BAXIŞ
Testlәr/1902#01#Y15#01/Baxış

TEST: 1902#01#Y15#01
Test

1902#01#Y15#01

Fәnn

1902  Makroiqtisadiyyat  1

Tәsviri

[Tәsviri]

Müәllif

Әliyeva G.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ

İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr

42

Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad

0101

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Müasir makroiqtisadi modellәşdirmәnin marjinal nümayәndәsi kim idi? (Çәki: 1)
U.Cevons
L.Valras
C.B.Klark
V.Pareto
A.Marşall
Sual: Müasir makroiqtisadiyyatın banisi: (Çәki: 1)
C.Keyns
A.Marşal

B.Sey
B.Baverk
A.Kondratyev
Sual: Müasir makroiqtisadi nәzәriyyәnin banisi: (Çәki: 1)
C.Keyns
A.Marşal
N.D.Kondratyev
L.Valras
V.V.Kosova
Sual: 1933cü ildә ilk dәfә “makroiqtisadiyyat” anlayışını işlәtmiş, ekono¬metrikanın
banilәrindәn biri, iqtisadçı – riyaziyyatçı alim: (Çәki: 1)
Con Meynard Keyns
Alfred Marşal
Raqner Fişer
E.Engel
Adam Smit
Sual: Milli iqtisadiyyatın dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrindә, beynәlxalq әmәk bölgüsündә
maksimum istiraka yönәldilmiş iqtisadiyyat: (Çәki: 1)
açıq iqtisadiyyat
qapalı iqtisadiyyat
qarışıq iqtisadiyyat
mezo iqtisadiyyat
meqa iqtisadiyyat
Sual: Makroiqtisadiyyatda nәzәrdәn keçirilәn әsas bazarları müәyyәnlәşdir: (Çәki: 1)
әmtәә vә xidmәtlәr vә pul bazarı
әmtәә vә xidmәtlәr vә iş qüvvәsi bazarı
әmtәә vә xidmәtlәr vә qiymәtli kağızlar bazarı
әmtәә vә xidmәtlәr vә valyuta bazarı
bütün cavablar düzdür
Sual: Eyni bir problem üzrә bir neçә baxışın vә ya modelin olması makro¬iqtisadiyyatın:
(Çәki: 1)
tәdqiqatının obyektidir
tәdqiqatının xüsusiyyәtidir
tәdqiqatının subyektidir
tәdqiqat metodudur
tәdqiqat predmetidir
Sual: İqtisadi nәzәriyyәdә XX әsrin 30cu illәrinә qәdәr üstünlük tәşkil edәn nәzәriyyә
hansı mәktәbә aiddir: (Çәki: 1)
klassik mәktәbә

merekantilizm mәktәbinә
fiziokratizm mәktәbinә
neoklassik mәktәbinә
keynsçilik mәktәbinә
Sual: Hansı mәktәbin nümayәndәlәrinin fikrincә, iqtisadiyyat klassik mәktәb tәrәfindәn
real iqtisadi proseslәri әks etdirmәyәn ideal, mücәrrәd model kimi nәzәrdәn keçirilir:
(Çәki: 1)
keynsçi mәktәb
marjinalizm mәktәbi
neoklassik mәktәb
institutsionalizm
monetarist mәktәb
Sual: Hansı nәzәriyyәnin әsasında permanent gәlir ideyası vә pul tәlәbi nәzәriyyәsi
durur: (Çәki: 1)
marjinalist nәzәriyyә
merekantilist nәәriyyә
monetarist nәzәriyyә
neoklassik nәzәriyyә
keynsçi nәzәriyyә
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Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar makroiqtisadiyyata aiddir? (Çәki: 1)
son bir ildә ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi 2% tәşkil etmişdir
keçәn tәdris ilindә ADİUya 1500 nәfәr tәlәbә qәbul olunub
2001ci lidә AR Dövlәt neft şirkәti tәrәfindәn 8 mln. ton xam neft istehsal olunub
bu il Bakı şәhәrinin Yasamal rayonunda 500 yeni iş yeri açılıb
rentabellik sәviyyәsinin yüksәlmәsi
Sual: Makroiqtisadi sәviyyәdә infrastrukturun formaları: (Çәki: 1)
istehsal vә sosial infrastruktur
iqtisadi infrastruktur
sosial infrastruktur
istehsal infrastrukturu
yarmarka vә әmtәә bazarı

Sual: İqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib? (Çәki: 1)
U.Rostou
K.Marks
P.Samuelson
E.Sluçkim
A.Marşal
Sual: Makroiqtisadi subyektlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinin әsas kriteriyasi spesifik roldur ki,
onlardan hәr biri iqtisadi fәaliyyәtin tәşkilindә öz rolunu yerinә yetirir. Bu subyektlәrә
aiddir: (Çәki: 1)
xarici sektor, sahibkarlıq, dövlәt vә ev tәsәrrüfatı sektoru
ev tәsәrrüfatı, firma vә dövlәt sektoru
xarici, dövlәt, aksioner vә sahibkarlıq sektoru
xarici, ev tәsәrrüfatı, dövlәt sektoru
xarici, sahibkar vә aksioner sektor
Sual: Ev tәsәrrüfatının mәqsәdi: (Çәki: 1)
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
faydalılığın maksimumlaşdırılması
rentanın maksimumlaşdırılması
әmtәә vә xidmәtlәrin istehlakının maksimumlaşdırılması
iş qüvvәsinin hәrәkәtinin maksimumlaşdırılması
Sual: Makroiqtisadi bazarları müәyyәnlәşdirin: (Çәki: 1)
әmtәә vә xidmәtlәr, maliyyә, iqtisadi resurslar vә valyuta bazarı
istehlak malları, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә maliyyә bazarı
qiymәtli kağızlar, istehlak malları vә xidmәtlәr bazarı
tәlәb vә tәklif, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә valyuta bazarı
tәlәb, tәklif, valyuta vә xidmәtlәr bazarı
Sual: “Allah makroiqtisadiyyatı yer üzünә ona görә endirmişdir ki, onlar praktiki
problemlәrin hәlli üçün zәruri görünәn nәzәriyyәlәrin yoxlanılmasına vә irәli sürülmәsinә
nail olsunlar”, bu fikir hansı iqtisadi alimә aiddir: (Çәki: 1)
A.Marşal
R.Makkonnell
Q.Menkyu
L.Bryu
C.M.Keyns
Sual: Makroiqtisadi modellәrdә istifadә olunan әsas göstәricilәr, әsas xüsusiyyәti
makroiqtisadi göstәricilәri üç qrupa bölür, bunlar: (Çәki: 1)
modellәşmә, iqtisadi konyuktura, ehtiyatlar
modellәşmә, axınlar vә ehtiyatlar
axınlar, ehtiyatlar, iqtisadi konyuktur göstәricilәri
modellәşmә, ümumilәşdirmә, konyuktura

modellәşmә, ümumilәşdirmә, iqtisadi tәhlil
Sual: İqtisadi fәaliyyәt prosesindә sәrvәtlәrin subyektlәrin birbirinә ötürül¬mәsidir, onlar
zaman kәmiyyәti ilә ölçülәn iqtisadi parametrlәrdir – bu: (Çәki: 1)
aktivlәr
axınlar
ehtiyatlar
konyuktura
real göstәricilәr
Sual: Cari mәqam üçün müәyyәnlәşdirilәn iqtisadi parametr: (Çәki: 1)
nominal göstәricilәr
axınlar
real göstәricilәr
ehtiyatlar
konyuktura
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Sual: Milli iqtisadiyyat dedikdә nә nәzәrdә tutulur: (Çәki: 1)
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi
tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi komplekslәri sistemi
düzgün cavab yoxdur
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi, tarixәn formalaşmış ictimai
tәkrar istehsal sistemi, birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi
komplekslәri sistemi
Sual: Tarixi olaraq makroiqtisadiyyatın predmeti vә metodu nә vaxt formalaşmışdır?
(Çәki: 1)
XX әsrin 20ci illәri
XX әsrin 30cu illәri
XIX әsrin 30cu illәri
XIX әsrin 50ci illәri
XX әsrin 50ci illәri
Sual: Makroiqtisadiyyatın yarımsistemi birbirilә üzvi surәtdә bağlı olan sahәlәr

kompleksi: (Çәki: 1)
makroiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat
qlobal iqtisadiyyat
meqoiqtisadiyyat
Sual: Bütün iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumilәşmiş nәticәsinin predmeti hansı
yanaşma üsulu vasitәsilә öyrәnilir? (Çәki: 1)
makroiqtisadi
mikroiqtisadi
mezoiqtisadi
meqoiqtisadi
dünya iqtisadiyyatı
Sual: Öyrәnilәn әşyanın tәqdim edilmә üsuluna görә modellәr: (Çәki: 1)
sadә vә dolğun olur
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli olur
qapalı vә açıq
mәntiqi, qrafik vә iqtisadi olur
statistik, müqayisәli vә dinamik olur
Sual: Dövrü әks etdirmә xarakterinә görә iqtisadi modellәr: (Çәki: 1)
statik, müqayisәli statik, dinamik ola bilәr
mәntiqi vә qrafik ola bilәr
sadә, dolğun vә mürәkkәb ola bilәr
qapalı vә açıq ola bilәr
müqayisәli, sadә, dinamik
Sual: İqtisadiyyatda müәyyәnlәşdirilmiş norma, әnәnә, qaydalardan irәli gәlәn asılılıqları
әks etdirәn, qarşılıqlı әlaqәlәri nәzәrә alan model: (Çәki: 1)
defisional
texnoloji
institusional
davranışlı
hamısı düzdür
Sual: Hansı tәsәrrüfatın yığımdan gәlәn gәliri faiz, yığım gәlirliliyi isә faiz dәrәcәsi
adlanır: (Çәki: 1)
firmalar
xarici bölmә
ev tәsәrrüfatı
dövlәt bölmәsi
hamısı
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Sual: Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir? (Çәki: 1)
1988
1987
1989
1986
2000
Sual: Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat: (Çәki: 1)
açıq iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat
qapalı iqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
Sual: Konkret әmtәә bazarında deyil bütün bazarlarda qiymәtin hәr bir mümkün
sәviyyәsindә fәrdi istehsalçılar, müәssisәlәr vә hökumәt tәrәfindәn tәklif edilәn әmtәә vә
xidmәtlәrin mәcmuu: (Çәki: 1)
mәcmu tәlәb
mәcmu tәklif
mәcmu tәlәbat
mәcmu tәlәb vә tәklif
mәcmu tәlәb vә tәlәbat
Sual: Ölkәnin illik mәhsulunu milli gәlirlә eynilәşdirәn klassik siyasi iqtisad mәktәbinin
nümayәndәsi: (Çәki: 1)
A.Smit
D.Rikardo
S.Sismondi
K.Marks
B.Sey
Sual: Sahәlәrin, istehsal növlәrinin vә әrazi komplekslәrinin qarşılıqlı әlaqәli sistemi:
(Çәki: 1)
milli iqtisadiyyat
sahәlәr kompleksinin mәcmusu
әrazi iqtisadiyyatı

regional iqtisadiyyat
bütün istehsal sahәlәrinin mәcmusu
Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi modellәri: (Çәki: 1)
liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat vә qarışıq
iqtisadi modellәr
inzibatiamirlik modeli, liberal vә qarışıq model
әnәnәvi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi modeli
inzibati, qarışıq vә әnәnәvi model
heç biri düz deyil
Sual: Konkret әmtәә bazarında deyil bütün bazarlarda qiymәtin hәr bir mümkün
sәviyyәsindә fәrdi istehsalçılar, müәssisәlәr vә hökumәt tәrәfindәn tәklif edilәn әmtәә vә
xidmәtlәrin mәcmuu: (Çәki: 1)
mәcmu tәlәb
mәcmu tәklif
mәcmu tәlәbat
mәcmu tәlәb vә tәklif
mәcmu tәlәb vә tәlәbat
Sual: Istehlakın hәcminә tәsir edәn әsas amillәr: (Çәki: 1)
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
alıcının zövqü, psixoloji vә sosioloji amil
qiymәt, alıcının zövqü, gәlirlәrin sәviyyәsi
yığımın hәcmi, gәlirlәrin sәviyyәsi
gәlirin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
Sual: Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir? (Çәki: 1)
1988
1987
1989
1986
2000
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Sual: İqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә milli iqtisadiyyat: (Çәki: 1)

asılı vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
zәif vә yarımasılı inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
asılı vә zәif inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
asılı, inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları: (Çәki: 1)
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat
qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
Sual: Müәyyәn bir dövr әrzindә cәmiyyәtin yaratdığı maddi nemәtlәrin mәcmu dәyәri:
(Çәki: 1)
ümumi ictimai mәhsul
ümumi milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
ümumi daxili investisiya
ümumi gәlir
Sual: Istehlakın hәcminә tәsir edәn әsas amillәr: (Çәki: 1)
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
alıcının zövqü, psixoloji vә sosioloji amil
qiymәt, alıcının zövqü, gәlirlәrin sәviyyәsi
yığımın hәcmi, gәlirlәrin sәviyyәsi
gәlirin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
Sual: İstehsalın maddi texniki şәrtlәrinin, ictimai istehsal infrastrukturunun sahәlәri vә
dövlәt tәrәfindәn yaradılan institutların mәcmusu: (Çәki: 1)
istehsalın sәmәrәli tәşkili
vahid iqtisadi mәkan
istehsal üçün zәruri madditexniki mühit
ictimaiiqtisadi institutlar
infrasturktur, vahid iqtisadi mәkan
Sual: Onun tәrkibinә yalnız maddi nemәtlәr deyil, hәm dә tәbii resurslar, iqlim, sәnәt
әsәrlәri vә s. dә daxildir, bu: (Çәki: 1)
milli gәlirdir
milli sәrvәtdir
xalis gәlirdir
şәxsi gәlirdir
maddi ehtiyatlar
Sual: İqtisadiyyatın iki sektorlu modelini müәyyәnlәşdir: (Çәki: 1)

әmtәә vә xidmәtlәr, iqtisadi resurslar bazarı
әmtәә vә xidmәtlәr bazarı vә dövlәt sektoru
әmtәә vә xidmәtlәr vә beynәlxalq sektor
әmtәә vә xidmәtlәr vә xarici sektor
iqtisadi resurslar bazarı vә dövlәt sektoru
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Sual: İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formaları:
(Çәki: 1)
sәnaye yönümlü, aqrar yönümlü vә xidmәt sahәlәrinin üstün inkişaf etdiyi milli
iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
aqrar yönümlü, sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, regional xarakterli milli iqtisadiyyat
sәnaye vә aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verәn milli iqtisadiyyat
Sual: Milli iqtisadiyyatın әsas mәqsәdlәri: (Çәki: 1)
mәşğulluq, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının sabitliyi
iqtisadi artım, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının tarazlığı, sosial әdalәt
iqtisadi artım, mәşğulluğun tәmin olunması, qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsi, iqtisadi
sәmәrәlilik, tәdiyyә balansının tarazlığı, cәmiyyәtdә sosial әdalәt
iqtisadi sәmәrәlilik, idxalixrac balansının sabitliyi, sosial әdalәt, beynәlxalq dünya
tәsәrrüfatına inteqrasiya
iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin lәğv edilmәsi, xidmәt sahәlәrinin
inkişafı
Sual: Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteqrasiya sәviyyәsinә görә formaları: (Çәki: 1)
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
asılı vә zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
qapalı vә sәnaye yönümlü iqtisadiyyat
açıq vә inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyat
Sual: Milli iqtisadiyyatın modellәri: (Çәki: 1)
liberal milli iqtisadiyyat, inzibati milli iqtisadiyyat, tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat
liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat, qarışıq
modelli milli iqtisadiyyat

qarışıq iqtisadi model
sosial vә liberal modeli iqtisadiyyat
heç biri düz deyil
Sual: Milli pul vahidi, iqtisadiyyatın mütәrәqqi strukturu, inkişaf dinamizmi, mülkiyyәt
azadlığı mühiti olan milli iqtisadiyyat: (Çәki: 1)
asılı milli iqtisadiyyat
yarım müstәqil milli iqtisadiyyat
müstәqil milli iqtisadiyyat
qapalı milli iqtisadiyyat
qarışıq milli iqtisadiyyat
Sual: Sәnaye istehsalının natamam tsikli, kәnd tәsәrrüfatında yarımfabrikatlar
istehsalının üstünlüyü, öz iqtisadi resursları üzәrindә sәrbәst sәrәncam verә bilmәmәk
hansı iqtisadiyyatın xüsusiyyәtlәridir? (Çәki: 1)
açıq milli iqtisadiyyatın
asılı milli iqtisadiyyatın
qapalı milli iqtisadiyyatın
müstәqil milli iqtisadiyyatın
qarışıq milli iqtisadiyyatın
Sual: Әmtәәlәrin satışından әldә edilәn pul vәsaiti ilә hәmin әmtәәlәrin satınalınma
qiymәtlәrinin cәmi arasındakı fәrq: (Çәki: 1)
ümumi gәlir
ümumi tәlәbat
ümumi satış hәcmi
ümumi mәhsul
ümumi xәrc
Sual: Ev tәsәrrüfatında әmtәә vә xidmәtlәrin әldә olunmasına çәkilәn xәrc (Çәki: 1)
istehlak xәrclәri
investisiya
yiğim
dövlәt xәrci
xalis xәrc
Sual: Firmaların, ev tәsәrrüfatlarının, ehtiyatların, daşınmaz әmlakin alınmasına cәkilәn
xәrc (Çәki: 1)
investisiya xәrclәri
dövlәt әrclәri
xalis ixrac xәrclәri
xalis idxal xәrclәri
istehlak xәrclәri
Sual: Ümumi Daxili Mәhsulun bütün iqtisadi agentlәrin, bütün son әmtәә vә xidmәtlәrә

sәrf etdiklәri xәrclәrin cәmini әks etdirәn metod (Çәki: 1)
xidmәtlәrin cәmlәnmәsi metodu
gәlirlәrin cәmlәnmәsi metodu
istehsal metodu
istehlak metodu
әlavә dәyәrlәrin cәmlәnәn metodu
Sual: Bu makroiqtisadi göstәricinin komponentlәri әsas kapitalın ümumi yığımını, maddi
dövriyyә vәsaitlәrinin artımını vә xalis әldә olunmuş qiymәtlәri әhatә edir: (Çәki: 1)
ümumi yığım
milli әmanәt
milli sәrvәt
son istehlak
investisiya
Sual: Özünü iqtisadiyyatın bütün sektorlarının әmanәtlәrinin mәblәği kimi әks etdirir:
(Çәki: 1)
milli әmanәt
ümumi yığım
milli sәrvәt
milli gәlir
xalis yığım
Sual: XVIII әsrdә Fransa iqtisadiyyatının timsalında sadә tәkrar istehsalında "Sadә
cәdvәl"adı altında sadә tәkrar istehsal işlәmiş iqtisadçı kimdir? (Çәki: 1)
F.Kene
K.Keyns
K.Marks
L.Valras
A.Marşal
Sual: Bu istehlakçının vә dövlәtin qiymәt sәviyyәsindәn asılı olaraq xәrclәrin mәblәğidir:
(Çәki: 1)
mәcmu tәlәb
mәcmu tәklif
ÜDMin real hәcmi
ÜDMın optimal hәcmi
iqtisadi artım
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Sual: Tәkrar istehsal nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
U.Petti
K.Marks
F.Akvinski
F.Kene
A.Smit
Sual: İctimai tәkrar istehsalın tiplәri: (Çәki: 1)
sadә vә tәkrar
geniş, sadә, intensiv
ekstensiv, geniş, sadә
ekstensiv, intensiv, qarışıq
qarışıq, geniş, ekstensiv
Sual: İctimai tәkrar istehsalın formaları: (Çәki: 1)
sadә, geniş, konyukturalı vә tәnәzzüllü geniş tәkrar istehsal
sadә vә geniş tәkrar istehsal
tәnәzzüllü vә konyukturalı tәkrar istehsal
konyukturalı sadә vә geniş tәkrar istehsal
tәnәzzüllü sadә vә geniş tәkrar istehsal
Sual: Makroiqtisadi sәviyyәdә istehsal vә istehlak xarakterli mәhsul vә xidmәtlәr
istehsalının daim tәkrarlanması prosesi: (Çәki: 1)
geniş tәkrar istehsal
ictimai tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
cavablar düz deyil
Sual: Hansı iqtisadçı alim ilk dәfә olaraq, tәkrar istehsalın cәmiyyәt miqyasında
xarakteristikasını verәrәk göstәrmişdir ki, hәr hansı milli mәhsul tәdricәn xәrclәnir,
istehlak olunur vә aşınır, bu: (Çәki: 1)
Karl Marksdır
Sismond de Sismondidir
Fransua Kenedir
Adam Smitdir
David Rikardodur
Sual: Hansı iqtisadçı alim hesab edirdi ki, reallaşma prosesi üçün әn vacib cәhәt
istehsalla istehlakın uyğun gәlmәsidir, bu: (Çәki: 1)
Sismondi de Sismondidir
Adam Smitdir

