
3301  (300 test) 

 

 

1Sual: Tələbatın mahiyyəti  

 -ehtiyaclardır 

 istehlakdır 

 idarəetmədir 

 iqtisadiyyatdır 

 sosial sferadır 

 

 

2Sual: Tələbatın xarakteri   

             fərdi 

 -ictimai 

 özəl 

 dövlət 

 müəssisə 

 

 

3Sual: Tələbatın yaranma səbəbi   

            fiziologiya 

 -mühüt 

 iş yeri 

 ailə tərkibi 

 vəzifə 

 

 

4Sual: Tələbat iqtisadiyyatı   

             -resurslar 

 maddi nemətlər 



 xidmət 

 bazar tutumu 

 adamlar 

 

 

5Sual: Tələbatın yeri   

             -idarəetmə 

 tənzilmlənmə 

 müqasiyəli təhlil 

 proqnzolaşma 

 ölkəmə 

 

 

6Sual: Tələbat təşkilati quruluşudur  

 -sistemli 

 kompleksli 

 müxtəliflik 

 əvəzetmə 

 dinamika 

 

 

7Sual: Tələbatın növü deyil  

 maddi 

 mənəvi 

 xidmət 

 istehlak 

 -doğum və ölüm 

 

 

8Sual: Tələbatın coğrafi amili  



 təbii resurslar 

 -insan amili 

 iqlim 

 maddi istehsal 

 ölkədə inkişaf 

 

 

9Sual: Tələbatın təşkili  

 əhalinin tələbi 

 -bazar tələbi 

 kommersiya 

 gəlirlik 

 mənfəət 

 

 

10Sual: Tələbatın regionlaşması  

 əhalinin sayı 

 -məhsuldar qüvvələr 

 iş yerləri 

 yoxsulluq 

 inkişaf səviyyəsi 

 

 

11Sual: Sosial tələbat  

 maddi tələbat 

 -mənəvi tələbat 

 inkişafda tələbat 

 artım 

 ömür müddəti 

 



 

12Sual: Tələbat necə kateqoriyadır  

 maddi kategoriyadır 

 istehsal 

 -sosial 

 mənəvi 

 dəyər 

 

 

13Sual: Bazar tələbi qanunu  

 tələb və təklif 

 tələbat 

 təklif 

 -tarazlıq 

 maksimum hədd 

 

 

14Sual: Minimum tələbat  

 yaşayış minimumu 

 -istehlak səbəti 

 ehitiyac minmumu 

 normalar 

 proqnoz normaları 

 

 

15Sual: Tələbat təsir edən amil  

 xərc 

 -gəlirlər 

 istehsal 

 ixrac 



 idxal 

 

 

16Sual: Tələbatın təsnifatı deyil 

 mənəvi tələbat 

 sosial tələbat 

 maddi tələbat 

 -ÜDM 

 milli gəlir 

 

 

17Sual: Tələbatın ödənilməsi meyarı 

 -maksimum istehlak 

 minimum istehlak 

 adam başına istehlak 

 ailə istehlakı 

 region istehlakı 

 

 

18Sual: Tələbatın ödənilməsi dərəcəsi 

 -normalar nisbət 

 minimum və maksimum 

 orta istehlak 

 adam başına istehlak 

 ticarət dövriyyəsi 

 

 

19Sual: Tələbat göstəricidir 

 -həyat səviyyəsi 

 inkişaf 



 tərəqqi 

 elmi-texniki tərəqqi 

 regional inkişaf 

 

 

20Sual: Tələbatın meyarı 

 məhsulun həcmi 

 məhsulun keyfiyyəti 

 -ödənilmə dərəcəsi 

 əhalinin güzaranı 

 komplekslik 

 

 

21Sual: Tələbat sistemi 

 əlaqədir 

 -formalardır 

 mənbələrdir 

 əhali qrupları 

 sosial qrupları 

 

 

22Sual: Əhalinin tələbat növü deyil 

 ərzaq 

 qeyri ərzaq 

 -ekologiya 

 xidmət 

 yığım 

 

 

23Sual: Tələbatın resurs təminatı 



 yığım 

 -gəlir 

 ÜDM 

 investisiya 

 idxal 

 

 

24Sual: Maddi tələbat deyil 

 ərzaq 

 qeyri ərzaq 

 -xidmət 

 istehlak 

 resurs 

 

 

25Sual: Əhali tələbat təsnifatı deyil 

 kənd əhalisi 

 şəhər 

 sənaye məshulu 

 kənd təsərrüfatı 

 -dövlət 

 

 

26Sual: İctimai tələbatı 

 əhalinin tələbatı 

 fərdi 

 ailənin 

 -orta əhali tələbatı 

 nazirin 

 



 

27Sual: Fərdi tələbat 

 qruplar 

 insanlar 

 -sosial qruplar 

 sənaye işçiləri 

 dövlət qulluğu 

 

 

28Sual: Tələbat asılıdır 

 əhalinin tərkibindən 

 -əhali rifahından 

 əhali gəlirlərindən 

 təbiətdən 

 dövlətin xarakterindən 

 

 

29Sual: Tələbatın dinamikası 

 azalan 

 artan 

 -struktur dəyişmə 

 idarə olunmayan 

 kortəbii 

 

 

30Sual: Dövlət tələbatı tənzilmləyir 

 istehsal yolu 

 gəlirlər 

 -sosial müdafiə 

 inzibati 



 iqtisadi 

 

 

31Sual: Tələbatda həmrəylik 

 -minimal hədd 

 orta səviyyə 

 maksimum hədd 

 artma 

 azalma 

 

 

32Sual: Tələbatın təşkili 

 ticarət 

 idxal 

 -bazar 

 qiymət 

 mübadilə 

 

 

33Sual: Tələbatın təşkili formaları 

 fərdi 

 kollektiv 

 -tələb və təklif tarazlığı 

 proqnozlaşma 

 yerləşmə 

 

 

34Sual: Mənəvi tələbat 

 geyim 

 təsir 



 teatr 

 -mədəniyyət 

 elm 

 

 

35Sual: Ərzaq tələbatının xüsusi çəkisi 

 80% 

 70% 

 -60% 

 30% 

 10% 

 

 

36Sual: Ərzaq tələbatının amili 

 fiziologiya 

 -gəlirlər 

 təminat 

 yoxsulluq 

 həyat səviyyəsi 

 

