğulluq, rәqabәt
tәklif vә tәlәbin nisbәti, rәqabәt, inflyasiya
inflyasiya, indeksasiya, adaptasiya
istehlak sәbәt, vergi, rüsum
tәklif vә tәlәbin nisbәti, yaşayış minimumu, istehlak sәbәt

662 Dövlәt gәlirlәrin yenidәnbölgünü hansı vasitәlәrlә hәyata keçirir?

•

vergi, büdcә, kredit vә inzibati
vergi, rüsum, aksiz vә renta
rüsum, büdcә, iqtisadi vә sosial
inzibati, psixoloji, sosial vә iqtisadi
kredit, maliyyә, investisiya vә kapital

663 әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsinә daxildir:

•

tәqaüdlәrin artırılmasını tәmin etmәk
mәnfәәt üzrә vergi dәrәcәlәri müәyyәn etmәk
minimum әmәk haqqının sәviyyәsini müәyyәn etmәk
әmәk haqqının strukturunu müәyyәn etmәk
ünvanlı sosial yardımın ödәnilmәsini tәmin etmәk

664 әmәk haqqına әlavә olunan rayon әmsalları nәyin ünsürüdür?

•

tarif sisteminin
әmәyin tәşkilinin
müәssisәnin sosial strategiyasının
sosial transfertlәr sisteminin
әmәyin normalaşdırılmasının

665 әlavә әmәk haqqına aid edilmir:

•

birdәfәlik mükafatlar
әlavә ödәmәlәr
işәmuzd әlavә qazanc
tarif hissәsi
müntәzәm ödәmәlәr

666 Tarif cәdvәli nәyi müәyyәn edir?

•

Әmәyin normalaşdırılmasını.
Әmәyin tarif üzrә ödәnilmәsi nisbәti vә ya fәrqini.
Әmәyin kәmiyyәtini
Әmәyin intensivliyini.
Әmәk haqqının sistemlәrini

667 Tarif sistemindә nәzәrә alınan әsas amillәrә daxil deyil:

•

әmәyin mürәkkәbliyi
әmәk vasitәlәri
ixtisas sәviyyәsi
әmәyin keyfiyyәti
әmәk şәraiti

668 Tarif maaşı әmәk haqqının әsas hissәsi kimi hansı göstәricilәr әsasında müәyyәn olunur?

•

işin mürәkkәbliyi, işin yekunları vә işçinin әmәk intizamı
işçinin attestasiyasının nәticәlәri, işin hәcmi vә keyfiyyәti
işin keyfiyyәti, әmәk şәraiti vә әmәyin gәrginliyi
istehsalın sәmәrәliliyi, işin keyfiyyәti vә işçinin ixtisas sәviyyәsi
işin mürәkkәbliyi, әmәyin gәrginliyi vә işçinin ixtisas sәviyyәsi

669 Azәrbaycan Respublikasında 2015ci il üçün yaşayış minimumu pensiyaçılar üçün neçә manat
mәblәğindә müәyyәn edilmişdir?

•

113 manat mәblәğindә
105 manat mәblәğindә
110 manat mәblәğindә
100 manat mәblәğindә
108 manat mәblәğindә

670 İnsan gün әrzindә lazım olan normadan neçә faizdәn az enerji qәbul edәrsә, ölüm hәddi başlanır?

•

30%dәn az enerji qәbul edәrsә
25%dәn az enerji qәbul edәrsә
20 %dәn az enerji qәbul edәrsә
35%dәn az enerji qәbul edәrsә
40%dәn az enerji qәbul edәrsә

671 Bunlardan hansı Hәyat sәviyyәsi anlayışının mahiyyәtini izah edir?

•

әhalinin mәcmu gәlirlәri vә xәrclәri
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
insanın yaşayışı üçün zәruri olan maddi vә mәnәvi nemәtlәrlә tәmin olunması
gәlirlәrin vә iqtisadi artımın yüksәldilmәsinә yönәdilmiş iqtisadi fәaliyyәtin nәticәsi.

insanların әmәk prosesindә, mәişәtdә, ailәdә vә ijtimaisiyasi hәyatda fәaliyyәtlәrinin mәjmusu

672 Yaşayış minimumu haqqında Qanunla yaşayış minimumu nә kimi müәyyәn olunmuşdur?

•

orta aylıq әmәk haqqının tәrkib hisәsi kimi
aztәminatlı әhali üçün nәzәrdә titilan sosial müavinәtlәr kimi
vergiyә cәlb olunmayan gәlir kimi
icbari sosial ödәmә vә minimum әmәk haqı kimi
minimum istehlak sәbәtinin dәyәri vә icbari ödәnişlәrin cәmindәn ibarәt sosial norma kimi

673 Azәrbaycan Respublikasında 2015ci il üçün yaşayış minimumu ölkә üzrә neçә manat
mәblәğindә müәyyәn edilmişdir?

•

131 manat mәblәğindә
125 manat mәblәğindә
135 manat mәblәğindә
140 manat mәblәğindә
121 manat mәblәğindә

674 Azәrbaycan Respublikasında 2015ci il üçün yaşayış minimumu әmәk qabiliyyәtli әhali üçün
neçә manat mәblәğindә müәyyәn edilmişdir?