Karl Marksdır
Fransua Kenedir
David Rikardodur
Sual: İctimai kapitalın tәkrar istehsalı nәzәriyyәsi kimindir? (Çәki: 1)
C.Hiks
İ.Fişer
K.Marks
A.Marşal
M.Fridmen
Sual: Ölkә sәrvәtinin yığım mәnbәyi, tәkrar istehsalın zәruri şәrti, bu: (Çәki: 1)
texniki tәrәqqi
әsas kapital
insan kapitalı
bank kapitalı
pul resursları
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Sual: Xammal resursları hansı qrupa bölünür: (Çәki: 1)
tükәnәn vә yenilәşәn resurslara
tükәnmәz resurslara
tükәnmәz vә tәkrar istehsal olunan resurslara
tәkrar istehsal olunan vә bәrpa olunan resurslara
tükәnәn vә tәkrar istehsal olunan resurslara
Sual: İstehsal proseslәrinin daimi bәrpası vә tәkrarlanması: (Çәki: 1)
tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
üç bәnd düzdür
Sual: İstehsalın dәyәrcә әvvәlki hәcmdә tәkrarlanması: (Çәki: 1)
geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal

konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
Sual: İstehsalın dәyәrcә daim genişlәnәn hәcmdә tәkrarlanması: (Çәki: 1)
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
Sual: İctimai istehsalın daim tәkrarlanan әlaqә vә axın formasında yenidәn bәrpası vә
tәkrarlanması: (Çәki: 1)
ictimai tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
intensiv tәkrar istehsal
Sual: İctimai tәkrar istehsalın nәticәsi: (Çәki: 1)
mәcmu mәhsul
mәcmu gәlir
mәcmu ictimai mәhsul
istehsalın milli hәcmi
istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrcә ifadәsi
Sual: Gәlirlәrdәn әldә olunmuş resursun istifadәsinin xarakterinә görә tәkrar istehsalın
növlәrini müәyyәnlәşdirin: (Çәki: 1)
sadә, geniş, dar
ekstensiv, intensiv, qarışıq
ekstensiv, intensiv
resurstutumlu, resursa qәnaәt etmә, neytral
resurstutumlu vә neytral
Sual: İqtisadi şәraitdәn asılı olaraq istehsalın hәcminin dәyәrcә fәrqli templәrlә
tәkrarlanması: (Çәki: 1)
geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
ictimai tәkrar istehsal
Sual: Cәmiyyәtin iqtisadisosial rifah halını әks etdirәn tәkrar istehsal: (Çәki: 1)
sadә geniş tәkrar istehsal
fәrdi vә ictimai tәkrar istehsal

konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
geniş vә konyukturlu tәkrar istehsal
Sual: Gәlirlәrdәn әldә olunmuş resursun istifadәsinin xarakterinә müvafiq olaraq
aşağıdakı tәkar istehsal növlәri müәyyәnlәşir, bunlar: (Çәki: 1)
ekstensiv, intensiv vә qarışıq tәkar istehsal
resurstutumlu, resursqәnaәtli vә neytral tәkrar istehsal
sadә, geniş vә resurstutumlu tәkrar istehsal
fondtutumlu, neytral tәkrar istehsal
sadә, geniş, dar tәkrar istehsal
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Sual: İctimai tәkrar istehsalın ilkin şәrti vә maddi әsası: (Çәki: 1)
ailәnin gәlirlәrinin sәviyyәsi
mәcmu ictimai mәhsulun reallaşması
ölkәnin iqtisadi problemlәri
milli gәlirin formalaşması
ümumi milli mәhsulun artımı
Sual: İstehsal funksiyası nә demәkdir? (Çәki: 1)
әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri
inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi
ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi
xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri
ÜMMun nominal hәcmi
Sual: Ölkәnin milli mәhsulunun vә milli gәlirinin xeyli hissәsi әsasәn nәyin hesabına әldә
olunur: (Çәki: 1)
әsas kapitalın hәcmi vә әsaslı vәsait qoyuluşunun yüksәlmәsi hesabına
dövriyyә vәsaitinin hәcmi ilә amortizasiya vәsaiti hesabına
amortizasiya vәsaiti ilә әsas kapital hesabına
әsas kapital ilә dövriyyә vәsaiti hesabına
әsas kapital ilә dövriyyә vәsaiti hesabına
Sual: İqtisadi şәraitdәn asılı olaraq istehsalın hәcminin dәyәrcә fәrqli templәrlә

tәkrarlanması: (Çәki: 1)
geniş tәkrar istehsal
konyukturalı tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
Sual: İstehsalın dәyәrcә hәcminin әvvәlki dövrә nisbәtәn aşağı sәviyyәdә tәkrarlanması:
(Çәki: 1)
konyukturalı tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
Sual: ÜMMun hesablanması metodları: (Çәki: 1)
istehsala görә, xәrclәrin vә gәlirlәrin mәcmusuna görә
xәrclәrә vә milli gәlirә görә
milli gәlirә vә xalis milli mәhsula görә
istehsalın sәviyyәsi vә xalis milli mәhsula görә
gәlirlәrin mәcmusuna görә
Sual: İntensiv tәkrar istehsalın әsas formaları: (Çәki: 1)
resurstutumlu, resursqoruyucu, neytral
resursqoruyucu, qarışıq, neytral
neytral, qarışıq, resurstutumlu
hamısı düzdür
heç biri düz deyil
Sual: Bu, tәkrar istehsalın intensivlәşmә növü istehsalın intensivlәşdirilmәsi, yeni
texnikanın, texnologiyanın istehsala tәtbiqi, tәbii resurslardan yanaşı istifadә vә sairdir:
(Çәki: 1)
geniş mәnada tәkrar istehsal
resursqәnaәtli tәkrar istehsal
dar mәnada tәkrar istehsal
resurstutumlu tәkrar istehsal
geniş vә dar tәkrar istehsal
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Sual: Mәcmu tәlәb nә demәkdir? (Çәki: 1)
bütün ev tәsәrrüfatlarının tәlәbi
planlaşdırılan xәrclәrin cәmi
ev tәsәrrüfatlarının vә dövlәtin cәm tәlәbi
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzgündür
Sual: Milli gәlirin istehlaka getmәyәn hissәsi: (Çәki: 1)
ümumi gәlir
ümumi daxili mәhsul
ümumi yığım (әmanәt)
ümumi xәrclәr
mәcmu tәlәb
Sual: ÜDMi müәyyәn edәrkәn aşağıdakılardan hansılar nәzәrә alınır? (Çәki: 1)
әlavә olunmuş dәyәr
transfer ödәmәlәri
işlәnmiş malların alqısatqısı
yuxarıda göstәrilәnlәrdәn hamısı
hes biri aid deyil
Sual: ÜDMi necә ölçmәk olar? (Çәki: 1)
gәlirlәrә vә istehlaka görә
xәrclәrә vә istehsala görә
gәlirlәrә vә xәrclәrә görә
istehsala vә istehlaka görә
hamısı düzdür
Sual: İlk “xәrclәr – buraxılış” cәdvәli kim tәrәfindәn vә hansı ölkә üçün tәrtib olunub:
(Çәki: 1)
Rendratev tәrәfindәn 1940cı ildә Rusiya üçün
V.Nemçin tәrәfindәn 1944cü ildә Almaniya üçün
V.Belkin tәrәfindәn 1945ci ildә Estoniya üçün
V. Leontyev tәrәfindәn 1936cı ildә ABŞ üçün
V.Kossov tәrәfindәn 1945ci ildә Rusiya üçün
Sual: Mövcud ilin mәhsul istehsalından әldә edilәn pul gәliri bәrabәrdir: (Çәki: 1)
keçәn ilin istehsal xәrclәrinin hәcminә
daxili investisiya xәrclәrinin hәcminә
mövcud ildә istehsal xәrclәrinin hәcminә
xarici investisiya xәrclәrinin hәcminә
hәm daxili, hәm dә xarici investisiyaların hәcminә

Sual: Xәrclәr üzrә ÜMM hesablandıqda, aşağıdakı növ xәrclәr cәmlәnir: (Çәki: 1)
şәxsi istehlak xәrclәri, ümumi xüsusi daxili investisiyalar vә әmtәә vә xidmәtlәrin
dövlәt alışı
dövlәtin büdcә xәrclәri, müәssisәnin xәrclәri
transfert xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri, büdcә xәrclәri
daxili investisiya xәrclәri, büdcә xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri
şәxsi istehlak xәrclәri, әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı vә xarici investisiyalar
Sual: Nәticә göstәricilәrini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan әsas göstәrici: (Çәki: 1)
milli gәlir
ümumi mәhsul
xalis milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
milli sәrvәt
Sual: Milli sәrvәtin yenilәşmәsinin vә artırılmasının әsas mәnbәyi: (Çәki: 1)
milli gәlirdir
daxili mәhsuldur
ictimai mәhsuldur
idxaldır
ixracdır
Sual: ÜDM, qiymәt sәviyyәsi, faiz dәrәcәsi, mәşğulluq, iş fәallığı – dedikdә adәtәn onun
uzunmüddәtli xәtti trendindәn yayınmaları nәzәrdә tutulur ki, buna: (Çәki: 1)
makroiqtisadi göstәricilәrin müqayisәsi
makroiqtisadi göstәricilәrdәn kәnarlaşma
makroiqtisadi göstәricilәrin dәyişmәsi
makroiqtisadi trend
makroiqtisadi yanaşma deyilir
Sual: O, bir tәrәfdәn, әmtәә vә xidmәtlәrin alınmasının axırıncı istifadәçilәrinin
xәrclәrinin mәblәği kimi müәyyәnlәşir, digәr tәrәfdәn, o, istehsal prosesindә yaradılmış
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtin gәlirlәrinin mәblәği kimi hesablanır, (Çәki: 1)
ümumi ictimai mәhsuldur
ÜDM vә ya ÜMMdur
son ictimai mәhsuldur
faktor gәlirlәr qalığı
milli gәlir
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Sual: Әgәr potensial vә faktiki ÜDM birbilәrinә bәrabәrdirlәrsә, bu halda iqtisadiyyatda:
(Çәki: 1)
tsiklik işsizlik yoxdur
işsizliyin tәbii sәviyyәsi mövcuddur
friksion işsizlәr var
struktur işsizlәr var
hamısı düzdür
Sual: Aşağıdakılardan hansılar ÜDMin xәrclәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmır?
(Çәki: 1)
investisiya xәrclәri
dividendlәr
dövlәt xәrclәri
amortizasiya
B+D düzdür
Sual: İl әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun dәyәrinin hәmin fondların orta illik dәyәrinә
olan nisbәti: (Çәki: 1)
amortizasiya
fond tutumu
amortizasiya norması
fondverimi
fond qalığı
Sual: İl әrzindә istehsal vә istehlak edilmiş әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri: (Çәki: 1)
XMM (xalis milli mәhsul)
ÜMM (ümumi milli mәhsul)
MG (milli gәlir)
XG (xalis gәlir)
İG (izafi gәlir)
Sual: İnvestisiya hәcmi ilә ÜDMin tempinin dәyişmәsi arasında nisbәt: (Çәki: 1)
multiplikator
qiymәt indeksi
akselerator
gәlirin ümumi sәviyyәsi
investisiya riski
Sual: Mәcmu tәklif nәyin dәyәridir? (Çәki: 1)
satışa tәqdim edilәn bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin
ümumi ictimai mәhsulun

ümumi daxili mәhsulun
düzgün cavab yoxdur
Sual: Milli gәlirdәn şәxsi gәlirlәrә keçәrkәn hansılar nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
transfert ödәmәlәri
müәssisәlәrdәn tutulmuş vergilәr
fәrdi vergilәr
sosial sığorta ödәmәlәr
dolayı vergilәr
Sual: Mövcud bazar qiymәtlәri ilә hesablanan ÜMM (ümumi milli mәhsul) necә adlanır:
(Çәki: 1)
real ÜMM
nominal ÜMM
ÜMM deflyatoru
qiymәt indeksi
xalis milli mәhsul
Sual: Ölkәnin istehsalının inkişaf dәrәcәsini, onun әhalisinin rifah halını әn real müәyyәn
edәn göstәrici: (Çәki: 1)
ümumi milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
xalis milli mәhsul
milli gәlir
adambaşına düşәn ümumi milli mәhsul
Sual: Ümumi daxil mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür? (Çәki: 1)
müqayisәli qiymәtlәr ilә
istehsalçı qiymәtlәri ilә
bazar qiymәtlәri ilә
istehlakçı qiymәtlәri ilә
istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә
Sual: Ölkәlәrin çoxu üçün ÜDM ilә UMM göstәricilәri arasında fәrq: (Çәki: 1)
± 1%dir
1%dir
± 2%dir
2%dir
0%dir
Sual: Müxtәlif metodlar – istehsal, xәrclәr vә gәlirlәr vasitәsilә qiymәtlәndirilәn әsas
makroiqtisadi göstәricilәr: (Çәki: 1)
XMM
UMM vә ÜDM
MG

Milli sәrvәt
mәcmu ictimai mәhsul
Sual: ÜMMdan kapitalın istehlak olunan hissәsini çıxılmaqla hesab¬lanır, bu: (Çәki: 1)
XMM
ÜDM
MG
MİM
heç biri düz deyil
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Sual: Әgәr Azәrbaycanın vәtәndaşı Türkiyәnin özәl müәssisәlәrinin birindә çalışırsa
onun әldә etdiyi gәlir aid edilir: (Çәki: 1)
Azәrbaycanın ÜMMna vә Türkiyәnin ÜDMna
Azәrbaycanın ÜDMna vә Türkiyәnin ÜMMna
hәm Azәrbaycanın vә Türkiyәnin ÜDİna
Azәrbaycanın vә Türkiyәnin ÜMMna
Azәrbaycanın ÜMMna vә ÜDMna
Sual: Aşağıdakılardan hansılar ÜDMda gәlirlәrә görә hesablaşmasında nәzәrә
alınmamışdır? (Çәki: 1)
dolayı vergilәr
xalis ixrac
bölünmәmiş mәnfәәt
renta ödәmәlәri
birbaşa vergilәr
Sual: Mәcmu tәklif aşağıdakılardan hansına bәrabәrdir? (Çәki: 1)
bazara çıxarılan bütün mәhsulların dәyәrinә
bazara çıxan mәhsulların nominal hәcminә
ÜMDin potensial hәcminә
xalis milli mәhsulun real hәcminә
ÜMM hәcminә
Sual: Makroiqtisadi modelin iqtisadiyyatın dörd әsas funküional asılılığına müvafiq
quruluşu: (Çәki: 1)

davranış, qәrar qәbul olunması amili, institusional, tәlәbtәklif әlaqәsi
tәlәbtәklif әlaqәsi, texnoloji, qiymәt, davranış
davranış, texnoloji, qiymәt, qәrar qәbul olunması
qәrar qәbul olunması, qiymәt, xarici iqtisadi vә institusional
texnoloji, defision, davranışlı, institusional
Sual: Milli gәlirdәn xalis gәlirә keçәrkәn nә nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
nәqliyyat ödәmәlәri
müәssisәlәrdәn tutulan vergi
fәrdi vergilәr
sosial sığorta ödәmәlәr
dolayı vergilәr
Sual: ÜDM aşağıdakılardan hansılarla sәciyyәlәnir? (Çәki: 1)
ÜDM dәyәr ifadәsindә әks olunur
ÜDM kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur
ÜDM hәm dәyәr, hәm dә kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur
yuxarıda göstәrilәnlәrdәn heç biri düz deyil
hamısı düzdür
Sual: ÜDM neçә metodla hesablanır? (Çәki: 1)
gәlirlәrә görә, xәrclәrә görә, әlavә dәyәrә görә
әmәk haqqına vә istehsal xәrclәrinә görә
sabit vә dәyişәn xәrclәrә görә
ümumi vә dәyişәn xәrclәrә görә
maya dәyәrinә görә
Sual: ÜDMnin real hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan qiymәt indeksi: (Çәki:
1)
ÜMM deflyatoru
ÜDM deflyatoru
mәcmu gәlir deflyatoru
qiymәt deflyatoru
yığım deflyatoru
Sual: Ümumi daxil mәhsul nә demәkdir? (Çәki: 1)
bütün istehsal edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi
bütün satılmış әmtәә vә xidmәtlirn hәcmi
istehlak üçün nәzәrdә tutulmuş bütün hazır mәhsulların kәmiyyәti
bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәri
heç biri doğru deyil
Sual: Ümumi daxili mәhsul (ÜDM) vә Ümumi milli mәhsul (ÜMM) hansı metodla
hesablanır? (Çәki: 1)

hesab metodu
balans metodu
hesab vә xәrc metodu
balans vә gәlir metodu
gәlir, sahә vә xәrc metodu
Sual: ÜDMdan xalis milli mәhsula (XMM) keçmәk üçün nә etmәk lazımdır? (Çәki: 1)
xalis investisiya xәrclәrini әlavә etmәk lazımdır
amortizasiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır
әsas fondların aşınması dәyәrini ÜDMa әlavә etmәk lazımdır
müstәqim (dolayı) vergilәri cıxmaq lazımdır
birbaşa vergilәri çıxmaq lazımdır
Sual: O, bir tәrәfdәn, әmtәә vә xidmәtlәrin alınmasının axırıncı istifadәçilәrinin
xәrclәrinin mәblәği kimi müәyyәnlәşir, digәr tәrәfdәn, o, istehsal prosesindә yaradılmış
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtin gәlirlәrinin mәblәği kimi hesablanır, bu: (Çәki: 1)
ümumi ictimai mәhsuldur
ÜDM vә ya ÜMMdur
son ictimai mәhsuldur
faktor gәlirlәr qalığı
milli gәlir
Sual: Milli hesablar sisteminә әsasәn makroiqtisadi göstәricilәr hesablanarkәn hansı
sahәlәr arasında fәrq müәyyәnlәşmir: (Çәki: 1)
maddi istehsal vә xidmәt sahәlәri arasında
qeyrimaddi istehsal vә xidmәt sahәlәri arasında
maddi vә qeyrimaddi istehsal
maddi istehsal vә onun bölmәlәri arasında
qeyrimaddi istehsal vә onun bölmәlәri arasında
Sual: Ümumi milli mәhsul ilә ümumi daxili mәhsul arasında nominal fәrq adәtәn neçә
faiz tәşkil edir: (Çәki: 1)
milli iqtisadiyyatın qloballaşma vә inteqrasiyası nәticәsindә 1%dәn çox artmağa
meyllidir
1%dәn artıq olmur
5%dәn artıqdır
4%dәn artıqdır
6%dәn artıqdır
Sual: İstehsalın real hәcmi, cari ildә yaradılmış bütün әmtәә vә xidmәtlәrin fiziki
mәblәğinin cәmi müәyyәnlәşir, bu hansı düsturla ifadә olunur: (Çәki: 1)
ay = xı + yi
Yi = Pi x Qi
P = y/Qi
Xı = Xy/Xi

Sual: Sahәlәrarası balans modeli istiqamәtlәnib: (Çәki: 1)
hәr sahәnin mәhsul istehsalının ehtiyatına, mövcud tәlәbin dolğun olması mәqsәdi
ilә
ayrıayrı sahәlәrin mәhsul istehsalı vә onların ehtiyatlarının yaranması
sahәlәrarası proporsiyalarda nisbәti tәnzimlәmәyә
sahәdaxili istehsal ehtiyatlarına, tәklifi dolğun tәşkil etmәk üçün
sahәnin iqtisadi inkişafına
Sual: Nominal UMMin real ÜMMә nisbәti, UMMin qiymәt artımı hesabına artması
göstәrir ki, bu: (Çәki: 1)
UMMun qimәt indeksidir
Las peyras indeksidir
UMMin deflyatorudur
Paaşe indeksidir
qiymәt indeksidir
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Sual: Ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsinin banisi kimdir? (Çәki: 1)
A.Smit
A.Marşall
L.Valras
C.Keyns
D.Rikardo
Sual: Mәcmu tәklif dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
istehsal olunub satışa çıxarılan әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi
satışa çıxarılan vә ehtiyatda qalan әmtәәlәrin cәmi
ölkә daxilindә istehsal olunmuş vә kәnardan idxal olunmuş mәhsulların cәmi
hamısı düzdür
ölkәdәn kәnarda istehsal olunmuş mәhsulların cәmi
Sual: Fәrdi tarazlığı ayrıayrı әmtәәlәr üzrә tarazlıq kimi izah edib, ümumi tarazlığın bu
tarazlıqların cәmi olduğunu qeyd edәn nәzәriyyәçi: (Çәki: 1)