 

37Sual: Tələbatın sosial mənası 

 inkişaf 

 -yoxsulluğun azalması 

 həyat səviyyəsi 

 mənəviyyat 

 hərtərəfli inkişaf 

 

 

38Sual: Tələbat təbiətdən asılıdır 



 iqlim şəraiti 

 -fiziologiya 

 genetika 

 dağlıq 

 aran rayonu 

 

 

39Sual: Tələbatın inteqrasiya yolu 

 -idxal 

 ixrac 

 yerdəyişmə 

 mədəni əlaqələr 

 iş yerləri 

 

 

40Sual: Tələbatın müasirliyi 

 onun standartlaşması 

 -onun inteqrasiyası 

 keyfiyyət 

 yeni məhsullar 

 innovasiyalar 

 

 

41Sual: Şəxsi tələbat 

 əhali tələbatı 

 -hər fərdin tələbatı 

 ictimai 

 orta sinif 

 yoxsulluq tələbatı 

 



 

42Sual: Tələbatın ödənilməsi 

 -balanslar 

 proqnozlar 

 amili 

 təhsil 

 tənzilmlənmə 

 

 

43Sual: Tələbatın idarə olunması 

 -istehsal 

 resurs 

 təşkil 

 tənzilmlənmə 

 inzibatçılıq 

 

 

44Sual: Biznesin rolu 

 tələbatı öyrənir 

 -bazarı tənzimləyir 

 pul tapır 

 ticarət təşkil edir 

 kapital qoyur 

 

 

45Sual: Tələbat siyasi kategoriyadır  

                demokratiya təmin edir 

 -dövlət siyasəti formalaşdırır 

 idxalı 

 ixracı 



 istehsalı tənzimləyir 

 

 

46Sual: Tələbat təşkili sistemidir 

 proqnozlar verir 

 qiymətləndirir 

 -yollar axtarır 

 qanunlar tərtib edir 

 ölkələrlə əlaqələr qurur. 

 

 

47Sual: Tələbatın bölgü rolu 

 istehsalı artırır 

 -sosial ədaləti təmin edir 

 gəlirləri formalaşdırır 

 bazarı təşkil edir 

 az təminatlığı azaldır 

 

 

48Sual: Tələbatda differensiallaşma 

 yoxsullar 

 -orta sinif 

 varlı təbəqə 

 aclar 

 kimsəsizlər 

 

 

49Sual: Tələbatın əsas ölçüsü 

 -maddi və mənəvi nemətlər 

 az təminatlıq 



 əmtəə təklifi 

 qiymət 

 qıtlıq 

 

 

50Sual: Tələbatın proqnozu 

 statistik 

 -normativ 

 resurs 

 balans 

 hesablama 

 

 

51Sual: Tələbatda maarifçilik 

 seçim aparmaq 

 -orqanizmi inkişaf etdirmək 

 tamahkarlıq 

 qənaətçilik 

 millilik 

 

 

52Sual: Tələbatın region meyarı 

 əhalinin minimum artımı 

 -əhalinin həyat səviyyəsi 

 iş yerləri 

 ərzaq təhlükəsizliyi 

 iqtisadi təhlükəsizlik 

 

 

53Sual: Tələbatın region amilləri 



 əhali 

 -iqtisadiyyat 

 infrastruktura 

 dövlətçilik 

 yerli resurslar 

 

 

54Sual: Regional tələbatın tənzimlənməsi 

 vəsaitlər 

 -investisiya 

 lizing 

 dotasiya 

 subsidiya 

 

 

55Sual: Regional tələbatda mövsümlülük 

 -kənd təsərrüfatı 

 iqlim 

 miqrasiya 

 turizm 

 istirahət 

 

 

56Sual: Tələbatın hüquqları 

 -konstitusiya hüququ 

 bizim hüquq 

 sahibkarlıq 

 təhsil 

 səhiyyə 

 



 

57Sual: Normalar 

 sosial normalar 

 -istehlak normalar 

 artım 

 ömür 

 əhali 

 

 

58Sual: Tələbatın dominantı 

 əhali 

 -gəlirlər 

 yığım 

 xərclər 

 demoqrafiya 

 

 

59Sual: Kollektiv tələbat 

 pulsuz xidmət 

 -ictimai yerlər 

 fərdi tələbat 

 müəssisə tələbatı 

 xarici tələbat 

 

 

60Sual: Tələbat asılıdır 

 nominal gəlirlərdən 

 -real gəlirlərdən 

 nisbi gəlirlərdən 

 yığımdan 



 paydan 

 

 

61Sual: Tələbat dinamikası 

 artım 

 azalma 

 -struktura 

 nisbətən 

 mütləq 

 

 

62Sual: Tələbatın statistik göstəicisi 

 ÜDM da istehlak 

 -adam başına istehlak 

 yığım 

 miqrasiya 

 idxal 

 

 

63Sual: Tələbatın əsas görünən tərəfi 

 ideal 

 -real 

 normativ 

 hesablama 

 proqnozlar 

 

 

64Sual: Tələbatın qiymətləndirilməsi 

 statistik 

 -dinamik 



 real 

 imitasiya 

 eksperiment 

 

 

65Sual: Tələbatın tədqiqi metodu 

 sorğu 

 statistik 

 iqtisadi riyazi 

 -amillər 

 hesablama 

 

 

66Sual: Tələbatın əsas amili 

 maddi amil 

 -insan amili 

 təbii amil 

 tənzimlənmə 

 xarici amil 

 

 

67Sual: Tələbatın milliliyi 

 onun həcmi 

 -onun aparıcı məhsulları 

 xidmət 

 təhsil səviyyəsi 

 mədəniyyət 

 

 

68Sual: Tələbatın sintetik göstəricisi 



 natural 

 -dəyər 

 artım 

 struktur 

 differensasiya 

 

 

69Sual: Tələbat prioritetləri 

 yığım 

 -ərzaq 

 xidmət 

 qeyri ərzaq 

 tibbi dərmanlar 

 

 

70Sual: Kənd əhalinin tələbatı  

                 ərzaq 

 -fərdi istehsal 

 dəyirman 

 nəqliyyat 

 səhiyyə 

 

 