•

130 manat mәblәğindә
125 manat mәblәğindә
135 manat mәblәğindә
140 manat mәblәğindә
150 manat mәblәğindә

675 Azәrbaycan Respublikasında 2015ci il üçün yaşayış minimumu uşaqlar üçün neçә manat
mәblәğindә müәyyәn edilmişdir?

•

103 manat mәblәğindә
106 manat mәblәğindә
107 manat mәblәğindә
105 manat mәblәğindә
108 manat mәblәğindә

676 Yaşayış minimumu dedikdә nә başa düşülür?

•

Yaşayış minimumu әhalinin minimum mәjmu gәlirlәri vә xәrclәridir
Yaşayış minimumu sosial siyasәtinin işlәnmәsi vә hәyata keçirilmәsi istiqamәtinni müәyyәn edәn vaistәdir
Yaşayış minimumu vacib nemәtlәrin vә xidmәtlәrin minimum hәddә yol verilәn sәrhәdlәrini müәyyәn edәn
istehlak büdcәsidir
Yaşayış minimumu dövlәt büdcәsinin formalaşması prosesindә nәzәrә alınan sosial indikatordur.
Yaşayış minimumu tәqaüdlәri vә orta әmәk haqqını müәyyәn edәn istehlak büdcәsidir

677 Hәyat sәviyyәsinin göstәricilәri adәtәn neçә qrupda birlәşdirirlәr?

•

altı qrupda
beş qrupda
dörd qrupda
üç qrupda
iki qrupda

678 Gәlir vә sәrvәt anlayışlarının qarşılıqlı әlaqәsinә aid deyil:

•

gәlir sәrvәtin formalaş¬masının әsasını tәşkil edir
gәlir vә sәrvәt insanların maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının ödәnil¬mәsinin әsasını tәşkil edirlәr
“sәrvәt” anlayışı daha geniş mәzmun kәsb edir
gәlir vә sәrvәt ayrıayrı istiqamәtlәrdә dәyişirlәr
gәlir vә sәrvәt ictimai rifah halının inkişafının mühüm amili kimi çıxış edirlәr

679 Gәlirlәrin yenidәnbölgüsünün sәbәbi:

•

әmәk haqqının artırılması
işçilәrin mәnfәәtdә iştirakı
istehsal amillәri üzrә gәlirlәrlәrin ilkin bölgüsündә mövcud olan qeyribәrabәrliyin aradan qaldırılması
yüksәk sәviyyәdә gәlirlәrin әldә edilmәsi
sahibkarlıq fәaliyyәtinin genişlәnmәsi

680 Gәlirlәrin rolu әsasәn nәdә әks olunur:

•

әhalinin ailә vәziyyәtindә
işçilәrin rәqabәtqabiliyyәtindә
әhalinin әmәk fәaliyyәtindә
insanların tәhsil sәviyyәsindә
әhalinin istehlak sәviyyәsinin gәlirlәrdәn birbaşa asıllıqda

681 Gәlirlәrinin tәkrar bölgüsü iki istiqamәt üzrә hәyata keçirilir:

•

şәxsi gәlirlәrә mütәrәqqi vergiqoyma vә sosial transfertlәr sistemi
investisiya prosesinin sürәtlәndirilmәsi vә әsas kapitalın artırılması
gәlirlәrin әsas mәnbәәlәrin aşkar olunması vә vergiqoymaya cәlb edilmәsi
әhalinin demoqrafik vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması vә әmәyә cәlb edilmәsi
insan kapitalının inkişafı vә әmәk haqqının artırılması

682 Gәlirlәrinin tәkrar bölgüsü iki istiqamәt üzrә hәyata keçirilir:

•

investisiya prosesinin sürәtlәndirilmәsi vә әsas kapitalın artırılması
әhalinin demoqrafik vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması vә әmәyә cәlb edilmәsi
insan kapitalının inkişafı vә әmәk haqqının artırılması
gәlirlәrin әsas mәnbәәlәrin aşkar olunması vә vergiqoymaya cәlb edilmәsi
şәxsi gәlirlәrә mütәrәqqi vergiqoyma vә sosial transfertlәr sistemi

683 Gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrlik hansı xarakter daşıyır?

•

mütlәq
ümumi
nisbi
paralel
funksional

684 Gәlirlәr vә әmәk haqqı siyasәtinin әsas ünsürünә daxildir:

•

gәlirlәrin istehsal amillәri üzrә formalaşması
әmәk haqqının yuxarı vә aşağı hәddinin müәyyәn edilmәsi
gәlirlәrin әhalinin demoqrafik vәziyyәtinin dәyişilmәsinә tәsiri
әmәk haqqının ödәnilmәsindә işçilәrin yaş vә cins tәrkibinin nәzәrә alınması
gәlirlәrin müxtәlif әlamәtlәr üzrә tәsnifatlaşdırılması

685 İnsanların şәxsi tәlәbatlarının ödәnmәsinin әsas mәnbәyi nәdir?