A.Marşal
L.Valras
C.Klark
C.Robinson
E.Çemberlin
Sual: Qiymәtin dәyişmәsi ilә ÜMM dәyişmәsini xarakterizә edәn göstәrici: (Çәki: 1)
qiymәt defilyatoru
qiymәt sәviyyәsi
qiymәt dәrәcәsi
transfert xәrclәr
pәrakәndә qiymәtlәr
Sual: Mәcburi ehtiyatların norması müәyyәnlәşir: (Çәki: 1)
pul qoyuluşlarının sığorta dәrәcәsindәn
pul qoyuluşlarının növünә görә
nәğd pul qoyuluşlarının hәcminә görә
depozitlәrin hәcminә müvafiq faizlә
heç biri düz deyil
Sual: Bütün bazarların qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә yaranır ki, bu zaman bazarlardan
birindә tәlәb vә ya tәklifin dәyişmәsi bütün bazarlarda tarazlıq qiymәtlәri vә satış
hәcminә tәsir edir, bu: (Çәki: 1)
ümumi tarazlıq
ideal tarazlıq
real tarazlıq
iqtisadi tarazlıq
hamısı düzdür
Sual: “Әmtәә tәkifi öz tәlәbini yaradır” qanunu neçә adlanır: (Çәki: 1)
Smit qanunu
Sey qanunu
Marks qanunu
Marşal qanunu
Neyman qanunu
Sual: A.Marşalın “tarazlıq qiymәti”nin formalaşmasına uzunmüddәtli dövrdә tәsir edtir:
(Çәki: 1)
tәklif
tәlәb
bazar qiymәti
mәcmu tәlәb
mәcmu tәklif
Sual: Makroiqtisadi sәviyyәdә daha yüksәk qiymәtlәr: (Çәki: 1)

istehsal xәrclәrini sabit saxlamağa stimullaşdırır
istehsalın genişlәndirilmәsini simullaşdırır
istehsal amillәrin sabit saxlamağa stimullaşdırır
istehsal hәcminin sabit saxlamağa stimullaşdırır
amortizasiya ayırmalarını atırmağa stimullaşdırır
Sual: Son әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәt indeksinin müxtәlif göstәricilәrindә milli istehsalın
real hәcmidir: (Çәki: 1)
mәcmu tәklif
mәcmu tәlәb
ümumi tarazlıq
real tarazlıq
tәlәblә tәklifin bәrabәrliyi
Sual: Hansı iqtisadi mәktәb bildirir ki, mәcmu tәklif әyrisi ya üfiqidir, ya da ucalandır:
(Çәki: 1)
Keynsçi mәktәb
neoklassik mәktәb
monitarist mәktәb
institusional mәktәb
klassik mәktәb
Sual: Uzunmüddәtli iqtisadi tarazlıq yalnız bazarı tәlәb tәrәfindәn idarә edәn tәlәbatlarla
deyil, hәm dә istehsal xәrclәri tәrәfindәki amillәrlә şәrtlәnir, bu müddәanın müәllifi
kimdir? (Çәki: 1)
A.Marşal
A.Piqu
D.Rikardo
C.Keyns
H.Tunen
Sual: Әgәr mәcmu tәlәb mәcmu tәklifdәn azdırsa (AD
artacaq
aşağı düşәcәk
dәyişmәyәcәk
sabit qalacaq
C vә D düzdür
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Sual: Qiymәtlәrin dәyişmәz sәviyyәsindә mәcmu tәlәbin dәyişmәsinә hansı amillәr tәsir
edir? (Çәki: 1)
istehlak yönümlü xәrclәrdә dәyişikliklәr
investisiya xәrclәrindә dәyişikliklәr
xalis ixracda dәyişikliklәr
yuxarıdakılar hamısı düzdür
investisiya xәrclәrindә vә xalis ixracda dәyişikliklәr
Sual: Aşağıdakılardan hansılar ÜDMun gәlirlәrә görә hesablaşmasında nәzәrә
alınmamışdır? (Çәki: 1)
dolayı vergilәr
xalis ixrac
bölünmәmiş mәnfәәt
renta ödәmәlәr
birbaşa vergilәr
Sual: Әgәr mәcmu tәlәb mәcmu tәklifdәn azdırsa (AD
artacaq
aşağı düşәcәk
dәyişmәyәcәk
sabit qalacaq
C vә D düzdür
Sual: Xiks vә Xansen tәrәfindәn işlәnmiş әmtәә vә pul bazarının qarşılıqlı asılılıq modeli:
(Çәki: 1)
İSLM modeli
ADAS modeli
“ford mustanq” modeli
“gәlirlәrxәrclәr” modeli
“mәcmu tәlәbmәcmu tәklif” modeli
Sual: Alıcıların alış hәcminә nisbәtәn planlarının, satıcıların satış hәcminә nisbәtәn
planlarına uyğun gәlmәsi: (Çәki: 1)
iqtisadi tarazlıq
ümumi iqtisadi tarazlıq
tәlәbin tarazlığı
tәklifin tarazlığı
istehlakın tarazlığı
Sual: Bazar vәziyyәti – bütün qarşılıqlı asılı bazarlarda eyni zamanda tәlәblә tәklif
arasında bәrabәrliyә nail olunması: (Çәki: 1)
tәlәb vә tәklifin ümumi tarazlığı
ümumi makroiqtisadi tarazlıq

ümumi iqtisadi tarazlıq
tәklif vә istehsalın ümumi tarazlığı
gәlirlәr vә xәrclәrin ümumi tarazlığı
Sual: Qiymәtin mümкün olan sәviyyәsindә, istehlaкçıların әldә etmәyә hazır olduğu
әmtәә vә хidmәtlәrin miqdarı: (Çәki: 1)
LM әyrisi
mәcmu tәкlif әyrisi AD
mәcmu tәlәb әyrisi AS
mәcmu tәкlif әyrisi AS
mәcmu tәlәb әyrisi AD
Sual: Iqtisadiyyatda pul tәкlifinin azalması qrafiк olaraq aşağıdaкı кimi hәrәкәt edә bilәr:
(Çәki: 1)
AS әyrisi solayuхarı
AS әyrisi sağaaşağı
AD әyrisi solaaşağı
AD әyrisi sağayuхarı
AS әyrisi solayuхarı, AD әyrisi sağayuхarı
Sual: Vaxt vә mәkan şәraitindә iqtisadi proseslәrin gedişatına ehtiyat vә axın
dәyişiklilklәri dә tәsir göstәrir ki, bu da özünü: (Çәki: 1)
dövran modeli kimi әks etdirir
ümumi müvazinәt modeli kimi әks etdirir
aqreqat modeli kimi әks etdirir
mәcmu әmtәә vә xidmәtlәr bazarı modeli kimi
tәlәb modeli kimi әks etdirir
Sual: Fәrdlәrin maraqlarının xalq tәsәrrüfatının bütün struktur element¬lәrindә,
bölmәlәrindә, sahәlәrindә optimal hәyata keçirilmәsi zamanı, onların iqtisadi
dav¬ranışında müşahidә olunan tarazlıq: (Çәki: 1)
ideal tarazlıq
real tarazlıq
bazar tarazlığı
ümumi tarazlıq
makroiqtisadi tarazlıq
Sual: A.Marşal “Ekonomiksin prinsiplәri” әsәrindә, o bazarın iqtisadi tәhlilin mәrkәzindә
“tarazlıq qiymәti”ni götürürdü vә hesab edir ki, qısamüddәtli dövrdә onun
formalaşmasına: (Çәki: 1)
tәlәb tәsir göstәrir
tәklif tәsir göstәrir
bazar qiymәtlәri tәsir göstәrir
mәcmu tәlәb tәsir göstәrir
mәcmu tәklif tәsir göstәrir

Sual: Hәr bir mümkün qiymәtlәr sәviyyәsindә nәğd real istehsal hәcminin sәviyyәsini
göstәrәn model: (Çәki: 1)
mәcmu tәklif modeli
mәcmu tәlәb modeli
tәlәb modeli
tәklif modeli
ümumi iqtisadi tarazlıq modeli
Sual: İqtisadi sistemdә qeyritәkmil rәqabәt vә bazara xarici amillәrin tәsiri şәraitindә
müәyyәnlәşәn tarazlıq: (Çәki: 1)
real makroiqtisadi tarazlıq
ideal makroiqtisadi tarazlıq
arzuolunmaz tarazlıq
ümumi iqtisadi tarazlıq
ümumi optimal tarazlıq
Sual: Әgәr mәcmu tәlәb Keyns intervalında dәyişirsә tәlәbin artması milli istehsalın real
hәcminin: (Çәki: 1)
azalmasına sәbәb olur
artmasına sәbәb olur
sabit qalmasına sәbәb olur
cavabların heç biri düz deyil
interval dәyişmәzdir
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Sual: Dövlәt әmtәәnin tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılması haqqında qәrar
verәrsә bu zaman: (Çәki: 1)
alıcıların itkisinә nisbәtәn satıcıların gәlirlәri daha çox yüksәlәr
әvvәlki miqdarda әmtәә satdıqda satıcı ziyana düşmür
istehsalçıların gәliri hökmәn artar, istehslakçıların gәliri isә hökmәn azalar
istehsalçıların gәliri artar, istehlakçıların gәliri azalar
heç biri doğru deyil
Sual: Әn ümumi mәnada mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklif arasında olan iqtisadi tarazlıq
nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
bazarlarda qiymәtlә tәlәbat arasında olan uyğunluğu

dövlәt bölmәsi ilә özәl bölmә arasında olan әlaqәni
cәmiyyәtdә iqtisadi ehtiyatlar vә tәlәbatlar arasında olan uyğunluğu
cәmiyyәtdә sahibkarların mәnafeyi ilә dövlәtin iqtisadi siyasәti arasında olan
qarşılıqlı әlaqәni
heç biri doğru deyil
Sual: Mәcmu tәlәb aşağıdakılardan hansılara uyğun olaraq müәyyәnlәşir? (Çәki: 1)
cәmiyyәtdәki satıcıların sayı ilә onların tәklif etdiklәri mәhsulun qiymәti ilә
bazarda alıcı ilә satıcı arasında olan sövdәlәşmәlәrin cәmi ilә
cәmiyyәtdә pul tәklifi vә qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsi ilә
yuxarıdakılardan hamısı ilә
heç biri doğru deyil
Sual: Paretoya görә ümumi iqtisadi müvazinәtliyin meyarı (kriteriya) nәdir? (Çәki: 1)
maksimum faydalılıq
mәcmu faydalılığın açıqlanması
fәrdlәrin vә әhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması
fәrdi rifah halının qiymәtlәndirilmәsi
ictimai rifah halının yaxşılaşdırılması
Sual: Qiymәtlәr vasitәsilә istehsal, istehlak, tәlәb vә tәklif arasında әlaqә qiymәtin hansı
funksiyasıdır? (Çәki: 1)
tәlәb vә tәklifin balanslaşdırılması
tәlәbat vә tәlәbin balanslaşdırılması
tәlәbat vә tәklifin balanslaşdırılması
müәssisә qiymәtlәrinin balanslaşdırılması
rәqabәt
Sual: Enerji resurslarına qiymәtlәrin qalxması nәyә gәtirir? (Çәki: 1)
mәcmu tәlәb әyrisinin sağa yerdәyişmәsinә
mәcmu tәklif әyrisinin sağa yerdәyişmәsinә
mәcmu tәklif әyrisinin sola yerdәyişmәsinә
mәcmu tәlәb әyrisinin sola yerdәyişmәsinә
düzgün cavab yoxdur
Sual: İstehsal xidmәtlәrinә olan sәmәrәli tәklif vә sәmәrәli tәlәb xidmәtlәr bazarında
tarazlaşır, sәmәrәli tәklif vә sәmәrәli tәlәb mәhsullar bazarında tarazlaşır, satış
qiymәtlәri mәhsuldar xidmәtlәrdә ifadә olunmuş istehsal xәrclәrinә bәrabәr nәzәriyyә
kimindir vә necә adlanır: (Çәki: 1)
L.Valrasın ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsi
A.Marşalın fәrdi tarazlıq nәzәriyyәsi
E.Çemberlinin ümumi tarazlıq nәzәriyyәsi
C.Klarkın inkişaf edәn sistem daxilindә tarazlıq nәzәriyyәsi
C.Xiksin fәrdi texnoloji nәzәriyyәsi

Sual: Multiplikator göstәrir ki: (Çәki: 1)
investisiyanın artdığı şәraitdә ÜMMun artımı müşahidә olunmur
investisiyanın artması ÜMMun analoji artımına sәbәb olur
investisiyanın artması ÜMMun artımında artan effektә sәbәb olur
investisiyanın artımı bazar tarazlığından asılıdır
tәlәb әyrisini sağa istiqamәtlәndirir
Sual: Y=C+İ+NX, burada Y – milli gәlir, C – son istehlak, İ – yığım (investisiya), NX –
әmtәә vә xidmәtlәrin xalis ixracı. Bu: (Çәki: 1)
әsas makroiqtisadi bәrabәrlikdir
daxili xarici bәrabәrlik modelidir
investisiyaya nisbәtin gәlirin dәyişmә koefisientidir
gәlirә nisbәtәn investisiyanın dәyişmә koefisientidir
istehlak vә investisiya funksiyasıdir
Sual: İqtisadçıalim, riyaziyyatçı olmaqla bütün bazarlarda azad rәqabәt şәraitindә eyni
zamanda nail olmaq imkanını әsaslandırmışdır: (Çәki: 1)
L.Valras
E.Domar
R.Xarrod
C.Keyns
K.Marks
Sual: C.M.Кeyns «Cercelin (çerçelin) siyasәtinin iqtisadi nәticәlәri» mәqalәsindә o
dövlәtin fәaliyyәtini tәnqid edirdi: (Çәki: 1)
mәcmu tәlәbin artırılması ilә әlaqәdar
mәcmu tәlәbin artırılması ilә әlaqәdar
mәcmu tәкlifin mәhdudlaşdırılması ilә әlaqәdar
mәcmu tәlәbin mәhdudlaşdırılması ilә әlaqәdar
cavablardan heç biri düz deyil
Sual: Uzunmüddәtli dövrdә iqtisadiyyatda mәhsul buraхılışı müәyyәnlәşir: (Çәki: 1)
кapitalın vә әmәyin hәcmi ilә vә hәm dә istifadә olunan teхnologiya ilә
әhalinin seçimi ilә
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi ilә
pul tәкlifi, dövlәt хәrclәrinin sәviyyәsi vә vergilәrlә
qiymәt sәviyyәsinә tәsir ilә
Sual: AS әyrisinin кlassiк variantı göstәrir кi, uzunmüddәtli dövrdә mәcmu tәlәbin
dәyişmәsi: (Çәki: 1)
mәhsulun hәcminә tәsir etmir, yalnız qiymәt S sәviyyәsinә tәsir edir
mәhsulun hәcminә tәsir edir, qiymәt sәviyyәsinә yoх
mәhsulun hәcminә vә qiymәt sәviyyәsinә tәsir etmir
qiymәt sәviyyәsinә tәsir etdiyi кimi mәhsul hәcminә dә tәsir edir
banк faizlәri qiymәt sәviyyәsinә tәsir edir

Sual: Әgәr istehlaкçılar qısamüddәtli dövrdә cari istehlaкa хәrclәrini artırmağı qәrara
alsa: (Çәki: 1)
faiz dәrәcәlәri istehsal hәcmini vә mәşğulluğu sabit saхlayır
ilк öncә mәhsul istehsalı hәcmi vә mәhğulluq azalar
şәrtlәr eyni qaldıqda qiymәt vә mәşğulluq artar
şәrtlәr eyni qaldıqda mәhsul istehsalı vә mәşğulluq azalar
ilк öncә mәhsul istehsalı hәcmi vә mәşğulluq artar
Sual: Özündә milli iqtisadiyyatın formalaşması prosesini әks etdirmәklә, ölkәnin malik
olduğu iqtisadi potensialdan әhalinin rifahının yaxınlaşdırılması vә ya yüksәldilmәsi
istiqamәtini әks etdirir bu: (Çәki: 1)
ümumi rifah halının yaxşılaşdırılması modeli
milli iqtisadi inkişaf modelidir
iqtisadiyyatın müavinәtli inkişafının tәmin olunması modeli
ÜDMun davamlı artım modeli
iqtisadi sabitlәşdirmә modeli
Sual: Mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklif әyrilәrinin kәsişdiyi nöqtә: (Çәki: 1)
ümumi bazar qiymәtlәri tarazlığı nöqtәsi
mәcmu tәlәbin tarazlıq nöqtәsi
mәcmu tәklifin tarazlıq nöqtәsi
bazar qiymәtinә müvafiq tәlәb vә tәklif nöqtәsi
ümumi iqtisadi tarazlıq nöqtәsi
Sual: Makroiqtisadi sәviyyәdә bütün digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi şәraitindә qiymәtlәrin eyni
zamanda qalxması: (Çәki: 1)
mәcmu tәlәb sәviyyәsini aşağı düşmәsinә sәbәb olur
mәcmu tәlәb sәviyyәsinin qalxmasına sәbәb olur
mәcmu tәklifin sәviyyәsinin sabit qalmasına sәbәb olur
bazarda әmtәә xidmәtәrin kütlәsinә tәsir etmir
heç bir cavab düz deyil
Sual: Keynsçi nәzәriyyәyә müvafiq olaraq mәcmu tәklif әyrisinin bu parçası yüksәlәndir.
Bu elә tәkrar istehsal vәziyyәtini nәzәrdә tutur ki, bu zaman milli istehsalın real hәcminin
artması müәyyәn qiymәtlәr artımı ilә müşayiәt olunur: (Çәki: 1)
mәcmu tәklif әyrisinin orta parçası
mәcmu tәklif әyrisinin üfiqi parçası
mәcmu tәklif әyrisinin aralıq parçası
mәcmu tәklif әyrisinin şaquli parçası
mәcmu tәklif әyrisinin düz xәtt parçası
Sual: Keynsçi nәzәriyyәyә müvafiq olaraq mәcmu tәklif әyrisinin bu parçası iqtisadiyyatın
dәrin tәnәzzül, әmәk vә istehsal resurslarından tam istifadә edilmәmәsi vәziyyәtinә
müvafiqdir: (Çәki: 1)
mәcmu tәklif әyrisinin şaquli parçası

mәcmu tәklif әyrisinin üfiqi parçası
mәcmu tәklif әyrisinin aralıq parçası
mәcmu tәklif әyrisinin düz xәtt parçası
mәcmu tәklif әyrisinin orta xәtt parçası
Sual: Keyns nәzәriyyәsinә müvafiq әgәr mәcmu tәlәb aralıq kәsikdә artırsa, bu milli
istehsalın: (Çәki: 1)
real hәcmini vә qiymәtlәrin sәviyyәsini artırır
real hәcminin vә qiymәtlәrin sәviyyәsi aşağı düşәr
real hәcminin vә qiymәtlәrin tarazlığını tәmin edәr
ideal hәcminin tәmin olunmasına şәrait yaradar vә qiymәtlәr sabit qalar
real hәcminin artması resursların artmasına şәrait yaradardı
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Sual: İqtisadi artım nәdir? (Çәki: 1)
bank faizlәrini aşağı salıb, istehsalı genişlәndirmәk
amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәkÜDMin amillәrinin
kәmiyyәtinin saxlanması
istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü
real ÜMMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜMMin artımı
resursların sahәlәr arasında bölgüsü
Sual: İqtisadi artımın hansı әsas tiplәri var? (Çәki: 1)
ekstensiv tip
intensiv tip
sabit inkişaf tipi
sürәtli inkişaf tipi
ekstensiv vә intensiv tipi
Sual: Hәyat sәviyyәsi kateqoriyası ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә edilmişdir? (Çәki: 1)
C.Mill
K.Marks
D.Rikardo
C.Klark
A.Marşal