71Sual: Təhsildə tələbat asılıdır 

 uşaqların sayı 

 əmək haqqı 

 -maddi təminat 

 ailə tərkibi 

 yaşadığı mühüt 

 



 

72Sual: Tələbat tənzimlənməlidir 

 bütövlükdə 

 -bəzi məhsularda 

 xidmətdə 

 təhsildə 

 mədəniyyətdə 

 

 

73Sual: Tələbatın planlaşması 

 -maksimum 

 minimum 

 təqribi 

 məhdudiyyət 

 nisbi 

 

 

74Sual: Mənəvi tələbat 

 rifah 

 xidmət 

 -mədəniyyət 

 istehlak 

 davranış 

 

 

75Sual: Tələbatın dəyişmə yolları 

 inqilabi 

 təkamül 

 -həyat tərzi 

 istehsal 



 idxal 

 

 

76Sual: Real tələbat ölçülür  

 pul gəlirləri ilə 

 -istehlakla 

 yığımla 

 xərclərlə 

 ərzaqla 

 

 

77Sual: Tələbatın istehsal amili 

 xidmət 

 -maddi istehsal 

 mənəvi nemətlər 

 əmək məhsuldarlığı 

 intensivləşmə 

 

 

78Sual: Resurslar nəyə təsir edir 

 əhali tələbatına 

 -istehsal tələbatına 

 rifaha 

 sahibkarlığa 

 iqtisadi inkişafa 

 

 

79Sual: Tələbat məhdudlaşmalıdır 

 zərərli maddələr 

 cəmiyyətə zidd vərdişlər 



 -narkomaniya 

 ərzaq 

 qeyri ərzaq 

 

 

80Sual: Mənəvi tələbat asılıdır 

 maddi tələbatdan 

 -rifahın 

 şəhər mühütü 

 kənd şəxsiyyətdən 

 kənd 

 

 

81Sual: Uşaqların tələbata təsir 

 -dövlət siyasəti 

 ticarət 

 ərzaq istehsalı 

 idxal 

 ixrac 

 

 

82Sual: Tələbatda sosial amil 

 əhali 

 -sosial qruplar 

 ali təhsil 

 dövlət qulluğu 

 xarici vətənadşlar 

 

 

83Sual: Tələbatın reallaşması 



 istehsal 

 istehlak 

 -yığım 

 miqrasiya 

 narazılıq 

 

 

84Sual: Tələbatın həcmi müəyyən edir 

 regionun iqtisadiyyatı 

 -onun strukturunu 

 əhalinin 

 yaşamaq tərzini 

 inkişaf səviyyəsi 

 

 

85Sual: Tələbatın modelləri 

 təsviri model 

 ideal model 

 -real 

 imitasiya 

 proqnoz 

 

 

86Sual: Tələbat proqnozlaşır 

 cari 

 -strateji 

 uzunmüddətli 

 statistik 

 dinamik 

 



 

87Sual: Strateji planlaşmada məqsəd 

 istehsala tənzimləyən  

 -əhalinin rifahı 

 yoxsulluğun azalması 

 tənzimləmək 

 idarə etmək 

 

 

88Sual: Tələbatda aparıcı həlqə 

 gəlirlərdən asılılıq 

 -çatılmış səviyyə 

 tələbatın strukturu 

 ödəmə səviyyəsi 

 maksimum istehsal 

 

 

89Sual: Region əhalinin tələbatı ödənilmirsə nə baş verir 

 işsizlik 

 -miqrasiya 

 tarazlıq 

 inkişaf dayanır 

 mübarizə 

 

 

90Sual: Tələbat nəyə əsaslanır (Çəki: 1) 

 qipotezlərə 

 -elmi mülahizələrə 

 texnologiyalara 

 struktur islahatlara  



 idarəetmə, təcrübə etmə 

 

 

91Sual: Tələbat nəyə təsir edir (Çəki: 1) 

 inkişafa 

 istehsala 

 -həyat səviyyəsinə 

 təbii artım 

 məskunlaşmaya 

 

 

92Sual: Sosial tələbat asılıdır (Çəki: 1)  

             maddi tələbat 

 -ölkədə inkişafda 

 xarici təsirlərdən 

 müharibədən 

 əzilməkdən 

 

 

93Sual: Qeyri ərzaq tələbatında ev təsərrüfatı ilə bağlıdır (Çəki: 1) 

 maşınlar 

 avadınlıqlar 

 -texnologiyalar 

 işçilər 

 heyvandarlıq 

 

 

94Sual: Tələbatın təşkili növləri (Çəki: 1) 

 -ictimai tələbat 

 fərdi tələbat 



 kollektiv 

 sahə 

 ərzaq 

 

 

95Sual: Uşaqların tələbatın prioritetliyi (Çəki: 1) 

 təhsil 

 səhiyyə 

 -ərzaq 

 qeyri ərzaq 

 səhiyyə 

 

 

96Sual: Sosial tələbatın əsas istiqaməti (Çəki: 1) 

 istehsal 

 mədəniyyət 

 sənaye 

 -istehlak 

 xarici əlaqələr 

 

 

97Sual: Sosial-mədəni sfera (Çəki: 1) 

 intelektual artım 

 davranışı formalaşdırır 

 -insan inkişafını həlli 

 sənayeni yüksəldir 

 cəmiyyəti inkişaf etdirir 

 

 

98Sual: Resurs tələbatı (Çəki: 1) 



 təbii resurslar 

 -insan resursları 

 elmi 

 texniki 

 məhsuldar kapital 

 

 

99Sual: Texnologiya tələbatı (Çəki: 1) 

 -məhsuldarlığı artırır 

 əməyi inkişf etdirir 

 məhsulun keyfiyyəti 

 gəlirlər 

 məsrəfləri artırır 

 

 

100Sual: Əhalinin tələbatın reallaşması (Çəki: 1) 

 -tələblə 

 təkliflə 

 qiymətlə 

 məsrəflə 

 bazarla 

 

 

 

 

101Sual: İstehlak nədir (Çəki: 1) 

 mədəni tələbatdır 

 -reallaşan istehlakdır 

 perspektiv amildir 

 səyfəlidir 



 inkişafdır 

 

 

102Sual: Istehlak və istifadə (Çəki: 1)  

            eynidir 

 -fərqlidir 

 oxşardır 

 əsasları eynidir 

 fərqli cəhətləri çoxdur 

 