•

innovasiyalar
әmtәә
gәlirlәr
müәssisәlәr
xidmәtlәr

686 Gәlir dedikdә nә başa düşülür?

•

hәrhansı bir istehsal amilindәn әldә olunan natural vә pul daxilolmaları
istehsal prosesinin nәticәsi
innovasion fәaliyyәtinin nәticәsi
sosial transfert
mәşğulluğun tәmin olunmasında әsas meyar

687 әsas istehsal amillәrinә daxil deyil:

•

tәbii ehtiyatlar
kapital
ekologiya
sahibkarlıq fәaliyyәti
әmәk

688 İstehsal amillәrә aid olan gәlirlәrә daxil deyil:

•

renta,
büdcә gәliri
ssuda faizi,
sahibkarlıq gәliri
әmәk haqqı

689 İstehsal amillәri arasında gәlirlәrin bölgüsü hansı xarakter daşıyır?

•

paralel bölgü xarakteri
qeyribәrabәr bölgü xarakteri
bәrabәr bölgü xarakteri
әmәk bölgüsü xarakteri
funksional bölgü xarakteri

690 Hansı gәlirlәr ilkin gәlirlәr adlanır?

•

büdcә gәlirlәri
şәhәr gәlirlәri
regional gәlirlәri
istehsal amillәri üzrә gәlirlәr
mәşğulluq gәlirlәri

691 İlkin gәlirlәr necә yaranır?

•

istehsal amillәri üzrә gәlirlәrin bölgüsünün nәticәsindә
investisiya fәaliyyәti nәticәsindә
әmәk fәaliyyәti nәticәsindә
büdcә gәlirlәrin bölgüsü nәticәsindә
әmәk haqqının tәşkili nәticәsindә

692 İstehsal amillәr üzrә gәlirlәrә aiddir:

•

Tәqaüd
Müavinәt
Әmәk haqqı
Varislik
Stipendiya

693 Sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrә aid edilmir:

•

mәhsul satışından әldә olunan gәlirlәr
xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn әldә olunan gәlirlәr
işlәrin görülmәsindәn әldә olunan gәlirlәr
әsas vәsaitlәrin tәqdim edilmәsindәn alınan gәlirlәr
öz iş qüvvәsinin satışından әldә edilәn gәlir

694 Qeyrisahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrә aid olunmur:

•

fiziki şәxsin mükafat şәklindә әldә etdiyi gәlir;
dividend
әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlir;
xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn әldә olunan gәlirlәr
royaltı

695 Gәlirlәrin differensiyalaşması dedikdә nә başa düşülür?

•

әhalinin adambaşına düşәn gәlirlәrin sәviyyәsindә fәrqlәnmә
әhalinin alıcıq qabiliyyәti
әhalinin bütün gәlirlәrin mәcmusu
әhalinin adambaşına düşәn ÜDMun hәcmi
әhalininn bütün gәlirlәrin istehlaka yölәldilmәsi

696 Gәlirlәr hansı maddi formada mövcuddur?

•

mütlәq vә nisbi
yuxarı vә aşağı
pul vә natura
fәal vә passiv
obyektiv vә subyektiv

697 Gәlirlәrin hansı maddi forması daha geniş istifadә olunur?

•

mütlәq
pul
nisbi
fәal
natura

698 Hüquqi cәhәtdәn gәlirlәr necә bölünür?

•

әmәk vә qeyriәmәk
mütlәq vә nisbi
pul vә natura
fәrdi vә kollektiv
leqal vә qeyrileqal

699 Renta dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk fәaliyyәtinin nәticәsinә görә ödәnilәn haqq
innovasion fәaliyyәtinin nәticәsinә görә ödәnilәn haqq
sahibkarlıq fәaliyyәtinin nәticәsinә görә ödәnilәn haqq
torpağın, digәr tәbii ehtiyatların istifadәsinә görә ödәnilәn haqq
intellektual fәaliyyәtinin nәticәsinә görә ödәnilәn haqq

700 Gәlirlәrin bölgüsündә vә yenidәnbölğüsündә әsas rol kimә mәxsusdur?

•

dövlәtә
müәssisәyә
işçiyә
mülkiyyәtçiyә
ailәyә

701 Gәlirlәrin neçә maddi forması mövcuddur?

•

2
4
3
6
5

702 әhalinin hansı kateqoriyaları әmәk fәaliyyәti ilә bağlı gәlir әldә edir?

•

mәşğul
pensiyaçılar
işsiz
ahillar
әlillәr