Sual: İqtisadi artımın neçә әsas tipi vardır? (Çәki: 1)
3
5
2
6
4
Sual: Әmtәә vә xidmәtlәr istehsalı ilә bağlı xәrclәri vә nәticәlәri әks etdirәn dәyәr vә
natural göstәricilәr sistemini әks etdirәn iqtisadi artım modeli: (Çәki: 1)
çoxamilli model
universal model
biramilli model
ikiamilli model
qarışıq model
Sual: Nadir amillәrin mәsrәfi ilә әmtәә vә xidmәtlәri buraxılışı arasındakı nisbәt: (Çәki: 1)
sәmәrәlilik
texniki sәmәrәlilik
dinamik sәmәrәlilik
rentabellik
mәnfәәtlilik
Sual: Bir nәfәrin belә tәlәbatlarının ödәnilmә sәviyyәsini cәmiyyәtin digәr bir üzvünün
vәziyyәtini pislәşdirmәdәn artırmaq mümkün olmayan vәziyyәti, bu sәmәrәlilik: (Çәki: 1)
texniki sәmәrәlilik
Parettosәmәrәlilik
istehsal sәmәrәliliyi
dinamik sәmәrәlilik
allokativ sәmәrәlilik
Sual: Hansı iqtisadçı alim hesab edir ki, azalan gәlirlilik şәraitindә iqtisadi sәmәrәliliyin vә
milli sәrvәtin hәqiqi ölçüsü qismindә ümumi mәhsul deyil, xalis mәhsul çıxış edir, bu:
(Çәki: 1)
D.Rikardodur
H.Tunendir
F. Edcuortdur
V.Parettodur
Y.B.Seydir
Sual: İqtisadi sәmәrәliliyi bazarın genişlәndirilmәsi vә әmәk bölgüsü ilә әlaqәlәndirәn
iqtisadçı alim: (Çәki: 1)
D.Rikardo
F.Edcuort
Y.B.Sey
V.Paretto
A.Smit
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Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artımın tәklif amillәrinә daxil deyildir? (Çәki: 1)
tәbii resurslar
әsas kapitalın hәcmi
mәcmu xәrclәr
әmәk resursları
iqtisadi resurslar
Sual: Y. Şumpeter iqtisadi artımda hansı amilә daha çox üstünlük vermişdir? (Çәki: 1)
investisiyaya
әmәk mәsrәflәrinә
kapitala
torpağa
iqtisadi ehtiyatların sәmәrәli bölgüsünә
Sual: Sәnayedә istehsalın tәmәrküzlәşmә forması, bir müәssisәdә müxtәlif istehsalların
birlәşmәsinә әsaslanır: (Çәki: 1)
kombinәlәşmә
kooperativlәşmә
korporasiya
kooperasiya
kooperativ
Sual: İqtisadi artımın әsas mәqsәdi: (Çәki: 1)
әhalinin maddi rifahının yüksәldilmәsi, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması
iqtisadi artımı keyfiyyәtcә yaxşılaşdırmaq
investisiyanın hәcminin artırılması
insan kapitalının investisiyalaşdırılması
sәrbәst vaxtın vә investisiyanın artırılması
Sual: Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
әsas kapitalın hәcmi
texniki tәrәqqi
tәbii resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti
intensiv artım

artan resursların sәmәrәli bölgüsü
Sual: İqtisadi artıma yalnız әmәyin vә kapitalın tәsirini öyrәnәn model: (Çәki: 1)
universal model
ikiamilli model
üçamilli model
hamısı düzdür
heç biri düz deyil
Sual: İqtisadi artımın optimal mәqsәdi: (Çәki: 1)
bütün әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması
müәssisәlәrin inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
milli iqtisadiyyatın inkişafı
geniş tәkrar istehsalın sabit artım tempi
Sual: İstehsal amillәrinin bölgüsü ictimai tәlәbatlara cavab vermәdikdә vә qiymәtlәr isә
son hәdd xәclәrindәn yuxarı olduqda belә sәmәrәlilik: (Çәki: 1)
istehsal sәmәrәliliyidir
statik sәmәrәlilikdir
allokativ sәmәrәlilikdir
dinamik sәmәrәlilikdir
texniki sәmәrәlilikdir
Sual: Mәhsul buraxılışının maksimum sәviyyәsinә çatmaq üçün tәsbit olunmuş miqdarda
resurslardan sәmәrәli istifadә: (Çәki: 1)
dinamik sәmәrәlilik
statik sәmәrәlilik
istehsal sәmәrәliliyi
texniki sәmәrәlilik
allokativ sәmәrәlilik
Sual: Paretto üzrә qrafik optimallıq hansı әyri vasitәsilә şәrh oluna bilәr: (Çәki: 1)
mümkün faydalılıq әyrisi ilә
mümkün isehsal әyrisi ilә
mümkün rifah әyrisi ilә
mümkün tәlәb әyrisi ilә
mümkün tәklif әyrisi ilә
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Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artmın amillәrinә aiddir? (Çәki: 1)
işçilәrin sayının artması
mәhsulların qiymәtinin artması
әmәk mәhsuldarlığının artması
becәrilәn torpaqların hәcminin azalması
işçilәrin sayının artması, әmәk mәhsuldarlığının artması, becәrilәn torpaqların
hәcminin azalması
Sual: İqtisadi artımın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
neoklassik
keynsçilik
neokeynsçilik
monetarist
klassik
Sual: İqtisadi artım nәdә ifadә olunur? (Çәki: 1)
ÜMMin dәyәrindә
ÜMMin mütlәq artımında
real ÜMMin artım tempindә
әmәk haqqının artımında
neft hasilatının artımında
Sual: İqtisadi artımın inkişaf meyllәrindәn vә nisbәtlәrindәn asılı olaraq onun intensiv
tipinin formaları: (Çәki: 1)
fondtutumlu, resursqoruyucu, fondaneytral
fondtutumlu, fondverimli
resursların qәnaәtli formada istifadәsi
resursqoruyucu, xәrclәrin sәmәrәliliyi
әmәktutumlu, fondaneytral, resursqoruyucu
Sual: Yeni avadanlığın tәtbiqi nәticәsindә mövcud әmtәәnin istehsalı ilә mәşğul olan
işçilәrin sayı 1,5 dәfә azalır, әmәk mәhsuldarlığı isә 3 dәfә artır. Mәhsulun fiziki
hәcminin necә dәyişildiyini tapın: (Çәki: 1)
mәhsulun fiziki hәcmi 2 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 4 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 1,5 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 2,5 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 3,0 dәfә artmışdır
Sual: İqtisadi artımın amillәr üzrә modellәri: (Çәki: 1)
ikiamilli, çoxamilli, universal model

biramilli, universal vә dördamilli model
universal, bir vә ikiamilli model
çoxamilli vә ikiamilli model
heç biri düz deyil
Sual: Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi artımın hәrәkәtverici qüvvәlәrinә aiddir: 1.
ziddiyyәtlәr 2. iqtisadi tarazlıq 3. iqtisadi bәhslәşmә 4. kapitalın hәcmi 5. iqtisadi
mәnafelәr (Çәki: 1)
1, 2, 5
1, 2
1, 3, 5
1, 2, 3
3, 4
Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artıma dövlәt tәsiri kimi çıxış, edir?
(Çәki: 1)
elmitexniki tәdqiqatın stimullaşdırılması
kadr hazırlığına dövlәt xәrclәri
vergi sisteminin tәkmillәşmәsi
ixtisaslaşma
iqtisadi artım
Sual: Adәtәn effekt vә xәrclәrin nisbәti kimi müәyyәnlәşdirilir vә әmәk mәhsuldarlığı,
fond verimi, materialların verimi kimi göstәricilәrlә ifadә olunur – bu: (Çәki: 1)
iqtisadi rentabellik
iqtisadi mәnfәәtlilik
istehsalın artan sәmәrәlilik qanunu
texnikiiqtisadi sәmәrәlilik
sosial sәmәrәlilik
Sual: İqtisadi sәmәrәlilik nәzәriyyәsinә öz “münaqişәlәr nәzәriyyәsi” ilә Henri Sicvik
hansı әhәmiyyәtli töhfә vermişdir? (Çәki: 1)
istehsal sәmәrәliliyi vә bölgü sәmәrәliliyini dәqiq ayırır
istehlakçı artıqlığı müәyyәnlәşdirilir
kompensasiya prinsiplәrini müәyyәnlәşdirmәk
ictimai inkişafın inteqral sәmәrәliliyini müәyyәnlәşdirdi
istehsal xәrclәri vә amillәrin asılılığını dәqiq müәyyәnlәşdirdi
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Sual: Qiymәt dәyişmәz qaldıqda tәklifә tәsir edәn amillәr: (Çәki: 1)
qiymәt amili
tәlәb amili
qeyriqiymәt amillәri
tәklif amili
xәrc amili
Sual: Әhali gәlirlәri: (Çәki: 1)
milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn
hissәdir
әmәk haqqından ibarәtdir
pul gәlirlәrindәn ibarәtdir
nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir
natural gәlirlәrdәn ibarәtdir
Sual: Fasilәsiz proses olub cәmiyyәtin inkişafının bütün mәrhәlәlәrindә baş verәn
mütәrәqqi dәyişikliklәri ifadә edir: (Çәki: 1)
sürәtli inkişaf
texnoloji tәkmillәşmә
tәrәqqi
elmitexniki tәrәqqi
elmi nailiyyәtlәr
Sual: Müәyyәn vaxt әrzindә alınan vә istehlak edilәn әmtәәlәrin ümumi miqdarı: (Çәki:
1)
istehlak
yığım
bölgü
investisiya
hamısı düzdür
Sual: Gәlirin istehlak edilmәyәn, yığıma yönәldilәn hissәsi: (Çәki: 1)
әmanәt
istehlak
izafi mәhsul
izafi dәyәr
gәlirin hәcmi
Sual: Gәlirlәrin dәyişmәsinin investisiyaların dәyişmәsindәn asılılığını xarakterizә edәn
әmsal: (Çәki: 1)
akselerator
investisiya arzusu
multiplikator

istehlakçı arzusu
yığım etmәk arzusu
Sual: Artan kapitalla silahlanma vә artan әmәk mәhsuldarlığı daimi kapitalverimi ilә
müşayiәt olunur. Bu: (Çәki: 1)
ETP kapitalqoruyucu tipi
Xiksә görә ETP
neytral ETP
Xarroda görә ETP
әmәkqoruyucu ETP
Sual: Istifadә edilmә növünә görә investisiyalar: (Çәki: 1)
borc vә sahibкar
dövlәt vә хüsusi
dövlәt vә birbaşa
dövlәt vә portfel
birbaşa vә portfel
Sual: Yığılmış kapitalı, dövlәt borcunu, әmlakı, milli sәrvәti vә s. sәciyyә¬lәndirәn
göstәrici: (Çәki: 1)
nominal faiz dәrәcәsi
ehtiyatlar
qiymәtlәrin sәviyyәsi
axınlar
konyunktura
Sual: O, 1936cı ildә nәşr olunmuş “mәşğulluğun, faizin vә pulun ümumi nәzәriyyәsi”
әsәrilә makroiqtisadi tәhlilin әsasını qoymuşdur: (Çәki: 1)
R.Fişer
C. M. Keyns
A. Marşal
C.St.Mill
D.Rikardo
Sual: Hansı modelә әsasәn istehlak mәcmu xәrclәrin birinci komponenti vә istehlak
iqtisadi dövriyyәdә axınının göstәricisidir, yәni müәyyәn zaman kәsiyi üçün (bir il)
qiymәtlәndirilir – bu: (Çәki: 1)
neoklassik modelә
Keynsçi modelә
institutsional modelә
klassik modelә
marjinalist modelә
Sual: “İlkin tәlәbat” әmtәәlәrin istehlak xәrclәrinin minimal sәviyyәsidir, bu: (Çәki: 1)
son istehlakdır

son hәdd istehlakıdır
muxtar istehlakdır
istehlak fuksiyasıdır
bütün cavablar düzdür
Sual: Muxtar istehlakın kәmiyyәti milli gәlirin sәviyyәsindәn: (Çәki: 1)
asılıdır
asılı deyil
bәrabәrdir
bәrabәr deyil
bütün cavablar sәhvdir
Sual: Eyni vaxtda hәr iki bazarda baş verәn müvazinәti vә dövlәtin makro¬iqtisadi
tәnzimlәmә vasitәlәri ilә onun әldә olunması imkanlarının müәyyәn¬lәşdirilmәsinә imkan
verәn iqtisadi model: (Çәki: 1)
C.Keyns modeli
Con Xiks modeli
ADAS modeli
V.Leontievin “mәsrәf  buraxılış” modeli
C.Neymanın iqtisadiyyatın genişlәnmәsi modeli
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Sual: Domar vә Xarrodun iqtisadiyyatının keynsian modelindә әsas diqqәt nәyә yönәlir:
(Çәki: 1)
investisiyalara
dövlәt xәrclәrinә
dövlәt gәlirlәrinә
vergilәrә
inflyasiyaya
Sual: Aşağıdakılardan biri әhali gәlirlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
pul gәlirlәri
natural gәlirlәr
nisbi gәlirlәr
nominal gәlirlәr
real gәlirlәr

Sual: Nominal gәlir dedikdә: (Çәki: 1)
ayrıayrı şәxslәrin, ev tәsәrrüfatlarının müxtәlif mәnbәlәrdәn әldә etdiklәri pul
mәblәği nәzәrdә tutulur
gәlirdәn vergilәri vә digәr mәcburi ödәmәlәri çıxdıqdan sonra yerdә qalan hissә
başa düşülür
sәrәncamda qalan gәlirlәr hesabına mövcud qiymәtlәrlә әldә edilәn әmtәәlәrin
miqdarında ifadә olunan gәlir nәzәrdә tutulur
zәhmәtlә qazanılan gәlirdir
zәhmәtlә vә zәhmәtsiz qazanılan gәlir nәzәrdә tutulur
Sual: Qәrb iqtisadi әdәbiyyatında ÜMM strukturu elementlәrindәn biri sәhvdir: (Çәki: 1)
istifadә olunan xәrclәr
amillәr üzrә xәrclәr
әhali xәrclәri
sahibkarların gәliri
әlavә xәrclәr
Sual: Sәhm vә uzunmüddәtli öhdәliklәrlә bağlı әmәliyyatları özündә әks etdirәn
investisiya: (Çәki: 1)
digәr investisiyalar
xarici investisiyalar
portfel investisiyalar
birbaşa investisiyalar
transfertlәr
Sual: Qiymәtli kağızların әldә edilmәsinә yönәldilәn investisiya: (Çәki: 1)
birbaşa investisiya
portfel investisiya
dövlәt investisiyası
müәssisәnin investisiyaları
investorun vәsaiti
Sual: Mәhsul artımı ilә kapital artımı arasında olan nisbәti xarakterizә edәn göstәrici:
(Çәki: 1)
koeffisient
akselerator
multiplikator
funksiya
asılılıq
Sual: Milli gәlirin vә tәlәbin yüksәlmәsi sәbәbindәn artan investisiya: (Çәki: 1)
sәrbәst (atonom) inflyasiya
asılı investisiyalar
portfel investisiyalar
birbaşa investisiyalar

funksional investisiyalar
Sual: İnvestisiya hәcminin artmasına müvafiq olaraq ÜMMun hәcmini göstәrәn rәqәm
koefisienti: (Çәki: 1)
akselerator
qiymәt indeksi
hәyat sәviyyәsi göstәricisi
multiplikator
hәyat sәviyyәsi indeksi
Sual: Mәhsul buraxılışı ilә kapital artımı arasında nisbәti xarakterizә edәn göstәrici
(V= K/ Y) vә ya kapitaltutumlu artımın koefisienti: (Çәki: 1)
multiplikator
akselerator
kapital qoyuluşu
investisiya
avtonom investisiyalar
Sual: Әmәlәgәlmә mәnbәlәrinә görә beynәlхalq tәdavül dairәsindә olan кapital: (Çәki: 1)
dövlәt vә хüsusi
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli
borc vә sahibкar
birbaşa vә хüsusi
хarici vә хüsusi
Sual: Ölkә daxilindә mәhsulun istehlak xәrclәrinә olan әlavәlәrdir: (Çәki: 1)
inyeksiya
gәlirlәr dövranı modeli
mәhsullar dövranının modeli
itki
büdcә gәliri
Sual: Keynsçi, istehlak qrafik 450 bucaq altında yardımcı xәtt çәkilmәklә, hәmin xәtt
üzәrindәki nöqtәlәr üfuqi vә şaquli xәttlәr üzәrindә qeyd edilәn parametrlәrin: (Çәki: 1)
bәrabәrliyini әks etdirir
bәrabәr olmadığını әks etdirir
kәmiyyәt bәrabәrliyini әks etdirir
bu yardımçı xәttdir
milli gәlirin yalnız bir qiymәtini әks etdirir.
Sual: İstehlaka orta meyillik (APC) milli gәlirdә: (Çәki: 1)
istehlakın sәviyyәsini göstәrir
istehlakın payı 1ә bәrabәrdir
istehlakda gәlirin payı azalır

istehlakın payını göstәrir
istehlakın payı 0 bәrabәrdir
Sual: İstehlaka son hәdd meyilliyi (MPC) milli gәlirin bir vahid artdığı tәqdirdә: (Çәki: 1)
istehlakın o bәrabәr olduğunu göstәrir
istehlakın nә qәdәr artacağını göstәrir
istehlakın +1ә bәrabәr olduğunu göstәrir
istehlakın nә qәdәr azalacağını göstәrdi
milli gәlirin 1 manat artmasına sәbәb olar
Sual: Nemәtlәr bazarında ümumi müvazinәtin әldә olunmasını, hәm әmtәә, hәm dә pul
bazarlarında eyni vaxtda әldә edilmәsi modeli: (Çәki: 1)
İSLM
ADAC
AD
AC
heç biri düz deyil
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Sual: C.Keynsin multiplikator nәzәriyyәsi hansı әlaqәni nәzәrdә tutmuşdur? (Çәki: 1)
investisiyanın artımı ilә milli gәlirin artımı arasında әlaqәni
milli gәlirlә hәyat sәviyyәsi arasında әlaqәni
ümumi daxili mәhsulun artımı ilә milli gәlirin arasında әlaqәni
yığımla istehlak arasında әlaqәni
istehsalla istehlak arasında әlaqәni
Sual: Qiymәt indeksinin növlәri: (Çәki: 1)
istehsal sәviyyәsinin vә istehlak sәviyyәsinin qiymәt indeksi
real ümumi milli mәhsul göstәricisi
istehlak şeylәrinin vә milli mәhsulun qiymәt indeksi
istehsalın vә xidmәtin qiymәt indeksi
istehlak şeylәrinin, istehsalın topdansatış vә real ümumi milli mәhsulun qiymәt
indeksi
Sual: İstehlak mәhsulları vә xidmәtlәrin qiymәtinin dәyişmәsini ölçmәk üçün istifadә
olunan qiymәt indeksi: (Çәki: 1)

xidmәt qiymәt indeksi
istehlak vә xidmәt qiymәt indeksi
istehlak şeylәrinin qiymәt indeksi
qiymәt indeksi
infrastruktur mәhsulların qiymәt indeksi
Sual: İnvestisiya kapitalının optimal hәcmi dedikdә: (Çәki: 1)
mövcud texnologiya maksimum gәliri tәmin edir
mövcud texnologiya әmәk mәhsuldarlığını artırır
mövcud texnologiya intensivliyi artırır
mövcud texnologiya mәhsulun maya dәyәrini aşağı salır
mövcud texnologiya istehlakın hәcmini artırır
Sual: KobbaDuqlas modelindә hәmin dövrün hansı amilinin rolu nәzәrә alınmamışdır:
(Çәki: 1)
tәbii resursların rolunun nәzәrә alınmaması
kapital mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
әmәk mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
mәcmu mәhsulun hәcminin nәzәrә alınmaması
istehsalın texnoloji parametrlәrinin nәzәrә alınmaması
Sual: Cinni әmsalının daha da çox olması: (Çәki: 1)
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir
Sual: Әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün: (Çәki: 1)
Lorens әyrisindәn istifadә olunur
yaşayış minimumundan istifadә edilir
yoxsulluq sәviyyәsini müәyyәn edirlәr
Filips әyrisindәn istifadә olunur
real әmәk haqqını müәyyәnlәşdirirlәr
Sual: İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr: (Çәki: 1)
psixoloji amil, alıcının zövqü
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü
psixoloji amil, yığımın hәcmi
Sual: (Çәki: 1)

istehlakla bağlı son hәdd meyli
istehsalla bağlı son hәdd meyli
istehlakla bağlı orta hәdd meyli
istehsalla bağlı orta hәdd meyli
heç biri düz deyil
Sual: Әgәr istehlakla bağlı son hәdd meyli (MRS)=0 olarsa: (Çәki: 1)
bu halda gәlirin istehlaka gedәn hissәsi artacaq
bu halda gәlirin artan hissәsi yığılacaqdır
bu halda gәlirin bir hissәsi yığıma gedәcәk
bu halda gәlirin artan hissәsi istehlak olunacaq
istehlaka gedәn hissә azalacaq
Sual: İstehlakla bağlı son hәdd meyli (MPC)=1/2 olarsa: (Çәki: 1)
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığım arasında bölüşdürülәcәk
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığıma bәrabәr olacaq
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığımdan çox olacaq
gәlirin artan hissәsi yığım istehlaka bәrabәr olacaq
cavablardan heç biri düz deyil
Sual: Әmanәtin (yığımın) hәcminә tәsir edәn amillәr: (Çәki: 1)
gәlirin hәcmi, istehlakın hәcmi, faiz norması, psixoloji amil
gәlirin hәcmi vә yığıma gedәn hissәsi
faiz norması, istehlakın vә yığımın hәcmi
heç biri düz deyil
hamısı düzdür
Sual: (Çәki: 1)

istehlakla bağlı son hәdd meyli
әmanәtlә bağlı son hәdd meyli
istehsalla bağlı son hәdd meyli
gәlirlә bağlı son hәdd meyli
heç biri düz deyil
Sual: İqtisad elmindә “psixoloji faktor” adlanır, insanların istehlak mәhsulları almaq
istәyini (arzusunu) ifadә edir: (Çәki: 1)
istehlakın orta hәdd meyli
istehlakın son hәdd meyli
istehlaka meyilli olmaq
sadәcә investisiya istehlakı
heç biri düz deyil