 

103Sual: Istehlakın əhali üçün xarakteristikası (Çəki: 1) 

 maddi nemətlər 

 -maddi və mənəvi nemətlər 

 xidmət 

 elm 

 dünya görüşü 

 

 

104Sual: İstehlaka təsir edir (Çəki: 1) 

 istehsal 

 -gəlirlər 

 qiymət 

 bazar 

 təklif 

 

 

105Sual: İstehlakın formaları (Çəki: 1) 

 -natural istehlak 

 sənaye məhsulu 



 kənd təsərrüfatı 

 elm və təhsil 

 mədəniyyət 

 

 

106Sual: İstehlak obyekti (Çəki: 1) 

 satış məntəqələri 

 -ticarət 

 yığım 

 xərc 

 hədiyyə 

 

 

107Sual: İstehlak rifaha təsir edir (Çəki: 1) 

 tələbatı ödəyir 

 -həyat səviyyəsi göstərir 

 yoxsulluğa təsir edir 

 əhalini məskunlaşır 

 əhalini inkişaf etdirir 

 

 

108Sual: İstehlak davranışı (Çəki: 1) 

 maddi nemətlər 

 xidmət 

 -istehlak strukturu 

 gəlirlər 

 xərclər 

 

 

109Sual: İstehsalın strukturu (Çəki: 1) artım 



 adam başına istehlak 

 -istehlak növü üzrə 

 yığım 

 xidmət 

 

 

110Sual: İstehlak mənbəi (Çəki: 1)  

         -natural istehlak 

 istehsal 

 idxal 

 yığım 

 bağışlanan 

 

 

111Sual: İstehlaka təsir edir (Çəki: 1) 

 -gəlirlər 

 xərclər 

 ailə 

 dövlət 

 ticarət 

 

 

112Sual: İstehlak tələbi (Çəki: 1) 

 fizioloji tələb 

 artım pullar 

 borc 

 yığım 

 -təkrar istehsal tələbi 

 

 



113Sual: İstehlakın makro modeli (Çəki: 1) 

 ÜDM 

 -maksimum istehlak 

 minimum məsrəf 

 istehlak tələbi 

 ixracat tələbi 

 

 

114Sual: İstehlak bazarının əsas amili (Çəki: 1) 

 istehsal 

 -alıcılıq qabiliyyəti 

 ticarət 

 tələb 

 təklif 

 

 

115Sual: Ərzaq istehlakı (Çəki: 1) 

 zəruridir 

 təhlükəsizdir 

 -prioritet istiqamətdir 

 sahələri inkişaf etdirir 

 dayanığlı siyasətdir 

 

 

116Sual: Dövlətin rolu (Çəki: 1) 

 tənzimləyir inzibati yolla 

 -iqtisadi yolla 

 güzəştlə 

 maliyyə yolu ilə 

 kreditlə 



 

 

117Sual: Ərzaq tələbini ödəmək üçün nə etmək lazımdır (Çəki: 1) 

 bazarı qoymaq 

 -istehsalı artırmaq 

 gəlirləri artırmaq 

 idxala yer vermək 

 subsidiyalar vermək 

 

 

118Sual: İstehsal istehlaka nə verir (Çəki: 1)  

            onu stimullaşdırır 

 -təklifi formalaşdırır 

 tarazlı siyasətlə 

 təhlükəsizlik 

 az təminatlılığı azaldır 

 

 

119Sual: Ərzaq istehlakın keyfiyyət xarakteristikadır (Çəki: 1)  

təhlükəsizliyi təmin edir 

 -əhalinin yoxsulluğun meyarıdır 

 tarazlığındır 

 kompleks inkişafıdır 

 kənd təsərrüfatıdır 

 

 

120Sual: İstehlak normaları (Çəki: 1)  

           -fizioloji normalar 

 texniki 

 iqtisadi 



 sosial 

 tənzimlənən 

 

 

121Sual: İstehlak bazarı (Çəki: 1) 

 əmtəə çoxluğu 

 xidmət 

 yığım 

 əhali 

 -mal və xidmət 

 

 

122Sual: İstehlak zamana görə vacibdir (Çəki: 1) 

 təhlil 

 -proqnoz üçün 

 ölçmə 

 qiymətləndirir 

 qiymət amili 

 

 

123Sual: İstehlakın normativ bazası (Çəki: 1) 

 -qanunlar 

 hüquqi normativlər 

 yaşayış minimumu 

 istehlak səbəti 

 sosial normalar 

 

 

124Sual: İstehlakın sosial tərəfi (Çəki: 1) 

 tələbat 



 yoxsulluq 

 yaşayış tərzi 

 -rifah 

 dünya görüşü 

 

 

125Sual: Istehlakın proqnozu (Çəki: 1)  

               bir parametri 

 -çox amilli 

 optimal 

 funksional 

 xətti 

 

 

126Sual: İstehlak səviyyəsi (Çəki: 1)  

  -adam başına 

 istehlak fondu 

 ÜDM 

 artım tempi 

 azalma 

 

127Sual: İstehlakın nisbi göstərici (Çəki: 1)  

maddi və mənəvi nemətlər 

 -adam başına 

 ərzaq 

 qeyri-ərzaq 

 xidmət 

 

 

128Sual: İstehlakın gəlirlər əlaqə sxemi (Çəki: 1) 



 -bir başa 

 balanlsar 

 modellər 

 cədvəllər 

 nisbətlər 

 

 

129Sual: İstehlakın tənzimlənməsi (Çəki: 1) 

 ticarət 

 yopdan satış 

 -marketing 

 strategiya 

 nisbi planlaşma 

 

 

130Sual: İstehlakın balans modeli (Çəki: 1)  

            makro balanslar 

 -gəlir və istehlak 

 istehsal 

 idxal və ixrac 

 imitasiya 

 

 

131Sual: Ailənin istehlakı asılıdır (Çəki: 1)  

              ailə üzvlərinin sayı 

 -ailə gəlirləri 

 ailənin vardatı 

 qohumluk əlaqələri 

 torpaq sahəsi 

 



 

132Sual: Məşğulluq təsir edir (Çəki: 1) 

 istehlaka 

 -gəlirlərə 

 istehsala 

 tələbata 

 dünya görüşünə 

 

 

133Sual: Milli gəlirdə istehlak səviyyəsi (Çəki: 1) 