Sual: Funksional tәyinatına görә investisiya xәrclәrinin növlәri: (Çәki: 1)
müәssisәnin әsas fondlarına yönәldilәn investisiyalar, mal ehtiyatlarına çevrilәn
maddi dәyәrlәrә investisiyalar, tikintiyә investisiyalar
tikintiyә investisiya, xidmәt sahәsinә investisiya
mal ehtiyatlarına çevrilәn maddi dәyәrlәrә investisiya, tikintiyә investisiyalar, sәhiyyә
müәssisәlәrinә investisiyalar
istehlak әmtәәlәrinә investisiya, mal ehtiyatlarına çevrilәn investisiyalar, ehtiyat
investisiyaları
hamısı düzdür
Sual: İnvestisiyanın hәcm vә dinamikasına tәsir edәn amillәr: (Çәki: 1)
ümumi daxili mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi
milli gәlirin real hәcminin dәyişmәsi vә real faiz dәrәcәsi
xalis mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi vә faiz dәrәcәsi
mәcmu ictimai mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi
heç biri düz deyil
Sual: Amillәrin rolundan asılı olaraq (milli gәlirin real hәcminin dәyişmәsi vә real faiz
dәrәcәlәri) tәlәbin formalaşmasına olan investisiyalar: (Çәki: 1)
asılı (fәrdi) vә sәrbәst (avtonom) investisiyalar
müәssisәnin әsas fondlarına olan tәlәb investisiyaları
mal ehtiyatları vә hazır mәhsula olan investisiyaları
mәnzil tikintisi üçün sәrf olunan investisiyalar
funksional investisiyalar
Sual: ETTnin inkişaf prosesindә әmәyin zaman etibarı ilә kapitala silahlanması son
hәdd daxilindә әmәk vә kapital arasında әvәz olunması necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
ETTi Solouya görә bitәrәflilik
ETTi әmәk qәanәtcilliyi
ETTi Xiksә görә bitәrәflilik
ETTi kapitala qәnaәtcillik
ETTi Xarroda görә bitәrәflilik
Sual: İnvestisiyanın dәyişmәsindәn asılı olaraq gәlirin dәyişmәsini xarakterizә edәn
әmsal: (Çәki: 1)
akselerator
investisiya istәyi
multiplikator
istehlak arzusu
әmanәt istәyi
Sual: Кapitalın beynәlхalq hәrәкәti dünya tәsәrrüfatı çәrçivәsindә ilк növbәdә: (Çәki: 1)
dövlәt deyil, хüsusi кapitalı nәzәrdә tutur
mәhsuldar deyil, әmtәә кapitalını nәzәrdә tutur

maliyyә әmәliyyatı deyil, fiziкi daşınmanı nәzәrdә tutur
әmtәә кapitalını deyil, pul кapitalını nәzәrdә tutur
hamısı düzdür
Sual: Birbaşa хarici investisiyaların iqtisadi effeкtlәrinin tәhlili üçün bir qayda olaraq:
(Çәki: 1)
iкi ölкәnin mürәккәb modelindәn istifadә olunur
iкi ölкәnin sadә modelindәn istifadә olunur
bir çoх ölкәnin sadә modelindәn istifadә olunur
bir neçә ölкәnin mürәккәb modelindәn istifadә olunur
heç biri düz deyil
Sual: Milli gәlirin bir vahid artdığı tәqdirdә yığımın nә qәdәr artacağını göstәrәn hәdd
meyilliyi: (Çәki: 1)
istehlakın son hәdd meyilliyi (MPC)
yığıma orta meyillik (APS)
yığıma son hәdd meyilliyi (MPS)
istehlaka orta meyillik (APC)
yığım meyilliyi
Sual: Sadә Keynsçi modelindә (MPC+MPS) istehlaka vә yığıma son hәdd meyilliklәrinin
cәmi: (Çәki: 1)
0a bәrabәrdir
+1ә bәrabәrdir
1ә bәrabәrdir
– 1ә bәrabәrdir
± 1ә bәrabәrdir
Sual: Yığım qrafikinin әyilmә bıçağının tangesi göstәrir: (Çәki: 1)
yığıma orta hәdd meyillidir
istehlakın son hәdd meyillidir
yığıma son hәdd meyilliyini
istehlak yığıma nә qәdәr yaxınlaşır
yığım istehlaka nә qәdәr yaxınlaşır
Sual: Milli gәlirlә faiz dәrәcәlәri arasındakı müxtәlif kombinasiyalar şәraitindә pul
kütlәsinin pula olan tәlәbin bәrabәrliyini әks etdirәn әyri: (Çәki: 1)
LM әyrisi
AC әyrisi
AD әyrisi
İC әyrisi
İM әyrisi
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100 %

Sual: Xalis investisiyalarla amortizasiya kapitalının cәmi: (Çәki: 1)
ümumi investisiyalar
xüsusi investisiyalar
xalis investisiyalar
muxtar investisiyalar
mәcburi investisiyalar

BÖLMӘ: 0802T
Ad

0802t

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Hansı investisiyalar hesabına firma kapital ehtiyatlarını (xalis kapital) artırır vә
aradan çıxan vahidlәr (amortizasiya) әvәzlәyir, bu: (Çәki: 1)
muxtar investisiyalar
ümumi investisiyalar
xalis investisiyalar
mәcburi investisiyalar
istehsal investisiyaları

BÖLMӘ: 0803T
Ad

0803t

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Hәcmi milli gәlirin hәcmindәn asılı olmayan investisiyalara: (Çәki: 1)
ümumi investisiyalar
mәcburi investisiyalar
muxtar investisiyalar

xalis investisiyalar
istehlak investisiyaları
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Ad
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18
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Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Yunan sözü olub “kuklos” tsikl anlayışı: (Çәki: 1)
dövriyyә demәkdir
dalğa demәkdir
çevrә demәkdir
kontur demәkdir
dövr demәkdir
Sual: Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi tsikl fazalarına aid deyil? (Çәki: 1)
böhran
durğunluq
yüksәliş
büdcә kәsirinin artımı
canlanma
Sual: İqtisadi böhran, durğunluq, canlanma, yüksәlişin dövrü olaraq tәkrarlanması: (Çәki:
1)
iqtisadi tsikl
iqtisadi böhran
iqtisadi yüksәliş
iqtisadi artım
iqtisadi tәnәzzül
Sual: İqtisadi tsiklin tәbiәti xarici sәbәblәrdәn asılıdır: (Çәki: 1)
elektik faktor
qısamüddәtli
ekzogen faktor
endogen faktor
uzunmüddәtli
Sual: İqtisadi tsiklin mәzmunu onun daxili qanunauyğunluqlarından asılıdır: (Çәki: 1)
qısamüddәtli
elektik faktor

endogen faktor
ekzogen faktor
uzunmüddәtli
Sual: İqtisadi tsiklin tәbiәti ekzogen vә endogen meyillәrin vәhdәtindәn yaranır: (Çәki: 1)
ekzogen faktor
endogen faktor
elektik faktor
heç biri düz deyil
hamısı düzdür
Sual: 712 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
qısamüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri
Sual: 4060 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr
uzunmüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri
Sual: 24 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
Forrester tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr
uzunmüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
Sual: Birbirini ardıcıl әvәz edәn tsiklin fazalarını iqtisadçılardan kim
müәyyәnlәşdirmişdir: (Çәki: 1)
J.Sismondi
D.Kondratyev
K.Marks
K.Mitçel
Q.Xabler
Sual: İqtisadi artıma uzunmüddәtli meylin olması şәraitindә bir sıra illәr әrzindә
tәkrarlanan vә birbirindәn davamlığı vә intensivliyi ilә fәrqlәnәn iqtisadi fәallığın
yüksәlmәsi vә enmәsi, bu: (Çәki: 1)
işgüzar fәallıq

dövri dәyişmәlәr
iqtisadi tsikl
iş fәallığı
trend
Sual: K.Marks tsiklin ardıcıl olaraq birbirini әvәzlәyәn dörd fazasını fәrqlәndirirdi, bu:
(Çәki: 1)
böhran, zirvә, depresiya, canlanma
böhran, depresiya, anlanma, yüksәlişdir
böhran, sıxılma, depresiya vә canlanma
böhran, canlanma, yüksәliş, pik
böhran, sıxılma, zirvә, pik
Sual: İfrat istehsal böhranı adi almış sәnaye tsiklәrini kim tәdqiq etmişdir: (Çәki: 1)
S.Kuznets
D.Kondratyev
K. Juqlyar
K.Marks
C.Kitçinin
Sual: Iqtisadi tsikllәri xarici sәbәblәrlә – mәs: Günәşdә qıtlığa vә ümumi iqtisadi
tәnәzzülә aparan lәkәlәrin yaranması, müharibәlәr, yer kürәsi әhalisinin artıb  azalması
ilә әlaqәdar vә s. izah edәn nәzәriyyә: (Çәki: 1)
internal nәzәriyyә
daxili nәzәriyyә
eksternal nәzәriyyә
yeniliklәr nәzәriyyәsi
sәnaye tsikllәri nәzәriyyәsi
Sual: Natamam istehlak nәzәriyyәsinin banisi: (Çәki: 1)
M.Fridmen
S.Sismondi
R.Kontri
A.Aftalon
U.Cevons
Sual: Böhranların yaranması kapitalizmin ziddiyyәtlәri ilә, onların dövriliyi isә kapitalın
kütlәvi yenilәşdirilmәsi ilә әsaslandırılan nәzәriyyә: (Çәki: 1)
sәnaye tsikllәri nәzәriyyәsi
xarici amillәr nәzәriyyәsi
kapitalın ifrat yığımı nәzәriyyәsi
kredit – pul konsepsiyası
natamam istehlak nәzәriyyәsi
Sual: Tsikl milli gәlirin hәrәkәti, istehlak vә kapital yığımı, bazar mexanizminin zәifliyi

arasında qarşılıqlı tәsirin nәticәsi kimi nәzәrdәn keçirilir: (Çәki: 1)
keynsçi nәzәriyyә
monetar nәzәriyyә
kreditpul konsepsiyası
xarici amillәr nәzәriyyәsi
kapitalın ifrat yığımı nәzәriyyәsi
Sual: Davam etmә müddәti 7 – 12 il qәbul olunmuş Kitçen tsiklinin digәr adı: (Çәki: 1)
ehtiyatlar tsikli
dalğavari tsikllәr
uzun dalğalı tsikllәr
texniki tsikllәr
yüksәlәn tsikllәr
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Sual: İqtisadi tsiklin sәbәblәrindәn biri: (Çәki: 1)
tәbii resurs yataqlarının tapılması
mәcmu xәrclәrdәki dәyişiklik
elmi texniki tәrәqqi
işçi qüvvәsinin artımı
әmәk mәhsuldarlığı
Sual: Struktur böhranın әhatә dairәsi: (Çәki: 1)
bütövlükdә iqtisadiyyat
istehsalın bir neçә sahәsi
hәr ikisi
heç biri düz deyil
hamısı düzdür
Sual: Böhran fazasının әlamәtlәri: (Çәki: 1)
istehsalın hәcmi sabitdir
istehsalda durğunluq
işsizlәrin sayının artması
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
istehsalın dirçәlişi

1%

Sual: Uzunmüddәtli iqtisadi tsikllәr kim tәrәfindәn araşdırılmışdır? (Çәki: 1)
U.Mitçel
N.Kondratyev
C.Kitçin
K.Juqlyar
R.Lukas
Sual: İnhisarçılığın dövlәt inhisarçı kapitalizminә çevrilmәsinin sәbәbi: (Çәki: 1)
1930cu illәrin iqtisadi böhranı
iqtisadi tsiklin pozulması
kapital qoyuluşları hәcminin azalması
xarici investisiyaların hәcminin azalması
dünya ticarәtinin tәnәzzüllü
Sual: İqtisadi aktivlik mövsümü xarakter daşıyan sahәlәrdә baş verir vә bayramlar
әrәfәsindә daha da güclәnir: (Çәki: 1)
tsiklik aktivlik
antitsiklik aktivlik
qeyritsiklik aktivlik
resurslardan sәmәrәli istifadә
resurslardan qeyrisәmәrәli istifadә
Sual: 10002000 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Forrester tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr
Toffer tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
Sual: 200 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
Sual: Kurnest tsikllәri: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
Forrester tsikllәri
tikinti tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
qısamüddәtli tsikllәr
Sual: İki konsepsiyaya müvafiq olaraq bazar konyuktura mexanizminin dinamikasını әks
etdirәn işgüzar tsikl modeli, akselerator vә multiplikator prinsipi: (Çәki: 1)

SmitRikardo
SamuelsonXiks
MarksEngels
KeynsMarşal
XekşerOlin
Sual: Dövrü 1825 il olan tsikllәr, bu: (Çәki: 1)
Kuznets tsikllәri
K.Marks tsikllәri
Juqlar tsikllәri
Kondratev tsikllәri
Kitcin tsikllәri
Sual: Dövrü 50 il vә ya bir qәdәr dә artıq olan: (Çәki: 1)
K.Marks tsikllәri
Junqlar tsikllәri
Kondratev tsikllәri
Kondratev tsikllәri
Kitcin tsikllәri
Sual: Canlanma vә ya yüksәliş fazasının gedişini qırır, yeni tsiklin başlan¬masına sәbәb
olmur, lokal sәciyyәli olur, bu: (Çәki: 1)
qismәn böhrandır
aralıq böhranıdır
sahә böhranıdır
struktur böhranıdır
xüsusi böhrandır
Sual: «Uzun dalğalar» adı ilә iqtisad elminә daxil olan tsiklin tәdqiqatçısı: (Çәki: 1)
S.Yudzi
S.Kuznesin
K.Juqlar
N.Kondratyev
Kitsen
Sual: Tsikllәrin yüksәlәn fazaları üçün daha xarakterikdir: (Çәki: 1)
sәnayenin daha ağır vәziyyәtә düşmәsi
kәnd tәsәrrüfatının vәziyyәtinin ağırlaşması
yüngül vә ağır sәnaye zәif inkişaf edir
avtomobil sәnayesinin vәziyyәti ağırlaşır
sosial sarsıntılar
Sual: Iqtisadi tsiklin baş vermәsindә xarici amillәr nәzәriyyәsinin banisi: (Çәki: 1)
K.Juqlar

S.Kuznets
U.Cevons
D.Kondratyev
S.Yudzi
Sual: Yenilikçiliyin, texniki ixtiraların baş vermәsi nәzәriyyәsi hansı iqtisadçı alimlәr
tәrәfindәn irәli sürülmüşdür? (Çәki: 1)
Y.Şumpeter, E.Hansen
R.Kantri, Y.Fişer
P.Samuelson, C.Hiks
V.Nordhaus, U.Cevons
K.Marks, F.Engels
Sual: Pul tәlәbi ilә pul tәklifi arasındakı pozuntular nәzәriyyәsinin mahiyyәtini
müәyyәnlәşdir: (Çәki: 1)
tsiklin böhranlı vәziyyәtә düşmәsi
sәrt pulkredit siyasәti
әsas kapitalın daima yüksәlmәsi
zaman keçdikcә zәiflәyәn inkişaf
ÜDMun real hәcmindәki tәrәddüdlәr
Sual: Hansı nәzәriyyәyә әsasәn hesab edilir ki, ÜDMin real hәcminin tәrәddüdlәri, hәr
vahid investisiyanın artımının milli gәlirin hәr vahidinin artımından vә ya әkstәsir
effektlәrinin hәrәkәtindәn asılıdır: (Çәki: 1)
pul tәlәbi ilә pul tәklifi arasındakı pozuntular nәzәriyyәsi
sәnayedә baş verәn irәlilәmәlәr nәzәriyyәsi
multiplikator vә akselerator effektlәrin hәrәkәti nәzәriyyәsi
yenilikçiliyin baş vermәsi nәzәriyyәsi
siyasi işgüzar tsikl nәzәriyyәsi

BÖLMӘ: 0903
Ad
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18

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Aşağıdakılardan hansılar tsikllәr nәzәriyyәsinә aiddir? (Çәki: 1)
keynsçi nәzәriyyәlәr
monetarist nәzәriyyәlәr
iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılması nәzәriyyәsi
keynsçi nәzәriyyәlәr, monetarist nәzәriyyәlәr, iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılması
nәzәriyyәsi

heç biri düz deyil
Sual: İqtisadi tsikl nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadi inkişafın daimi artım dövrü
iqtisadi inkişafın tempinin aşağı düşmәsi dövrü
iqtisadi inkişafın artım vә enmәlәrlә müşahidә olduğu dövr
iqtisadi inkişafın durğunluq dövrü
iqtisadi inkişafın böhran dövrü
Sual: Aşağıdakılardan hansılar yüksәliş fazasının әlamәtlәrinә daxil deyil? (Çәki: 1)
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
işçi qüvvәsinә tәlәbin artması
texniki resurslardan istifadәnin sabitlәşmәsi
iqtisadi kapital qoyuluşlarının çoxalması
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi, işçi qüvvәsinә tәlәbin artması
Sual: U.K.Mitçelin iqtisadi tәlimi hansı nәzәriyyәnin әsasında dayanırdı? (Çәki: 1)
son faydalılıq nәzәriyyәsi
böhransız tsikl konsepsiyası
Ç. Darvinin tәbiәtin tәkamülü nәzәriyyәsi
әhali mәskunluğu nәzәriyyәsi
müvazinәtlik nәzәriyyәsi
Sual: İqtisadi aktivlikdә dәyişikliklәr: (Çәki: 1)
tsiklik vә qeyritsiklik dәyişikliklәr
işgüzar aktivliyin dәyişmәsi
makroiqtisadi göstәricilәrdәki müsbәt dәyişiklik
makroiqtisadi göstәricilәrdәki mәnfi dәyişiklik
heç biri düz deyil
Sual: Bütün makroiqtisadi göstәricilәr dәyişikliyә uğrayır vә işgüzar aktivliyin dәyişmәsi
iqtisadiyyatın bütün bölmә vә sahәlәrini әhatә edir: (Çәki: 1)
qeyritsiklik dәyişikliklәr
firma sәviyyәsindә dәyişikliklәr
tsiklik dәyişikliklәr
bir sahәdә olan dәyişikliklәr
antitsiklik dәyişikliklәr
Sual: Tsiklik inkişafın tәbiәtinә müxtәlif yanaşmalar (iqtisadi tsikillәr nәzәriyyәsindә):
(Çәki: 1)
real işgüzar tsikl
juqlyar vә kondratyev tsikllәri
ekzogen, endogen vә elektik
elektik, kondratyev dalğası
qısamüddәtli, uzunmüddәtli vә ortamüddәtli

Sual: N.D.Kondratyevin böyük tsikllәrin vә ya uzun dalğaların tәkrarlanmasını
әlaqәlәndirirdi: (Çәki: 1)
qısamüddәtli dövrdә istehsal fondlarına qoyulan dәyişәn kapitalın hәcmi ilә
әlaqәdardır
uzunmüddәtli istehsal fondlarına qoyulan dövriyyә fondları ilә әlaqәdar
uzunmüddәtli istehsal fondlarına qoyulan әsas kapitalın yenilәşmәsi ilә әlaqәdar
ortamüddәtli istehsal fondlarına qoyulan dövriyyә vә dәyişәn kapitalla әlaqәdar
A+B düzdür
Sual: Günәş aktivliyinin 11 illik tsiklini iqtisadi tsikllә әlaqәlәndirәn müәllifin adını vә
nәzәriyyәsini müәyyәnlәşdirin: (Çәki: 1)
Q.Xabler – yığımlar nәzәriyyәsi
R.Xoutri – monetar nәzәriyyә
C.Cevinson – xarici amillәr nәzәriyyәsi
K.Marks – izafi dәyәr nәzәriyyәsi
heç biri doğru deyil
Sual: Bütün iqtisadiyyata deyil, iqtisadi fәaliyyәtin yalnız müәyyәn sahәsini әhatә edir:
(Çәki: 1)
aralıq böhran
sahә böhranı
qismәn böhran
struktur böhran
xüsusi böhran
Sual: Bu istiqamәtin banisi iqtisadi tsikllәri günәş fәallığının 11 illik tsikl ilә bağlayır, bu:
(Çәki: 1)
R.Xourtin
S.Sismondi
C.Hiks
İ.Cevons
P.Samuelson
Sual: Bu iqtisadçı üçün tsikl “sırf pul hadisәsidir”, bu mәnada ki, pul axınının dәyişmәsi
iqtisadi fәallığın dәyişmәsinin, çiçәklәnmәsinin vә depressiyanın birbirini әvәzlәmәsinin,
ticarәtdә canlanma vә sönüklüyün yeganә sәbәbidir: (Çәki: 1)
İ.Cevons
S.Sismondi
C.Hiks
P.Samuelson
R.Xourtin
Sual: Hansı nәzәriyyәyә görә, tsikl pul inflyasiyası vә deflyasiyasının kiçik miqyasda
dәqiq sürәtindәn başqa bir şey deyil, bu: (Çәki: 1)
xarici amillәr nәzәriyyәsidir

ifrat yığım nәzәriyyәsidir
xalis monetar nәzәriyyәdir
natamam istehlak nәzәriyyәsidir
neoklassik tsikl nәzәriyyәsidir
Sual: M.Fridmenә mәxsusistehsalın tsiklik xarakteri, iqtisadiyyata yönәldilmiş pul
kütlәsinin hәcmindәn asılıdırnәzәriyyәsini müәyyәnlәşdir: (Çәki: 1)
tsiklik tәrәddüdlәrә tәkan verәn impuluslar nәzәriyyәsi
real göstәricilәrdә baş verәn irәlilәyişlәr nәzәriyyәsi
sәmәrәli gözlәmәlәr nәzәriyyәsi
pul tәdavülünün qeyrisabit vәziyyәtdә olması nәzәriyyәsi
sәnayedә baş verәn irәlilәyişlәr nәzәriyyәsi
Sual: Iqtisadi agentlәrin sәmәrәli gözlәmәlәr şәraitindә optimal davranış konsepsiyası
tәrәfdarları, biznestskil nәzәriyyәsinin yaradıcılarını müәyәnlәşdir: (Çәki: 1)
R.Barro vә C.Ploser
L.BrJu vә Q.Menkyu
R.Fris vә V.Lordvans
F.Kuadland vә E.Presskot
R.Samuelson vә C.Hiks
Sual: Azәrbaycanda keçid dövrünün başa çatması ölkә başçısı tәrәfindәn neçәnci il elan
olunmuşdur: (Çәki: 1)
2009
2008
2010
2007
2011
Sual: Müasir dövrdә tsikl vә böhranların baş vermәsinin xarakterindә dәyişikliklәrin baş
vermәsindәn asılı olmayaraq, dövlәtin onlara tәsir etmәk üçün istifadә etdiyi әsas alәt:
(Çәki: 1)
büdcәvergi vә pulkredit mexanizmi
tsiklik tәrәddüdlәrin yumuşaldılması
antitsiklik tәnzimlәnmәnin aparılması
rәqabәtqabiliyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
gәrginlik dәrәcәlәrinin yumşuldalması
Sual: Dövlәtin depresiya dövründә hәyata keçirdiyi antitsiklik tәdbirlәrindәn biri olan
monetar siyasәt istiqamәti müәyyәnlәşdirir: (Çәki: 1)
vergi dәrәcәlәrinin vә dövlәt büdcәsinin әlavә xәrclәrinin azaldılması
sferasında çalışanların әmәkhaqları sәviyyәsinin artırılması
minimum әmәk haqqının artırılması
tәqaüdçülәrin tәqaüdlәrinin baza hissәsinin artırılması
uçot dәrәcәlәrinin azaldılması, dövlәtin qiymәtli kağızlarının açıq bazarda alınması
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Sual: Xidmәt vә әmtәәlәrin istehsalı üçün mövcud resurslardan iqtisadiyyatın istifadә
etmәk qabiliyyәtindә olmaması: (Çәki: 1)
yoxsulluq
mәşğulluq
işsizlik
potensial
savadsızlıq
Sual: Qısamüddәtli işsizliyә aiddir: (Çәki: 1)
friksion, tsiklik
mövsümi, tsiklik
struktur, tsiklik
mövsümi, friksion
tsiklik, friksion
Sual: Qiymәt artımı vә işsizlik dinamikası arasında qrafik asılılıq: (Çәki: 1)
Laffer әyrisi
Filips әyrisi
Lorens әyrisi
Valras әyrisi
Engel әyrisi
Sual: Müasir kapitalizm cәmiyyәtindә istehsal sәviyyәsi ilә mәşğulluğu – istehsal olunan
әmtәәlәr, xidmәtlәr vә uyğun olaraq mәşğulluq sәviyyәsinin ümumi vә mәcmu
mәsrәflәrin sәviyyәsindәn birbaşa asılı olduğunu tәdqiq edәn nәzәriyyәçi: (Çәki: 1)
C.Keyns
J.B.Sey
A.Marşal
A.Piqu
C.Mill
Sual: Uzunmüddәtli işsizliyә aiddir: (Çәki: 1)
mövsümi, friksion
friksion, struktur
mövsümi, tsiklik

tsiklik, struktur
tsiklik friksion
Sual: Tәlәb vә tәklif balansı tam mәşğulluq şәraitindә inflyasiya olmadıqda: (Çәki: 1)
xarici tarazlıq
daxili tarazlıq
beynәlxalq tarazlıq
mübadilә kursu siyasәti
heç biri düz deyil
Sual: Әhali gәlirlәrinin sәviyyәsindәn asılı olaraq indeksasiya sistemindә hansı yanaşma
prosesinә üstünlük verilir? (Çәki: 1)
diferensial yanaşma
birbaşa yanaşma
birbaşa yanaşma
normal yanaşma
heç biri düz deyil
Sual: Tam mәşğulluq şәraitindә tәmin edilәn ümumi buraxılış sәviyyәsi necә adlanır:
(Çәki: 1)
ümumi buraxılış sәviyyәsi
orta tәbii buraxılış sәviyyәsi
orta ümumi buraxılış sәviyyәsi
tәbii buraxılış sәviyyәsi
tәbii vә ümumi buraxılış sәviyyәsi
Sual: Hansı iqtisadi mәktәb işsizliyin baş vermәsini әmәk bazarının daxilәn yekcins
olmaması ilә әlaqәlәndirib, onu bazar mexanizmindәn irәli gәlәn hadisә kimi
qiymәtlәndirir: (Çәki: 1)
neoklassik mәktәb
keynsçi mәktәb
klassik mәktәb
marksist mәktәb
monetarist mәktәb
Sual: Hansı mәktәb әmәk bazarının özünütәnzimlәmә prinsipinә әsaslanaraq
göstәrirdilәr ki, işsizlik obyektiv hadisә olub, әmәk qabiliyyәtli әhalinin mәşğul olmayan
hissәsinin dövranıdır: (Çәki: 1)
neoklassik mәktәb
klassik mәktәb
keyns mәktәbi
marksist mәktәbi
monetarist mәktәb
Sual: Hansı iqtisadi mәktәb işsizliyi istehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәtә

әsaslanan kapitalist cәmiyyәtinin tarixi xüsusiyyәti kimi göstәrirdi: (Çәki: 1)
marksist mәktәb
neoklassik mәktәb
keyns mәktәbi
institutsionalsosialist mәktәb
monetarist mәktәb
Sual: Hansı mәktәb işsizliyin real әmәkhaqqının vә inflyasiyanın dinasikası ilә әlaqәdar
olduğunu qeyd edir? (Çәki: 1)
monetarist mәktәb
keynsçi mәktәb
marksist mәktәb
klassik mәktәb
neoklassik mәktәb
Sual: Hansı mәktәb işsizliyi әmәk bazarı ilә deyil, әmәkhaqqının çevik xarakter daşıması
ilә әlaqәlәndirәrәk mәşğulluğun tam olmaması kimi izah edirdi? (Çәki: 1)
marksist mәktәb
neoklassik mәktәb
klassik mәktәb
keynsçi mәktәb
klassik mәktәb
Sual: Son dövrdә Avropada yaranmış vә işsizliyә çevik әmәk bazarının aparılmasının
nәticәsi kimi baxan konsepsiya bu: (Çәki: 1)
çevik әmәk konsepsiyasıdır
mәşğulluğun müqabilә mәktәbi
Institutsionalsosialist mәktәbi
monetarist mәktәb
neoklassik mәktәb
Sual: Işçi qüvvәsinin miqdarı müәyyәn edilir, bu: (Çәki: 1)
işsizlәrin sayı + işçi qüvvәsi
mәşğul olan әhali üstәgәl işsizlәr
mәşğul olmağa hazır olanlar + 16 yaşı tamam olanlar
işsizlәr + 16 yaşı tamam olan vәtәndaşlar
heç biri düz deyil
Sual: Işsizlәrin sayının işçi qüvvәsinin sayına olan faiz nisbәti, bu: (Çәki: 1)
işsizliyin norması
işsizliyin hәddi
işsizliyin sәviyyәsi
işsizliyin faizi
işsizliyin yüksәk hәddi

Sual: Insanların hәyat tsiklinin müxtәlif mәrhәlәlәrindә iş axtarışı ilә әlaqәdar bir sahәdәn
digәr sahәyә vә bir işdәn digәr işә keçmәsinin fasilәsizliyi bu: (Çәki: 1)
friksion işsizlik
struktur işsizlik
tsiklik işsizlik
mövsumi işsizlik
texnoloJi işsizlik
Sual: Әmәyә olan tәlәb aşağı sәviyyәdәdir, bu: (Çәki: 1)
mövsumi işsizlik
texnoloji işsizlik
müvәqqәti işsizlik
tsiklik işsizlik
könüllü işsizlik
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Sual: Әmәk bazarının funksiyaları: (Çәki: 1)
sosial vә bölüşdürücü
sosial vә iqtisadi
iqtisadi vә bölüşdürücü
iqtisadi vә bölüşdürücü
tәnzimlәyici vә bölüşdürücü
Sual: Әmәk bazarının insanların rifahının vә gәlirlәrinin normal sәviyyәsinin tәmin
olunması vә işçilәrin istehsal bacarıqlarının tәkrarlanmasının normal sәviyyәsinin tәmin
olunması funksiyası: (Çәki: 1)
iqtisadi
sosial
bölüşdürücü
tәnzimlәyici
hamısı düzdür
Sual: Әmәk bazarının rasional cәlbetmә, bölüşdürmә, tәnzimlәyici vә әmәkdәn istifadә
funksiyası: (Çәki: 1)
iqtisadi
sosial
bölüşdürücü

tәnzimlәyici
hamısı düzdür
Sual: Amerikan iqtisadçısı A.Oukenin hesablamasına görә faktiki işsizlik mәşğulluğun
tәbii sәviyyәsindәn 1% olunması, bu ÜDMun hәcminin aşağıdakı qәdәr itirilmәsidir:
(Çәki: 1)
1,5%
2%
2,5%
3%
3,5%
Sual: İnstitusional әhali göstәricisi, iş qüvvәsi tәrkibinә daxil olmayan mәşğul, işsizlәrin
sayı nәyi xarakterizә edir? (Çәki: 1)
işsizliyi
mәşğulluğuişsizliyi
әmәkqabiliyyәtli әhalini
işlәk insanların sayını
işlәmәyәn işçilәrin sayını
Sual: İstehsalın durğunluğu zamanı baş verәn işsizlik: (Çәki: 1)
xroniki işsizlik
struktur işsizlik
tsiklik işsizlik
gizli işsizlik
axıcı işsizlik
Sual: İş axtarmaqla, iş yeri gözlәmәklә vә yaxın gәlәcәkdә işlә tәmin olunan әmәk
qabiliyyәtli adamlar aiddir: (Çәki: 1)
friksion işsizliyә
struktur işsizliyә
institutsional işsizliyә
tәbii işsizliyә
tsiklik işsizliyә
Sual: İş qabiliyyәtli әhalinin hәrәkәtini vә istifadәsini xarakterizә edәn qanun necә
adlanır? (Çәki: 1)
әhalinin hәrәkәt vә istifadәsi qanunu
әhalinin yerdәyişmәsi qanunu
әhali mәşğulluğu qanunu
belә bir qanun yoxdur
әhalinin hәrәkәt vә yerdәyişmә qanunu
Sual: İşsizlik nәticәsindә potensial әmtәә vә xidmәtlәrin itkisinin hesablanması kimin
işlәdiyi qanuna әsasәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

amerikan alimi X.Berner
amerikan alimi A.Ouken
amerikan iqtisadçısı M.Fridmen
ingilis iqtisadçısı A.Filiks
amerikan alimi P.Samuelson
Sual: İşsizliyin iş qüvvәsinә faizlә olan nisbәti: (Çәki: 1)
işsizliyin kәmiyyәti
işsizliyin әyrisi
işsizliyin sәviyyәsi
işsizlik
işsizlik norması
Sual: Mövsümi işsizlik hansı növ işsizlik daxilindә öyrәnilir? (Çәki: 1)
friksion işsizlik
tsiklik işisizlik
struktur işsizlik
hamısı daxilindә
natamam işsizlik
Sual: Qısamüddәtli xarakter daşıyan işsizlik, bu: (Çәki: 1)
mövsumi işsizlikdir
friksion işsizlikdir
könüllü işsizlikdir
struktur işsizlikdir
tsiklik işsizlikdir
Sual: Müddәtinә görә işsizlik, bu: (Çәki: 1)
durğunluq, axar
aşkar, gizli
real, rәsmi
ümumi, kütlәvi
etnik, mövsumi
Sual: Işsizliyin tiplәri, bu: (Çәki: 1)
gizli, aşkar
ümumi, kütlәvi
könüllü, mәcburi
sahә, region
peşә, etnik
Sual: Uçot sәviyyәsinә görә işsizlik, bu: (Çәki: 1)
düzğün, axar
aşkar, gizli

gizli, aşkar
aşkar, düzgün
real, rәsmi
Sual: Uzunmüddәtli dövrdә iş qüvvәsinin tәrkibindә işsizlәr payını ifadә edir (müasir
dövrdә tәqribәn 67%ә bәrabәrdir), bu: (Çәki: 1)
işsizliyin tәzahür sәviyyәsi
işsizliyin mәşğulluqda nisbәti
işsizliyin tәbii sәviyyәsi
müxtәlif qrupların әhatә sәviyyәsi
bütün cavablar düzdür
Sual: Işsizlәrin mәşğulluqda nisbәtinә görә işsizliyin növlәri: (Çәki: 1)
real, rәsmi
real, fiktiv
rәsmi,fiktiv
qeydiyyata alınmış, alınmamış
real, açıq
Sual: Hansı dövrdә tsiklik işsizlik sıfırdan böyükdür? (Çәki: 1)
canlanma dövründә
yüksәliş dövründә
durğunluq dövründә
tәnәzzül dövründә
bu hal olmur
Sual: Hansı dövrdә tsiklik işsizlik sıfırdan kiçik olur? (Çәki: 1)
canlanma vә yüksәliş
tәnәzzül
durğunluq
belә hal olmaz
heç biri düz deyil
Sual: Işsizlәrin sayının iş qüvvәsinә olan nisbәtinin faizlә ifadәsi, bu: (Çәki: 1)
mәşğulluq sәviyyәsi
iş qüvvәsindә iştirak dәrәcәsi
işsizlik sәviyyәsi
işsizliyin tәbii sәviyyәsi
işsizliyin faktiki sәviyyәsi
Sual: Әmәk bazarının insanların rifahının vә gәlirlәrinin normal sәviyyәsinin tәmin
olunması vә işçilәrin istehsal bacarıqlarının tәkrarlanmasının normal sәviyyәsinin tәmin
olunması funksiyası: (Çәki: 1)
iqtisadi
sosial

bölüşdürücü
tәnzimlәyici
hamısı düzdür
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Sual: “Sәmәrәli gözlәmә” nәzәriyyәsi hansı iqtisadi siyasәti nәzәrdә tutmur? (Çәki: 1)
makro vә mikro iqtisadi әlaqәlәndirmәni
iqtisadi siyasәtin nәticәsinin dәyişmәsini
gözlәmәnin mümkün tәsirini
dövlәtin iqtisadiyyata mәhdud müdaxilәsini
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsini
Sual: Friksion işsizliyin sәviyyәsi necә ölçülür? (Çәki: 1)

Sual: Hansı dövrdә tsiklik işsizlik > 0 olur? (Çәki: 1)
depressiya dövründә
tәnәzzül dövründә
canlanma dövründә
yüksәliş dövründә
hamısı düzdür
Sual: İş qabiliyyәtinә malik olan әhalinin hәrәkәt dinamikası vә istehsal prosesindә
ondan istifadә xarakterini ifadә edәn qanun: (Çәki: 1)
әhali mәskunluğu qanunu
әhali artımı qanunu
tam mәşğulluq qanunu
işsizliyin tәbii sәviyyәsi qanunu

istehsal potensialından tam istifadә qanunu
Sual: İş qüvvәsinin iştirak dәrәcәsi necә ölçülür? (Çәki: 1)

Sual: İşsizlik haqqında mәlumat ona görә doğru deyil ki: (Çәki: 1)
qismәn mәşğulluq mövcuddur
gizli iqtisadiyyat mövcuddur
tsiklik işsizlik mövcuddur
qismәn mәşğulluq mövcuddur, gizli iqtisadiyyat mövcuddur, tsiklik işsizlik
mövcuddur
bütün cavablar sәhvdir
Sual: Hansı dövrdә tsiklik işsizlik < 0 olur? (Çәki: 1)
tәnәzzül vә canlanma dövründә
canlanma vә yüksәliş dövründә
yüksәliş vә tәnәzzül dövründә
tәnәzzül vә durğunluq dövründә
durğunluq vә canlanma dövründә
Sual: Tam mәşğulluq nә demәkdir? (Çәki: 1)
bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir
әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur
ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr
yuxarıda göstәricilәrin hamısı doğrudur
yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil
Sual: İşsizliyin tәbii şәraiti üçün aşağıdakı hallar mümükündür: (Çәki: 1)
iqtisadiyyatda tsiklik işsizlik mövcuddur
iqtisadiyyatda friksion vә struktur işsizlik mövcuddur
iqtisadiyyatda işsizlәr yoxdur
yuxarıdakıların heç biri düz deyil
iqtisadiyyatda struktur işsizlik mövcuddur
Sual: ÜMMun (ümumi milli mәhsul) dinamikası vә mәcmu tәklif әyrisi cәmiyyәtdә nәyin
hәcmi haqda tәsәvvür yaradır? (Çәki: 1)

cәmiyyәtdә mәşğulluğun hәcminin dәyişmәsi haqda
cәmiyyәtdә işsizliyin hәcminin dәyişmәsi haqda
cәmiyyәtdә әmәk haqqının hәcminin dәyişmәsi haqda
cәmiyyәtdә gәlirlәrin hәcminin dәyişmәsi haqda
cәmiyyәtdә xәrclәrin hәcminin dәyişmәsi haqda
Sual: Uzunmüddәtli dövrdә iş qüvvәsinin tәrkibindә işsizlәrin payını ifadә edir: (Çәki: 1)
işsizliyin tәbii norması
işsizliyin tәbii sәviyyәsi
tәbii özümәşğulluq
tәbii ikili mәşğulluq
cavablardan heç biri düz deyil
Sual: İşsizlik sәviyyәsi necә ölçülür? (Çәki: 1)