 80% 

 70% 

 -25% 

 10% 

 5% 

 

 

134Sual: İstehlaka təsir edir (Çəki: 1)  

           sahibkarlıq 

 -ev təsərrüfatı 

 xidmət sferasıdır 

 dövlət orqanları 

 xarici müəssisələr 

 

 

135Sual: İstehlakın normaları nədir (Çəki: 1)  

              istehsal həcmi 

 -adam başına düşən istehlak 

 idxal 

 ixrac 



 ticarətdə təklif 

 

 

136Sual: İstehlakın mal quruluşunda əsas yeri (Çəki: 1) 

 xidmət 

 yığım 

 -ərzaq 

 tikinti 

 sənaye məhsulu 

 

 

137Sual: Respublikada istehlak resursları neçə faiz ola bilər (Çəki: 1) 

 10% 

 40% 

 60% 

 -85% 

 100% 

 

 

138Sual: İstehlakın proqnozu (Çəki: 1)  

             artım 

 struktur 

 -adam başına istehlak 

 amillər 

 aparıcı həlqə 

 

 

139Sual: İstehlakın proqnoz modeli (Çəki: 1) 

 statistik 

 normativ 



 -amillər 

 iqtisadi-riyazi 

 bir başa hesablama 

 

 

140Sual: İstehlakın xüsusiyyətləri (Çəki: 1)  

            sosial 

 -milli 

 əhalinin yoxsulluğu 

 regional 

 ərazi 

 

 

141Sual: İstehlakda balans modeli (Çəki: 1) 

 ixrac balansı 

 - istehsal və istehlak 

 idxal balansı 

 differensial balans 

 icmai balansı 

 

 

142Sual: İstehlak proqnzolaşmada əsas tiplər (Çəki: 1)  

passiv 

 -aktiv 

 imitasiya 

 təsviri 

 təqribi 

 

 

143Sual: İstehlakda əsas amil (Çəki: 1)  



         -    gəlir 

 xərc 

 ailə tərkibi 

 iş şəraiti 

 yoxsulluq 

 

 

144Sual: Ərzaq istehlakında xüsusiyyətləri (Çəki: 1)  

          onun dinamizmi 

 -onun doyma halı 

 onun elastiliyi 

 strukturu 

 sabitliyi 

 

 

145Sual: Xidmət istehlakında nə pulsuzdur (Çəki: 1)  

         əmtəə 

 tikinti 

 -səhiyyə 

 təhsil 

 mədəniyyət 

 

 

146Sual: İstehlakın səmərəsi (Çəki: 1)  

            onun iqtisadi səmərəsi 

 onun tələbata uyğunluğu 

 -tələbatın ödənilmə dərəcəsi 

 maksimum istehlak 

 minimum istehlak 

 



 

147Sual: Minimal istehlak büdcəsi (Çəki: 1)  

               istifadə olunmur 

 az istifadə olunur 

 -istifadə olunur 

 tədqiqat obyektidir 

 müqayisə göstəricisidir 

 

 

148Sual: Rasional büdcə (Çəki: 1)  

maksimum 

 minimum 

 gəlirlərlə uyğunlaşır 

 -fizioloji tələbata uyğundur 

 qənaətlidir 

 

 

149Sual: Regionlarda istehlakın amili (Çəki: 1)  

        əhali 

 istehsal 

 idxal 

 tələb 

 -təklif 

 

 

150Sual: İstelakın maliyyə əsasları (Çəki: 1)  

dövlət büdcəsi 

 -ailə büdcəsi 

 bələdiyyə büdcəsi 

 müəssisələr 



 sosial müdafiə 

 

 

151Sual: İstehlakın qorunması (Çəki: 1) 

 -qanunla 

 tələblə 

 təkliflə 

 dövlət tənizmlənməsi 

 bölgü sistemi 

 

 

152Sual: İstehlakda qütbləşmə olmalıdır (Çəki: 1)  

         yox 

 bəli 

 iqtisadi əsaslarla 

 -bölgü sistemlə 

 bərabərlik olmalıdır 

 

 

153Sual: İstehlakın təşkilatlanması (Çəki: 1)  

          ticarət 

 -marketing 

 natural 

 bölgü 

 təminat 

 

 

 

 

 



154Sual: Ticarətin formaları (Çəki: 1)  

             yopdan satış 

 pərakəndə 

 -marketing 

 pulsuz 

 kollektiv 

 

 

155Sual: İstehlak sferası bölünür əsasən (Çəki: 1)  

            sənaye 

 tikinti 

 -əhali 

 kənd təsərrüfatı 

 turizm 

 

 

156Sual: İstehlakda ixracat yolu (Çəki: 1)  

           birbaşa 

 -gəlmə turizmi 

 Satış 

 hədiyyə 

 mövsümü 

 

 

157Sual: İstehlaka görə qütbləşmə (Çəki: 1) 

 yoxsul 

 -orta təbəqə 

 varlı 

 ac 

 orta bal 



 

 

158Sual: İstehlak bazarının yerləşməsi vacibdir (Çəki: 1) 

 -rayonlar üzrə 

 funksional vəzifə 

 müəssisə 

 xarici əhali üçün 

 kənd və şəhər 

 

 

159Sual: İstehlak bazarı deyil (Çəki: 1)  

              ərzaq 

 qeyri ərzaq 

 xidmət 

 -müəssisədə istehlak 

 xarici bazarlar 

 

 

160Sual: Tələbatın psixoloji amil (Çəki: 1) 

 vəzifə 

 -dünya görüşü 

 ictimai tərbiyə 

 əhalinin yaşayışı 

 etnik 

 

 

161Sual: Tələbat və istehlak əlaqəsi nə ilə baş verir (Çəki: 1) 

 artımla 

 -istehlak tələbatı təkmilləşdirir 

 azaldır 



 tarazlaşdırır 

 qərar qəbulunu təkmilləşdirir 

 

 

162Sual: İstehlakda ərzaqın faizdən yuxarı olması nə deməkdir (Çəki: 1)  

         -yoxsuldur 

 varlıdır 

 orta təbəqədir 

 əhali yaxşı yaşayır 

 ədalətlidir 

 

 

163Sual: Xidmət neçə fazi olmalıdır (Çəki: 1)  

           10% 

 11% 

 12% 

 -30% 

 40% 

 