Sual: Tam mәşğulluq şәraitindә tәmin edilәn milli gәlir sәviyyәsi: (Çәki: 1)
tam mәşğul olmaqla bәrabәr tәqaüd
tam mәşğulluğun milli gәliri
tam mәşğul olmaqla bәrabәr faiz
tam mәşğul olmaqla bәrabәr әmәk haqqı
pul vә natural ödәnişlәr şәklindә әlavә gәlir
Sual: Işsizliyin faktiki sәviyyәsi > işsizliyin tәbii sәviyyәsi, bu: (Çәki: 1)
struktur işsizlik
tsiklik işsizlik
iş qüvvәsinә iştirak dәrәcәsi
mәşğulluq sәviyyәsi
friksion işsizlik
Sual: Qısamüddәtli dövrdә inflyasiya vә işsizlik arasında әks aslılığı әks etdirәn, bu:
(Çәki: 1)
Filips әyrisidir
Fişer әyrisidir
Oyken qanunudur
tәlәb inflyasiyası

tәklif inflyasiyası
Sual: Öz inkişafının müәyyәn dövründә iqtisadiyyat istehsal edә bilәcәyindәn çox
xәrclәyir, bu: (Çәki: 1)
inflyasiyanın sәbәbini öyrәnәn tәlәb nәzәriyyәsidir
inflyasiyanın sәbәbini öyrәnәn tәklif nәzәriyyәsidir
inflyasiyanın sәbәbini öyrәnәn inflyasiyanın kәmiyyәt nәzәriyәsidir
inflyasiyanın sәbәbini öyrәnәn adaptasiya nәzәriyyәsidir
inflyasiyanın sәbәbini öyrәnәn sәmәrәli gözlәmә nәzәriyyәsidir
Sual: Әn kәskin sosialiqtisadi problemlәrdәn biridir vә cәmiyyәtin vә insanlar arasında
sivil münasibәtlәrin mövcudluğu üçün real tәhlükәdirbu: (Çәki: 1)
kütlәvi işsizlikdir
region işsizliyidir
beynәlxaq işsizlikdir
sahә işsizliyidir
ümumi işsizlikdir
Sual: İşsizliyin regional differensiyası әmәk bazarında vәziyyәtin region daxilindә
yekrәng olması ilә güclәnir, bu: (Çәki: 1)
regional işsizliyi
ocaqvari işsizliyi
ümumi işsizliyi
kütlәvi işsizliyi
sahә işsizliyi
Sual: Mәşğulların miqdarı + işsizlәrin miqdarı, bu: (Çәki: 1)
işsiz әhalinin sayı
işsizik norması
iş qüvvәsinin sayı
mәşğulluq sәviyyәsi
işә qәbul olunan әhali
Sual: Işsizlәrin miqdarının qeyri institusional әhaliyә olan nisbәti, bu: (Çәki: 1)
әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi
iş qüvvәsinin sayı
işsiz әhalinin sayı
әhalinin iş qüvvәsi tәrkibinә cәlb olunma sәviyyәsi
işsizlik norması
Sual: Işsizliyin faktiki sәviyyәsi ilә tәbii işsizlik norması arasındakı fәrq: (Çәki: 1)
işsizlik normasıdır
konyuktur işsizlikdir
işsiz әhalinin sayıdır
mәşğulluq sәviyyәsidir

konyuktur fәrqidir
Sual: Bura yeni iş yerlәrinin yaradılması tәdbirlәri daxildir, bu: (Çәki: 1)
fәal dövlәt siyasәti
sosial gәrginliyin azaldılması
siyasi sabitlik
dövlәtin imkanları
sosial tәhlükәsizlik
Sual: ÜDMun real hәcmi milli iqtisadiyyatın: (Çәki: 1)
istehsal potensialını әks etdirir
makroiqtisadi göstәricidir
inflyasiya sәviyyәsini әks etdirir
işsizlik dinamikasında baş verәn dәyişiklik
heç biri düz deyil
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Sual: İnflyasiya ilә işsizlik arasında әlaqәni ilk dәfә kim araşdırmışdır? (Çәki: 1)
V.Oyken
O.Filips
M.Fridman
C.Keyns
K.Marks
Sual: İnflyasiya vә işsizliyin nәticәlәri iqtisadiyyatın hansı sәviyyәsinin problemidir: (Çәki:
1)
regional iqtisadiyyatın
qlobal iqtisadiyyatın
makroiqtisadiyyatın
meqaiqtisadiyyatın
dünya iqtisadiyyatının
Sual: İnflyasiyanın әksi olub qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin davamlı vә ardıcıl olaraq
aşağı düşmәsi: (Çәki: 1)
inflyasiya tempi
qiymәt indeksi

deflyasiya
staqflyasiya
qiymәtin ümumi sәviyyәsinin dәyişmәsi
Sual: İnflyasiyanın sәbәblәri hansılardır: (Çәki: 1)
işsizliyin sürәtli artımı
әmәk haqqının әmәk mәhsuldarlığına nisbәtәn üstün artımı
sabit templi iqtisadi artim
istehsalçılar arasında rәqabәtin pozulması
hamısı düzdür
Sual: Qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsi durmadan yüksәlir, pulun alıcılıq qabiliyyәti durmadan
aşağı enir: (Çәki: 1)
gizli inflyasiya
tәlәb inflyasiyası
açıq inflyasiya
xәrclәr inflyasiyası
tәklif inflyasiyası
Sual: Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sürәtli artım növünә aid deyil? (Çәki: 1)
mülayim
sürәtli
gözlәnilәn
ifrat (hiper)
qәfil
Sual: Xarakterinә görә inflyasiyanın növlәri: (Çәki: 1)
uyğunlaşangözlәnilәn
tәlәb vә tәklif
açıqgizli
hipermülayim
heç biri düz deyil
Sual: Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin kәmiyyәt vә
keyfiyyәtini әks etdirәn göstәrici: (Çәki: 1)
yaşayış vasitәlәri
hәyat tәrzi
hәyat sәviyyәsi
hәyat göstәricisi
әmәk haqqı
Sual: Pulun qiymәtdәn düşmәsi, onun alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı enmәsidir ki, bunun da
sayәsindә qiymәtlәrin davamlı artımı baş verir, bu: (Çәki: 1)
inflyasiyanın sürәtlәnmәsidir

inflyasiyanın kәmiyyәt nәzәriyyәsidir
Filips әyrisinin sәhvidir
Oyuken qanununun sәhvidir
inflyasiyadır
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Sual: Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sosialiqtisadi nәticәlәrinә daxildir? (Çәki: 1)
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü
pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi
sürәtli inlyasiya şәraitindә istehsalın artımı
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü, pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı
düşmәsi, sürәtli inlyasiya şәraitindә istehsalın artımı
heç biri düz deyil
Sual: Gözlәnilәn inflyasiya: (Çәki: 1)
әvvәlcәdәn nәzәrә alınan, proqnozlaşdırılan inflyasiyadır
tәbii inflyasiyadır
tәlәb inflyasiyasıdır
tәklif inflyasiyasıdır
açıq inflyasiyadır
Sual: İnflyasiya nәyә gәtirir? (Çәki: 1)
real gәlirlәrin azalmasına
ev tәsәrrüfatlarının alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә
mәcmu tәlәbin azalmasına
real gәlirlәrin azalmasına, ev tәsәrrüfatlarının alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә,
mәcmu tәlәbin azalmasına
düzgün cavab yoxdur
Sual: İnflyasiya tempini hesablamaq üçün hansı qiymәt indeksi daha xarakterikdir?
(Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri indeksi
istehslak vasitәlәri indeksi
real ümumi mәhsul indeksi
hamısı düzdür
heç biri doğru deyil

Sual: İnflyasiyanın tam mәzmunu özünü aşağıdakılardan hansında әks etdirir? (Çәki: 1)
qiymәtlәrin sәviyyәsinin uzun müddәtli artım tempi
mәcmu tәlәblә mәcmu tәklif arasında tarazlığın pozulması nәticәsindә qiymәtlәrin
ümumi sәviyyәsinin artması
büdcә kәsirinin artması ilә әlaqәdar qiymәtlәrin qeyriproporsional artımı
istehlak mallarının istehsalının azalması nәticәsindә qiymәtlәrin artımı
gәlirlәrin hәcminin artması nәticәsindә qiymәtlәrin artımı
Sual: Qiymәtlәrin aşağıdakı hansı artım sürәti sürәtli inflyasiyaya aiddir? (Çәki: 1)
il әrzindә qiymәtlәrin artım sürәti 10%ә qәdәr
10%dәn 50%ә qәdәr
50%dәn 500%ә qәdәr
500%dәn yuxarı
10%dәn 500%ә
Sual: Mәcmu tәlәb mәcmu tәklifdәn yüksәk olan zaman baş verәn inflyasiya: (Çәki: 1)
tәklif inflyasiyası
xәrclәr inflyasiyası
tәlәb inflyasiyası
struktur inflyasiya
açıq inflyasiya
Sual: Mәsrәflәrin ümumi hәcminin artması ilә bağlı inflyasiyanın sәbәblәrini öyrәnәn
nәzәriyyә: (Çәki: 1)
xәrclәr nәzәriyyәsi
gözlәmә nәzәriyyәsi
tәklif nәzәriyysi
yığım nәzәriyyәsi
tәlәb nәzәriyyәsi
Sual: Ölkә iqtisadiyyatının әksәr sahәlәrindә tәlәblә tәklif arasında uzunmüddәtli
tarazlığın pozulması ilә әlaqәdar qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artması: (Çәki: 1)
deflyasiya
tarazlığın pozulması
inflyasiya
inhisarçılıq
tәnzimlәnmәnin pozulması
Sual: Fiskal siyasәt tәdiyyә balansına aşağıdakı istiqamәtlәrdә tәsir edir: (Çәki: 1)
investisiya hәcmi vә faiz dәrәcәsi
vergi sәviyyәsi vә investisiya hәcmi
gәlir sәviyyәsi vә faiz dәrәcәsi
idxal vә ixracın hәcmi
idxal vә ixracın nisbәti

Sual: Sosial siyasәtin xarakteri vә mәzmunu sosial proseslәrin idarә edilmәsinә dövlәtin
müdaxilә etmәsi sәviyyәsindәn asılı olaraq sosial siyasәt neçә qrupa bölünür: (Çәki: 1)
bir institusional prinsipli sosial siyasәt
iki – qalıq vә institusional prinsipli sosial siyasәt
üç – qalıq, monetar vә inistitusional prinsipli sosial siyasәt
dörd – qalıq, monetar, institusional vә proteksionist sosial siyasәt
heç biri düz deyil
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Sual: A. Lauqulerin “Tәklif iqtisadiyyatı nәzәriyyәsi” hansı problemin hәllini nәzәrdә
tutmurdu? (Çәki: 1)
vergilәrin azaldılması
tәklifin stimullaşdırılması
büdcәnin sağlamlaşdırılması
sosial proqramların dondurulması
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
Sual: İnflyasiyanın mövcudluğunu vә sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn vacib, mühüm iqtisadi
göstәrici: (Çәki: 1)
qiymәt indeksi
qiymәt sәviyyәsi
qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi
qiymәtin bazar tәnzimlәnmәsi
bazar qiymәtlәri
Sual: Açıq inflyasiya hansı formalarda tәzahür edir? (Çәki: 1)
qiymәt inflyasiyası vә gözlәmә adaptasiya olma inflyasiyası
sürüşәn inflyasiya vә xәrclәr inflyasiyası formasında
tәlәb inflyasiyası, xәrclәr inflyasiyası vә struktur inflyasiyası formasında
hiper inflyasiya, tәklif inflyasiyası vә tәlәb inflyasiyası formasında
heç biri düz deyil
Sual: Aşağıdakı amillәrdәn hansı tәlәb inflyasiyasını yarada bilәr? (Çәki: 1)
dövlәt büdcә kәsirinin artması
neftin qiymәtinin artması
istehlaka meyllilik hәddinin azalması

әhalidәn tutulan gәlir vergisinin artırılması
kommunal xidmәt qiymәtlәrinin artırılması
Sual: Dövlәt әmtәәnin tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılması haqqında qәrar
versә: (Çәki: 1)
bu zaman istehsalçının mәnfәәti azalır
bu zaman istehsalçının mәnfәәti artır
bu zaman istehsalçının mәnfәәti sabit qalır
bu zaman büdcә ödәmәlәri artır
bu zaman kredit faizlәri yüksәlir
Sual: İstehsal xәrclәrinin yüksәlmәsi ilә qiymәtlәrin artması nәticәsindә baş verәn
inflyasiya: (Çәki: 1)
tәlәb inflyasiyası
xәrclәr inflyasiyası
tәklif inflyasiyası
struktur inflyasiya
açıq inflyasiya
Sual: Tәklif inflyasiyasını yarada bilәn sәbәb: (Çәki: 1)
dövlәt büdcә kәsirinin artması
ölkә tәdiyyә balansının kәsirinin artması
әmәk haqqı sәviyyәsinin artması
xalis ixracın çoxalması
ticarәt balansının mәnfi saldosu
Sual: Mübadilә kanallarının әmtәә kütlәsi ilә tәmin edilmәyәn hәddәn artıq kağız pullarla
doldurulmasıdır, bu: (Çәki: 1)
sürәtli inflyasiyadır
mülayim inflyasiyadır
inflyasiyanın kәmiyyәt nәzәriyyәsidir
inflyasiyadır
heç biri düz deyil
Sual: Qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artımının sabit meyli, bu: (Çәki: 1)
inflyasiya
mülayim inflyasiya
inflyasiyanın kәmiyyәt nәzәriyyәsi
sürәtli inflyasiya
Oyken qanunu
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Sual: “Dövlәtin qarşısında qoyulan mәqsәdlәr, onun sәrәncamında olan vәsaitlәrdәn çox
olmamalıdır” nәzәriyyәsi kimә aiddir: (Çәki: 1)
Y.Tinbergen
P.Samuelson
D.Nort
U.Mitçel
T.Veblen
Sual: Hәr bir ölkәdә tarixәn qәrarlaşmış vә dövlәt tәrәfindәn qanunvericiliklә müәyyәn
edilmiş pul tәdavülünün (nәğd vә nәğdsiz pulların hәrәkәti) tәşkili forması: (Çәki: 1)
pul bazarı
pul bazası
pul kutlәsi
pula olan tәlәb
pul sistemi
Sual: Mövcud dövrdә ölkәdә dövriyyәdә olan ödәmә vәsaitlәrinin mәcmusu yәni
tәdavüldә olan pulun kütlәsi: (Çәki: 1)
pul bazası
pul kütlәsi
pula olan tәlәb
pul tәklifi multiplikatoru
pul tәklifi
Sual: Ölkәdә әmtәә vә xidmәtlәrin alqısatqısını tәmin edәn, nәğd vә nәğdsiz (ödәmә)
formalarda olan pul vәsaitlәrinin (pul aqreqatlarının) mәcmusu: (Çәki: 1)
pul sistemi
pul aqreqatı
pula olan tәlәb
pul bazası
pul kütlәsi
Sual: Pula olan tәlәb vә pul tәklifinin qarşılıqlı fәaliyyәti nәticәsindә faiz dәrәcәsinin
(pulun “qiymәtinin”) müәyyәn edildiyi bazar: (Çәki: 1)
pul tәdavülü
pul bazarı
pul kütlәsi
pul sistemi
pul bazası

Sual: Üzәn kurs şәraitindә: (Çәki: 1)
pul siyasәti daxili tarazlığı tәnzimlәmәk üçün nisbi üstünlüyә malikdir, fiskal siyasәt
isә xarici balansı tәnzimlәyir
pul siyasәti xarici balansı tәnzimlәmәk üçün nisbi üstünlüyә malikdir
pul siyasәti xarici vә daxili ticarәt balansını nisbi tәnzimlәyir
fiskal siyasәt hәm daxili, hәm dә xarici balansı tәnzimlәmәk üçün nisbi üstünlüyә
malikdir
bütün cavablar düzdür
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Sual: Artıq kağız pulların tәdavüldәn çıxarılması ilә pul kütlәsinin azaldılması: (Çәki: 1)
devalvasiya
remissiya
nulifikasiya
revalvasiya
deflyasiya
Sual: Emissiya banklarının buraxdığı kağız pullar: (Çәki: 1)
çek
banknot
order
order
elektron pullar
Sual: Nәğd pulların dәyәrlәrini itirmәdәn sürәtlә aktivә çevrilmә qabiliyyәti (kiçik
xәrclәrlә): (Çәki: 1)
pul müvazinәti
bank rezervi
pulun depozitә çevrilmә qabiliyyәti
pulun real hәcmi
likvidlilik
Sual: Nәğd pullarla kommersiya banklarının Mәrkәzi Bankda saxlanılan ehtiyat pullarının
mәcmusu: (Çәki: 1)
pul sistemi
pul bazarı

pul kütlәsi
pul tәdavülü
pul bazası
Sual: Pul kütlәsinin strukturunu tәyin et: (Çәki: 1)
nәğd pullar vә depozitlәr
nәğd pullar + nәğdsiz pullar
pul yığımları
hesablaşma hesablarında qalan pullar
aktiv vә passiv pullar
Sual: Pul tәdavülünün pul kütlәsinә olan nisbәti: (Çәki: 1)
pul tәklifi
pul tәlәbi
pul tәdavülü
pul likvidliyi
pul multiplikatoru
Sual: Pul tәklifinin hәcminin göstәricilәri: (Çәki: 1)
pul kütlәsi
pul tәklifi multiplikatoru
pul likvidliyi
pul multiplikatoru
pul aqreqatları
Sual: Ticarәt vasitәçilәrinin bilavasitә iştirakı ilә olan ümumi dövriyyәyә nisbәtәn faizlә
aldığı mükafat: (Çәki: 1)
pay
mәnfәәt
bonus
dividend
gәlir
Sual: Fәrz edәк кi, pul tәкlifi vә qiymәt sәviyyәsi daimidir. Onda pul bazarında gәlirin
sәviyyәsi artdığı şәraitdә: (Çәki: 1)
pula olan tәlәb vә faiz dәrәcәsi artacaq
pula olan tәlәb artacaq vә faiz dәrәcәsi aşağı düşәcәк
pula olan tәlәb azalacaq, faiz dәrәcәsi artacaq
pula olan tәlәb vә faiz dәrәcәsi azalacaq
pula olan tәlәb vә faz dәrәcәsi sabitdir
Sual: Aşağıdaкılardan hansılar M2 aqreqatına aid deyil: (Çәki: 1)
qısamüddәtli dövlәt istiqrazları
banк sistemindә olmayan nәğd pul

çoх da olmayan әmanәtlәr qoyuluşu
çeк depozitlәri
veкsel ödәmәlәri
Sual: Әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün: (Çәki: 1)
Filips әyrisindәn istifadә olunur
Lorens әyrisindәn istifadә olunur
Xiks әyrisindәn istifadә olunur
Valras әyrisindәn istifadә olunur
real әmәk haqqı müәyyәnlәşdirilir
Sual: Indeksasiya siyasәti bazar iqtisadiyyatının inkişaf etmiş ölkәlәrindә nә vaxtdan
tәtbiq olunmağa başlamışdır? (Çәki: 1)
XIX әsrin birinci yarısından
XX әsrin birinci yarısından
XX әsrin ikinci yarısından
XIX әsrin ikinci yarısından
XIX әsrdә
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Sual: Bank borcundan istifadә üçün ödәnilәcәk pul mәblәği asılıdır, düzgün olmayanı
müәyyәnlәşdir: (Çәki: 1)
illik bank faizindәn
borclunun depozitinin hәcmindәn
borc mәblәğindәn
borcun götürüldüyü müddәtdәn
Sual: Dövlәt bölmәsi iqtisadi sistemin digәr elementlәri ilә üç vasitә ilә әlaqәdardır.
Bunlar: (Çәki: 1)
pul vәsaitlәri, vergi vasitәsilә
vergi vasitәsilә, büdcә vasitәsilә, istiqrazlar vasitәsilә
istiqrazlar vasitәsilә, pul vәsaitlәri, büdcә vasitәsilә
büdcә vasitәsilә, dövlәt alışı vә istiqrazlar vasitәsilә
istiqrazlar vasitәsilә, pul vәsaitlәri vә büdcә vasitәsilә
Sual: Dövlәtin pul kütlәsinin tәrkibinә daxil olmayanı müәyyәnlәşdir: (Çәki: 1)

kağız pullar
müәssisәnin aksiyası
dövlәt istiqrazları
metal pullar
hamısı düzdür
Sual: Faiz dәrәcәsinin azalması ilә: (Çәki: 1)
pul kütlәsinә tәlәb azalır
pul kütlәsinә tәlәb artır
likvid formada vәsait istәyәnlәrin sayı azalır
pul kütlәsinә tәlәb dәyişmir
heç biri düz deyil
Sual: M0 + hüquqi şәxslәrin hesablaşma hesabında olan pullar + әmanәt banklarında
tәlәb olunana qәdәr olan depozitlәr + kommersiya banklarında olan depozitlәr: (Çәki: 1)
aqreqat L
pul aqreqatı M0
pul aqreqatı M2
pul aqreqatı M3
pul aqreqatı M1
Sual: M1 + әhalinin әmanәt banklarında olan müddәtli depozitlәri (Çәki: 1)
pul aqreqatı M1
pul aqreqatı M0
aqreqat L
pul aqreqatı M3
pul aqreqatı M2
Sual: M2 + depozit sertifikatları + dövlәt qiymәtli kağızları: (Çәki: 1)
pul aqreqatı M0
pul aqreqatı M1
pul aqreqatı M2
aqreqat L
pul aqreqatı M3
Sual: Nәğd pullar (banknotlar vә sikkәlәr) + müәssisә vә tәşkilatların kassalarında olan
nәğd pul qalıqları: (Çәki: 1)
pul aqreqatı M1
pul aqreqatı M2
pul aqreqatı M3
pul aqreqatı 1
pul aqreqatı M0
Sual: Pul bazarının fәaliyyәt mexanizminin elementlәrini müәyyәnlәşdir: (Çәki: 1)