 

164Sual: Çörək istehlakı ildə nə qədərdi (adam başına) (Çəki: 1) 

 10 kq 

 20kq 

 30kq 

 -80 kq 

 75kq 

 

 

165Sual: İstehlak mədəniyyəti nədir (Çəki: 1)  

          qənaətdir 



 tələbə görə seçimi 

 -ağıllı xərcdir 

 perspektivdir 

 özünü aparmaqdır 

 

 

166Sual: Sosial ədlət nə ilə baş verir (Çəki: 1)  

           istehlak ölçüsü ilə 

 -gəlir və istehlakın uyğunluğu ilə 

 korrupsiya 

 rüşvətxorluq 

 istismar ilə 

 

 

167Sual: İstehlakda uzaq görənlik (Çəki: 1) 

 -istehsal istehlakı 

 yığım istehlakı 

 cari istehlak 

 israfçılıq 

 bağışlamaq 

 

 

168Sual: Varlı əhalinin istehlakı artıqdır (Çəki: 1) 

 tikinti 

 -mənzil 

 maşın 

 torpaq 

 ərzaq 

 

 



169Sual: Yoxsul əhalinin istehlakın əsasən ibarətdir (Çəki: 1) 

 -ərzaq 

 qeyri ərzaq 

 maşın 

 ev 

 səyahət 

 

 

170Sual: Pulsuz xidmət daha çox hansı ailələrə şamildir (Çəki: 1) 

 uşaqlı 

 subay 

 penisonerlər 

 -qaçqınlar 

 gəlmə 

 

 

171Sual: Yığımın istehlaka təsir edir (Çəki: 1)  

             -onu azaldır 

 artırır 

 sabit saxlayır 

 gələcəyi təmin edir 

 rifahı yaxşılaşdırır 

 

 

172Sual: İstehlak faydalıdır (Çəki: 1)  

           -ictimai baxımdan 

 fərdi baxımından 

 sənaye marağı 

 ərazi baxımından 

 idarə etmə baxımından 



 

 

173Sual: Faydallıq nədir (Çəki: 1) 

 -meyardır 

 əmək şəraitidir 

 fərdi haldır 

 inkişafdır 

 rəqabətdir 

 

 

174Sual: İctimai faydalılıq (Çəki: 1) 

 funksiyadır 

 amillərin təsiridir 

 tənzimləmədir 

 mexanizmlərdir 

 qanundur 

 

 

175Sual: İstehlakın maksimumlaşdırılması (Çəki: 1) 

 planlaşmada 

 məqsdəli proqramdır 

 -meyardır 

 tədbirlərdir 

 tələbdir 

 

 

176Sual: Maksimum faydalıq funksiyası (Çəki: 1)  

              f(x) 

 -maxf(x1,x2,xn) 

 a1+b1x 



 an xn 

 a1-b1x 

 

 

177Sual: İstehlak gəlirlərdən necə asılıdır (Çəki: 1) 

 xətti 

 -üstlü funksiya 

 pareto 

 çox amilli 

 qeyri xətti 

 

 

178Sual: Ərzaq hansı xətlə hara qədər artır (Çəki: 1)  

         xətlə həmişə 

 -xətlə doyma 

 qeyri xətti 

 ekskopolasiya 

 kor reaksiya ilə 

 

 

179Sual: İstehlakın tənzimlənməsi (Çəki: 1)  

              -dövlət tənzilmlənməsi 

 bazar 

 sahibkar 

 regional 

 inzibatçılıq 

 

 

180Sual: İstehlakda reklam (Çəki: 1)  

          vacibdir 



 -bəzi məhsullara qadağandır 

 elmliklə vacibdir 

 televiziya, reklam 

 radio 

 

 

 

 

181Sual: isthlak və qiymət (Çəki: 1) 

 asılı deyil 

 üzvü bağlıdır 

 -qiymət artıma istehlaka azaldır 

 qiymət tənzimlənir 

 qiymət dəyişir 

 

 

182Sual: İstehlak qiyməti nədən asılıdır (Çəki: 1) 

 -maya dəyərindən 

 vaciblikdən 

 qıtlıqdan 

 təklifdən 

 gəlirdən 

 

 

183Sual: Qiymət artımı nəyə təsir edir (Çəki: 1)  

         -istehlakın həcminə 

 gəlirlərə 

 onun strukturuna 

 tələbə 

 bazar təklifinə 



 

 

184Sual: İstehlak qiymətinə əlavələr (Çəki: 1) 

 gətirilmə xərclər 

 -əlavə xərclər 

 vergi 

 mənfəət 

 bonus 

 

 

185Sual: İstehlak qiymətə təsir edir (Çəki: 1) 

 rifaha 

 -təminata 

 yığıma 

 yoxsulluğa 

 yaşayış tərzinə 

 

 

186Sual: Qiymətlərin tənzimlənməsi (Çəki: 1) 

 -qanunla 

 inzibatçılıqla 

 icra orqanları 

 müəssisə 

 dövlət 

 

 

187Sual: Qiymət pula necə təsir edir (Çəki: 1) 

 artırır 

 -inflyasiya baş verir 

 emisiyaya səbəb olur 



 yığıma səbəb olur 

 istehlakı dəyişir 

 

 

188Sual: İstehlak qiyməti daha çox inhisardan asılıdır (Çəki: 1)  

              təbii inhisar 

 -sünni inhisar 

 qıtlıq 

 izafi xərclərdən 

 sünni tənzimləmədən 

 

 

189Sual: Tənzimlənən qiymətlər tətbiq olunur (Çəki: 1)  

           qəza istehlakı 

 enerji 

 nəqliyyat 

 rabitə 

 -qeyri ərzaq 

 

 

190Sual: Qiymət nədir (Çəki: 1)  

            -siyasətdir 

 mexanzimdir 

 iqtisadi prosesdir 

 formadır 

 üsuldur 

 

 

191Sual: Xarici və daxili qiymətləri nə ilə tənzimləyir (Çəki: 1)  

-gömrük ödəmələri 



 qanunlar 

 vergilər 

 qadağalar 

 kvotalar 

 

 

192Sual: Vergi ilə tənzimləmə nə verir (Çəki: 1) 

 -istehlakı azaldır 

 artırır 

 əhalinin alıcılığına təsir edir 

 tarazlığı artırır 

 gəlirləri tənzimləyir 

 

 

193Sual: Sosial vergilər vacibdir (Çəki: 1)  

          gələcək istehlaka təsir edir 

 -pensiyaları artırır 

 cari xərcləri azaldır 

 dövlət siyasətidir 

 sosial siyasətdir 

 

 

194Sual: İstehlak siyasəti (Çəki: 1)  

         -dövlət siyasətidir 

 ictimai tənzimləmədir 

 sosial ədalətdir 

 rifahdır 

 qeyri bərabərlikdir 

 

 



195Sual: İstehlak mədəniyyəti necə formalaşır (Çəki: 1) 

 dinamikada 

 tələb və təkliflə 

 -ictimai inkişafla 

 mədəni məhsularla 

 əhalinin inkişafına istehlak 

 

 

196Sual: Mədəni obyektlər (Çəki: 1)  

           klublar 

 teatr 

 -mədəniyyət məhsulu 

 onun planlaşması 

 qiymət 

 

 

197Sual: Mədəniyyət istehlakdan asılıdır (Çəki: 1) 

 qiymətdən 

 -əhalinin tələbindən 

 müəssisədən 

 şəhərdən 

 kənddən 

 

 

198Sual: Mədəniyyət istehlakına dəstəyi kim göstərir (Çəki: 1) 

 -dövlət 

 müəssisə 

 rabitə 

 iş yerləri 

 əhali 



 

 

199Sual: Tələbin ödənilməsinin nəticəsi (Çəki: 1) 

 rifahı artır 

 -iqtisadi artım 

 işsizlik 

 regional inkişaf 

 məskunlaşma 

 

 

200Sual: İstehlakın makroiqtisadi bölgüsü (Çəki: 1) 

 istifadə 

 yığım 

 ehtiyat 

 -istehlak resursları 

 xərclər 

 

 

201Sual: İstehlakın amili (Çəki: 1)  

          -ÜDM 

 yığım 

 əhali 

 sənaye 

 xidmət 

 

 

202Sual: Təminat səviyyəsi (Çəki: 1)  

                     tələbat 

 -tələbatın ödənilmə dərəcəsi 

 faktiki istehlak 



 nisbi istehlak 

 ərzaq məhsulu 

 

 

203Sual: İstehlakda ierarxiya (Çəki: 1)  

             həcminə görə 

 -tələbatın vacibliyi 

 ödənilmə dərəcəsi 

 istehslada rolu 

 ÜDM-da xüsusi çəkisi 

 

 

204Sual: İqtisai sahələr necə bölünür (Çəki: 1)  

xarici bazara istiqamətlər 

 -əhalinin tələbata ödəyən 

 satış üçün 

 xammal 

 son məhsul 

 

 

205Sual: Sahələrin son məhsulu hansı sənayedə çoxdur (Çəki: 1)  

             neft 

 kimya 

 -ərzaq 

 xidmət 

 kənd təsərrüfatı 

 

 

206Sual: İstehlak və aralıq məshulu (Çəki: 1) 

 10-80% 



 30-60% 

 -45-55% 

 70-10% 

 80-20% 

 

 

207Sual: İstehlakın sahə quruluşuna daxil deyil (Çəki: 1)  

       sənaye məhsulu 

 kənd təsərrüfatı 

 xidmət 

 nəqliyyat 

 -idxal 

 

 

 

 

208Sual: İstehlakın idarə edilməsi orqanları (Çəki: 1)  

            daxili işlər 

 təhlükəsizlik 

 -icra orqanları 

 bələdiyyə 

 yerli müəssisələr 

 

 

209Sual: Əhali istehlakının sosial-iqtisadi rolu (Çəki: 1)  

-rifahı tənzimləyən 

 kommersiya marağı 

 daxili təhlükəsizlik 

 idxal 

 ixrac 



 

 

210Sual: Əhali istehlakında fərqləri nəzərə alınması (Çəki: 1) 

 istehlaka stimul 

 -bazarın seqmentləşməsi 

 inzibati müdaxilə 

 planlaşma 

 əlavə resur ayırması 

 

 

211Sual: İstehalka təsir edən dövlət mexanizmləri (Çəki: 1) 

 maliyyə 

 kreditlər 

 -vergi azadılması 

 məhsulun satışı 

 istehlka stimul 

 

 

212Sual: İstehlak amili olaraq müavinat forması (Çəki: 1) 

 pulsuz xidmət 

 təqaüdlər 

 -müavinatlar 

 qiymət güzəşi 

 vergi azaldılması 

 

 

213Sual: İstehlak bazarı orqanları (Çəki: 1) 

 marketinglər 

 -sahibkarlar 

 dövlət 



 müəssisə 

 yerli orqanlar 

 

 

214Sual: İstehlakçı hüquqları qorunur (Çəki: 1) 

 -qanunla 

 cərimə ilə 

 sığorta ilə 

 dövlət nəzarəti 

 bazarın artımı 

 

 

215Sual: İstehsal və istehlakda əsas aparıcı rolu (Çəki: 1) 

 istehsal 

 istehlak 

 -qarşılıqlı təsir 

 idxal 

 ixrac 

 

 

216Sual: İstehlak qiyməti dəyişir (Çəki: 1)  

              tələbdən 

 təklifdən 

 alıcılıq qabiliyyəti 

 -maya dəyərdən 

 dövlət tənzimlənməsindən 

 

 

217Sual: Dövlətin istehlak bazarında rolu (Çəki: 1)  

           bir başa 



 dolayısı 

 -iqtisadi mexanizmlər 

 sosial mexanizmlər 

 inzibatçılar 

 

 

218Sual: İstehlak sferası özəlləşib (Çəki: 1)  

              80% 

 10% 

 -98% 

 15% 

 20% 

 

 

219Sual: İstehlak sferasında qərar qəbulu kim edir (Çəki: 1)  

              maddi vəziyyət 

 -istehlakçı 

 region 

 dövlət 

 əhali 

 

 

220Sual: İstehlakın səmərəsi (Çəki: 1)  

         onun xərcləri 

 onun kalorisi 

 -onun istehlakçıya uyğunluğu 

 maksimum hədd 

 minimum 

 

 



221Sual: İstehlakçıların motivi (Çəki: 1) 

 onun təhsili 

 -mədəniyyət 

 iqtisadi imkanlar 

 ailə tərkibi 

 iş şəraiti 

 