pula olan tәlәb, dövlәt istiqrazları, faiz dәrәcәsi
pulun qiymәti, dövlәt istiqrazları, faiz dәrәcәsi
pula olan tәlәb, tәklif, pul aqreqatları
M1, M2 pul aqreqatları
pula olan tәlәb, pula tәklif vә pulun qiymәti (faiz dәrәcәsi)
Sual: Pul tәdavülünün strukturunu tәyin et: (Çәki: 1)
depozit vә nәğdsiz pullar
depozit vә nәğd pullar
depozit vә kredit pullar
pul aqreqatları
nәğd vә nәğdsiz pullar
Sual: Pul tәlәbi ilә pul tәklifinin qarşılıqlı fәaliyyәti prosesindә yaranır, bazarın elә bir
vәziyyәtini xarakterizә edir ki, pula olan tәlәbin hәcmi, pula olan tәklifin hәcminә
bәrabәrdir: (Çәki: 1)
maliyyә bazarının tarazlığı
bank sistemindә tarazlıq
tәlәblә tәklif arasında tarazlıq
kapital bazarında tarazlıq
pul bazarında tarazlıq
Sual: Pul vәsaitlәrinin hәcmi ilә müәyyәn olunur ki, tәsәrrüfat agentlәri ondan ödәniş
vәsaitlәri kimi istifadә etmәk istәyirlәr: (Çәki: 1)
pul kütlәsi
pul bazası
pula olan tәklif
pul aqreqatı
pula olan tәlәb
Sual: Qısamüddәtli dövrdә fiskal siyasәtin xarici balansa yekun tәsiri bir çox hallarda:
(Çәki: 1)
ticarәt balansının defisitliyindәn asılıdır
faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsindәn asılıdır
kapitalın mobillik dәrәcәsindәn asılıdır
ticarәt balansının profisitliyindәn asılıdır
sәmәrәli pulvergi siyasәtindәn asılıdır
Sual: Tәhlilin gedişatında daxili vә xarici sabitliyin problemi öyrәnilәrәk iki fundamental
prinsip işlәnmiş vә iqtisadi siyasәtdә birbirindәn asılı olmayan iki mәqsәd: (Çәki: 1)
idxal vә ixrac
daxili balans vә xarici balans
vergi vә investisiya
investisiya vә faiz norması
daxili valyuta vә xarici valyuta
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Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyәnin funksiyasına aid deyildir: (Çәki: 1)
bölüşdürücü
nәzarәt
rәqabәtqabiliyyәtlilik
müdafiәqabiliyyәtlilik
rәqabәtqabiliyyәtlilik, müdafiәqabiliyyәtlilik
Sual: Dövlәtin vәtәndaşlara, firmalara vә müәssisәlәrә borcu: (Çәki: 1)
istiqraz
sәhmlәr üzrә borc
xarici borc
daxili borc
kassa borcu
Sual: Pul vәsaitlәri fondlarının bölgüsü, yenidәn bölgüsü vә istifadәsi ilә әlaqәdar
yaranan münasibәtlәr sistemi: (Çәki: 1)
vergi
büdcә
maliyyә
sığorta
bank
Sual: Hüquqi şәxslәr, hüquqi şәxslәrlә dövlәt, hüquqi vә fiziki şәxslәr (әhali) arasında
maliyyә әlaqәlәrinin mәcmusu: (Çәki: 1)
әhalinin maliyyәsi
dövlәt maliyyәsi
maliyyә sistemi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
maliyyә siyasәti
Sual: Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrindәn artıq olan mәblәği: (Çәki: 1)
büdcә defisiti
büdcә xәrclәri
faktiki defisit
büdcә (artıqlığı) profisiti

büdcә gәlirlәri
Sual: Dövlәt büdcәsindәn vә yerli büdcәlәrdәn qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan tәlәbatı
ödәmәk üçün ayrılan vәsait: (Çәki: 1)
büdcә gәlirlәri
büdcә profisiti
büdcә fondları
büdcә xәrclәri
büdcә defisiti
Sual: Daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımı: (Çәki:
1)
büdcә federalizmi
büdcә xәrclәri
büdcә artıqlığı
qrant
sekvestr
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Sual: Hansı müddәtdә dövlәt büdcәsinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)
büdcәnin tәsdiq vaxtı
büdcәsinin planlaşdırılması
büdcә ili
büdcәnin tәsdiqi
büdcәnin müәyyәnlәşdirilmәsi
Sual: Maliyyә sisteminin başlıca hәlqәsi: (Çәki: 1)
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Nazirliyi
dövlәt müәssisәlәri
dövlәt büdcәsi
büdcәdәnkәnar dövlәt fondları
Sual: Dövlәtә mәxsus olan, lakin büdcә sisteminә daxil olmayan maliyyә fondları: (Çәki:
1)

büdcә xәrclәri
büdcә gәlirlәri
büdcә kәsiri
büdcәdәnkәnar dövlәt fondları
büdcә profisiti
Sual: Yerli özünüidarәetmә vә dövlәt orqanlarına mәxsus vәzifә vә funksiyaların yerinә
yetirilmәsi üçün lazım olan pul vәsaitlәrinin yığılması vә istifadә olunması formasıdır:
(Çәki: 1)
dövlәt gәlirlәri
büdcә fondları
dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
dövlәt büdcәsi
dövlәt xәrclәri
Sual: Dövlәt vә müәssisәlәr, müәssisәlәr, müәssisәlәr vә banklar sistemi, elәcә dә
müәssisәnin daxili iqtisadi subyektlәri arasında, dövlәt vә әhali arasında pul
münasibәtlәridir: (Çәki: 1)
mәqsәdli maliyyә resursları
xüsusi maliyyә fondları
maliyyәnin funksiyaları
maliyyә münasibәtlәri sistemi
maliyyә mexanizmi
Sual: Tәsbit olunmuş mübadilә kurslu iqtisadiyyatda işsizlik vә tәdiyyә balansında defisit
müşahidә olunur. Daxili vә xarici tarazlığı tәmin tәmin etmәk üçün fiskal vә pul siyasәtini
necә әlaqәlәndirmәk lazımdır: (Çәki: 1)
büdcәvergi tәdbirlәri genişlәnmәli vә pul tәdavülü sıxışdırılmalıdır
büdcәvergi mәsәlәsi hәll olunmalı vә pul tәdavülü artırılmalıdır
dövlәt xәrclәrini azaltmaq vә faiz dәrәcәlәrini artırmaq
dövlәt xәrclәrini azaltmaq vә faiz dәrәcәlәrini azaltmaq
valyuta ehtiyatları artırılmalıdır
Sual: Mәrkәzi Bank tәrәfindәn keçirilәn sterilizasiya siyasәti: (Çәki: 1)
tәdiyyә balansının defisiti şәraitindә pul tәklifini azaltmaq
valyuta ehtiyatlarının artımı şәraitindә pula olan tәklifin artırılması
valyuta ehtiyatlarının azaldılması şәraitindә daxili aktivlәrin artırılması
tәdiyә balansının defisiti şәraitindә daxili kreditlәrin azaldılması
cavabların hamısı düzdür
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Sual: Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini
pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri
müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri
pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü
Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә sisteminin subyekti deyil? (Çәki: 1)
müәssisә vә tәşkilatlar
dövlәt müәssisәlәri
sığorta tәşkilatları
dövlәt büdcәsi
hamısı maliyyә sisteminin subyektlәridir
Sual: Geri qaytarılmaq şәrti ilә büdcәdәn müәssisә, tәşkilat vә idarәlәrә onların
xәrclәrinin müәyyәn hissәsini vә yaxud tam ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün verilәn pul
vәsaiti: (Çәki: 1)
büdcә kәsiri
büdcә ödәnişi
büdcә maliyyәlәşdirilmәsi
büdcә gәliri
büdcә dotasiyası
Sual: Büdcә sistemi vasitәsilә büdcәnin hansı funksiyaları reallaşır: (Çәki: 1)
nәzarәtedici, hәvәslәndirici
hәvәslәndirici, bölüşdürücü
tәnzimlәyici, nәzarәtedici
bölüşdürücü, nәzarәtedici
tәkrar istehsal, tәnzimlәyici
Sual: Maliyyә sisteminin subyektlәrinә görә formaları: (Çәki: 1)
dövlәtin valyuta ehtiyatları
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr
sosial, әmlak vә şәxsi sığorta fondları
dövlәtin (mәrkәzlәşdirilmiş) maliyyәsi, tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi, әhalinin
maliyyәsi
qeyridövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi
Sual: Dövlәt maliyyәsinin strukturunu müәyyәnlәşdirin: (Çәki: 1)
müәssisәnin büdcәsi, yerli büdcә
büdcә, büdcә gәlirlәri, dövlәt büdcәsi

büdcә, kredit, büdcә xәrclәri
dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt krediti
heç biri düz deyil
Sual: Mülkiyyәt formasına görә maliyyә sistemi: (Çәki: 1)
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
әhalinin vә bank müәssisәlәrinin maliyyәsi
dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәsi
dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi, qeyridövlәt mülkiyyәtindә olan
müәssisәlәrin maliyyәsi
heç biri düz deyil
Sual: Dövlәtin yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә maliyyә dәstәyinin formaları: (Çәki: 1)
gәlirlәr, dotasiyalar, subsidiyalar
büdcә ssudaları, xәrclәr, subvensiyalar
subvensiya, dotasiya, xәrclәr, büdcә ssudaları
büdcә ssudaları, dotasiya, subvensiya, subsidiya
gәlirlәr, büdcә ssudaları, subvensiya, subsidiya
Sual: Dövlәt borcunun formaları: (Çәki: 1)
uzunmüddәtli borc, xarici borc
xarici borc, ortamüddәtli borc
xarici borc, qısamüddәtli borc
daxili borc, xarici borc
xarici borc, uzunmüddәtli borc
Sual: Dövlәtin öz vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә borcu: (Çәki: 1)
qısamüddәtli borc
ortamüddәtli borc
uzunmüddәtli borc
daxili borc
heç biri düz deyil
Sual: Dövlәtin xarici dövlәtlәrә, xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrә, beynәlxalq maliyyә
tәşkilatlarına borcu: (Çәki: 1)
qısamüddәtli borc
ortamüddәtli borc
uzunmüddәtli borc
xarici borc
heç biri düz deyil
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Sual: Әldә olunan qәnimәt, qazanc vә illik gәlirin beşdә bir hissәsi hansı vergi növüdür?
(Çәki: 1)
zәkat
xәrac
fitrә
cizyә
xüms
Sual: Aşağıdakılardan hansı torpaq vergisidir? (Çәki: 1)
cizyә
fitrә
xәrac
zәkat
xüms
Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi hәdlәri formasına aid deyil? (Çәki: 1)
mütәrәqqi
birdәfәlik
proporsional
reqressiv
sabit
Sual: Hәddi vә vaxtı müәyyәn olunmuş malın qırxdan bir hissәsi hansı vergidir? (Çәki: 1)
fitrә
zәkat
xüms
xәrac
cizyә
Sual: Müxtәlif sәviyyәli gәlir sahiblәrinә fәrqli vergi tәtbiq etmәklә onlar arasında sosial
bәrabәrsizliyin yumşaldılması  verginin hansı funksiyasıdır? (Çәki: 1)
sosial
tәnzimlәyici
yenidәnbölgü
nәzarәtedici
fiskal
Sual: Müsәlman dövlәtlәrindә yaşayan qeyrimüsәlmanlardan alınan can vergisi
hansıdır? (Çәki: 1)

xәrac
fitrә
xüms
zәkat
cizyә
Sual: Orucluğun başa çatması ilә ehtiyacını ödәyәnlәrin hәr birinә 3 kq buğdaya,
xurmaya, qarğıdalıya vә s. bәrabәr mәblәğdә vergi: (Çәki: 1)
fitrә
xәrac
zәkat
xüms
cizyә
Sual: Vergilәr vasitәsilә ölkәdә baş verәn iqtisadi vә sosial proseslәrә tәsir göstәrilmәsi
– verginin hansı funksiyasıdır? (Çәki: 1)
tәnzimlәyici
sosial
yenidәnbölgü
nәzarәtedici
fiskal
Sual: Verginin әsas funksiyası hansıdır? (Çәki: 1)
fiskal
iqtisadi
birbaşa
dolayı
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Sual: Hәddәn yüksәk vergilәr vergi sisteminin sәmәrәliliyini aşağı salır konsepsiyası:
(Çәki: 1)
neoklassik konsepsiya
marjinal konsepsiya
monetar konsepsiya
sәrvәt konsepsiyası
marksist konsepsiya

Sual: Kәnd tәsәrrüfatında torpaq vә başqa resurslardan istifadәyә görә verilәn haqq:
(Çәki: 1)
torpaq rentası
torpağa görә faiz
icarә haqqı
vergi
pul ödәmәlәri
Sual: Müәssisәlәrin vә firmaların daxili bazarlarda satdığı xalq istehlakı mallarına vә
onların göstәrdiyi xidmәtlәrә qoyulan dolayı vergi: (Çәki: 1)
dövriyyә vergisi
aksizlәr
tәdiyyә vergisi
dolayı vergi
birbaşa vergilәr
Sual: Ölkәdә vergilәrin tutulması ilә bağlı sosialiqtisadi münasibәtlәrin, tutulan vergilәrin,
onların ödәnilmәsi qaydalarının vә vergi orqanlarının mәcmusu: (Çәki: 1)
vergi sistemi
vergi siyasәti
vergi bazası
vergiqoymanın prinsipi
Laffer әyrisi
Sual: Vergi subyekti: (Çәki: 1)
vergiqoyanlar
vergiödәyәnlәr
vergi nәzarәtçilәri
vergi inspeksiyası
maliyyә müәssisәlәri
Sual: Vergiqoyma obyektinin qanunla müәyyәn edilmәsi: (Çәki: 1)
vergi bazası
vergi siyasәti
vergi dәrәcәsi
vergi sazişi
vergi sistemi
Sual: Vergilәr nәdir? (Çәki: 1)
Mәrkәzi vә yerli hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn tutulan
mәcburi ödәnişlәr
fiziki vә hüquqi şәxslәrin dövlәtә könüllü ödәnişlәri
dövlәt tәrәfindәn insanlardan vә müәssisәlәrdәn tutulan könüllü vә mәcburi
ödәnişlәr
yuxarıdakıların hamısı düzdür

yuxarıdakıların heç biri doğru deyil
Sual: Gәlirә nisbәtәn faizlә müәyyәn edilәn vergi dәrәcәsi: (Çәki: 1)
vergi faizi
vergi ödәnişi
vergi payı
vergi norması
vergi
Sual: Aksizlәr, әlavә dәyәrdәn vergi, mülkiyyәtdәn vergi, lisenziya ödәmәlәri vә gömrük
haqqları hansı vergi növünә aid edilir: (Çәki: 1)
dolayı vergilәrә
birbaşa vergilәrә
mülkiyyәtdәn vergiyә
әlavә dәyәr vergisinә
mәnfәәtdәn vergiyә
Sual: Milli hesablar sistemindә (MHC) “mülkiyyәtdәn gәlirlәr” kateqoriyasına aid edilir:
(Çәki: 1)
qeyrikorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
koorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
xüsusi sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
korporativlәrin mәnfәәti
xirda sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
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Sual: Aşağıdakı hansı vergi növü birbaşa vergiyә aid deyil? (Çәki: 1)
gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
mәnfәәt vergisi
әmlak vergisi
Sual: Aşağıdakı hansı vergi növü dolayı vergiyә aid deyil? (Çәki: 1)
aksizlәr
satışdan vergi

gömrük rüsumları
mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi
Sual: Dövlәt büdcәsinin defisiti aşağıdakılardan hansının hesabına maliyyәlәşdirilә bilәr:
(Çәki: 1)
әlavә vergilәrin daxil olmasından
dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti hesabına
pul emissiyası hesabına
qızıl ehtiyatdan vәsaitin ayrılması hesabına
müәssisәnin rentabelliyinin artması hesabına
Sual: Fiskal siyәsәt nә demәkdir? (Çәki: 1)
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi
büdcә gәlirlәri vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti
vergi dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti
büdcә xәrclәrinin әsas istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi siyasәti
vergilәrin mәhdudlaşdırıcı rolu
Sual: Fiskal siyasәtin hansı tiplәri fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)
avtomatik vә diskression
avtomatik vә dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt gәlirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi vә diskression
dövlәt xәrclәri vә gәlirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Sual: Gәlir artdıqca tutulan vergilәrin payı azalır: (Çәki: 1)
reqressiv vergilәr
proporsional vergilәr
sabit vergi
mütәrәqqi vergi
xüsusi vergilәr
Sual: Gәlirin dәrәcәsindәn asılı olmayaraq vergi dәrәcәsi sabit qalır: (Çәki: 1)
proporsional vergi
mütәrәqqi vergi
sabit vergilәr
reqressiv vergilәr
xüsusi vergilәr
Sual: Gәlirin hәcmindәn asılı olmayaraq vergitutma vahidi üçün müәyyәn edilmiş mütlәq
mәblәğ: (Çәki: 1)
reqressiv vergilәr
sabit vergilәr
mütәrәqqi vergilәr
proporsional vergilәr

dolayı vergilәr
Sual: Gәlirlәr artdıqca vergi dәrәcәsi artır: (Çәki: 1)
mütәrәqqi vergilәr
proporsional vergilәr
sabit vergilәr
reqressiv vergilәr
Sual: Kredit tәşkilatlarının özlәrinin cari borclarının yerinә yetirә bilmәdiyi vәziyyәt: (Çәki:
1)
likvidlilik böhranı
alıcılıq qabiliyyәti böhranı
ödәniş balansının böhranı
istehlakçı böhranı
istehsalçı böhranı
Sual: Mәqsәdli vergilәrә aiddir: (Çәki: 1)
yol fondunun yaradılması
qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlardan daxil olan vergi
gömrük rüsumları
vәrәsәlik vә bağışlamadan vergi
әlavә dәyәr vergisi
Sual: Mütәrәqqi vergilәr zamanı gәlir artdığı halda: (Çәki: 1)
vergi dәrәcәlәri artır
vergi dәrәcәlәri sabit qalır
yuxarıdakıların heç biri düz deyil
vergi dәrәcәlәri dәyişkәndir
vergi dәrәcәlәri aşağı düşür
Sual: Tutulma xarakterinә görә vergi dәrәcәlәrini müәyyәnlәşdirin: (Çәki: 1)
sabit, dolayı, proporsional, reqressiv
sabit, proporsional, mütәrәqqi, reqressiv
sabit, birbaşa, proporsional, reqressiv
sabit, dolayı, mütәrәqqi, reqressiv
sabit, birbaşa, mütәrәqqi, reqressiv
Sual: Vergi dәrәcәsi hәcmi ilә büdcәyә vergi daxilolmaları hәcmi arasında әlaqәni
nümayiş etdirәn әyri: (Çәki: 1)
Engel әyrisi
Filips әyrisi
Laffer әyrisi
Lorens әyrisi
Valras әyrisi

Sual: Vergi dәrәcәsi ilә vergi güzәştlәrinin mәcmusuna nә deyilir? (Çәki: 1)
vergi güzәştlәri
vergi rejimi
vergi dәrәcәsi
vergi payı
vergiqoyma
Sual: Vergi ödәyicisi vә vergi daşıyıcısı eyni subyektdir? (Çәki: 1)
birbaşa vergi
dolayı vergi
azad vergilәr
ümumi vergilәr
xüsusi vergilәr
Sual: Vergi ödәyicisi vә vergi daşıyıcısı müxtәlif subyektlәrdir? (Çәki: 1)
dolayı vergi
birbaşa vergi
azad vergi
ümumi vergi
xüsusi vergi
Sual: Vergilәrin qalxması zamanı nә baş verir? (Çәki: 1)
mәcmu tәlәb azalır
mәcmu tәklif azalır
mәcmu tәlәb vә tәklif azalır
mәcmu tәlәb vә tәklif artır
mәcmu tәklif artır
Sual: Verginin funksiyaları: (Çәki: 1)
fiskal, sosial, tәnzimlәyici, yenidәn bölüşdürücü, nәzarәt
fiskal, sosial, gәlirlilik, tәnzimlәyici
fiskal, aydınlıq, sosial, tәnzimlәyici, nәzarәtedici
fiskal, bölüşdürücü, әdalәtlilik, nәzarәtedici
heç biri düz deyil