 

222Sual: Pensiyaçıların istehlak davranışı (Çəki: 1) 

 tibbi dərmanlar 

 kalorili yeməklər 

 -dieta 

 geyimlər 

 maşınlar 

 

 

223Sual: İstehlakın proqnozu (Çəki: 1)  

               uzunmüddətli 

 -qısamüddətli 

 cari 

 perspektiv 

 10 il 

 

 

224Sual: Gəlir və istelak əlaqələrinin təsviri (Çəki: 1) 

 artma 

 azalma 

 -elastik əmsalları 

 normalar 

 statistika 



 

 

225Sual: Modellərin müasirliyi (Çəki: 1) 

 statistik 

 -ekonometrik 

 reqresiya 

 xətti 

 funksional 

 

 

226Sual: İstehalkın dinamikası (Çəki: 1) 

 artım 

 azalma 

 -keyfiyyət dəyişmələri 

 inzibatçılıq 

 tənzimləmə 

 

 

227Sual: İstehlaka təsir etmir (Çəki: 1) 

 pensiya 

 əmək haqqı 

 -muzdlu əməyə görə haqq 

 sahibkarlıq 

 müavinat 

 

 

228Sual: İstehlak stimul yaradır (Çəki: 1) 

 -məhsuldarlığı artır 

 ömrü yüksəldir 

 razlığı aşıllayır 



 təbii artım 

 siyasi fəaliyyət 

 

 

229Sual: İstehlak nəyi tənzimləyir (Çəki: 1) 

 istehsal münasibətləri 

 -bölgü münasibətləri 

 ədalətliliyi 

 bərabərsizliyi 

 bərabərliyi 

 

 

230Sual: İnflyasiya istehlaka necə təsir edir (Çəki: 1)  

             alıcılıq qabiliyyəti azaldır 

 istehalkın həcmini azaldır 

 -bəzi məhsulları azaldır 

 yığımı azaldır 

 riskləri artırı 

 

 

231Sual: İstehlaka daha çox nə təsir edir (Çəki: 1) 

 qiymət 

 vergi 

 -bahalaşma 

 qıtlıq 

 bolluq 

 

 

232Sual: İstehlakda prioritetlər (Çəki: 1) 

 mənəvi istehlak 



 xidmət istehlakı 

 -maddi istehlak 

 qeyri ərzaq 

 bahalı mal 

 

 

233Sual: Uşaqlar istehlaka necə təsir edir (Çəki: 1) 

 azaldır 

 -gəlirlərə təsir edir 

 ev təsərrüfatına 

 ailə də istehlaka 

 fərdi istehlak 

 

 

234Sual: Hansı sahə əhali istehsalı ilə bir başa əlaqəlidir (Çəki: 1)  

           sənaye 

 xidmət 

 kənd təsərrüfatı 

 -rabitə 

 elmi və texniki tərəqqi 

 

 

 

235Sual: Aralıq istehlak nədir (Çəki: 1)  

             -istehsal daxili 

 son məhsul 

 xammal sərfi 

 əmək məsrəfi 

 itkilər 

 



 

236Sual: Əhlainin yığım motivi (Çəki: 1) 

 cari istehlak 

 məhsuldarlıq 

 -perspektiv istehlak 

 sənaye istehlakı 

 xidmət istehlakı 

 

 

237Sual: İstehlakın fərdi amili (Çəki: 1)  

                məhsuldarlıq 

 sənaye potensialı 

 insan fiziologiyası 

 -insanın təhsili 

 mədəniyyət 

 

 

238Sual: İstehlak motivi (Çəki: 1)  

             -insan motivi 

 istehsal amil 

 coğrafi amil 

 demoqrafik amil 

 xarici amil 

 

 

239Sual: Təhsilə tələbat aıslıdır (Çəki: 1)  

          uşaqların sayı 

 -əhalinin sayı 

 sinifdən sinfə keçmək 

 elmi-texniki tərəqqi 



 idarəetmə 

 

 

240Sual: Səhiyyə tələbatı (Çəki: 1) 

 sağlamlıq 

 -əhali 

 iş şəraiti 

 ekologiya 

 təhsil 

 

 

241Sual: Təbii resurslar istehlaka necə təsir edir (Çəki: 1) 

 iqlim şəraiti ilə 

 istehsal tələbatı formalaşdırır 

 -istehlak bazarına təsir edir 

 məşğulluq artır 

 gılirləri formalaşdırır 

 

 

242Sual: Təbii coğrafi şəraitə uyğun (Çəki: 1) 

 xidmət təşkil olunur 

 -istehsal mallar təklif olunur 

 menecment formalaşır 

 ərazi yerləşməsi 

 sosial müdafiə təşkil olunur 

 

 

243Sual: İstehsalın idarə metodları (Çəki: 1)  

         -komplekslik 

 sistemlik 



 tarazlıq 

 şərait yaratmaq 

 inzibati 

 

 

244Sual: İstehsalın normaları təsdiq olunur (Çəki: 1) 

 milli məclis 

 -nazirlər kabineti 

 prezident 

 sahələr 

 bələdiyyələr 

 

 

245Sual: Yerli bazarları kim tənzimləyir (Çəki: 1)  

            icra orqanları 

 nazirlər 

 -bələdiyyələr 

 sahibkarlar 

 müəssisələr 

 

 

246Sual: Kollektiv istehlaka nə daxildir (Çəki: 1) 

 səhiyyə 

 ictimai iaişə 

 parklar 

 -pulsuz xidmət 

 yol təsərrüfatı 

 

 

247Sual: Mənzillərin tələbatı nədən asılıdır (Çəki: 1)  



               tikintidən 

 -alıcılıq qabiliyyətindən 

 qiymətdən 

 pul vəsaitlərindən 

 dövlətdən 

 

 

248Sual: Səhiyyə tələbatının əsas göstəricisi (Çəki: 1) 

 əhali 

 -xəstələrin sayı 

 pul vəsaiti 

 müəssisə 

 investisiya 

 

 

249Sual: Təhsil tələbatı (Çəki: 1)  

         uşaqların sayı 

 -əhalinin sayı 

 müəssisələr 

 kapital qoyuluşu 

 gəlirlik 

 

 

250Sual: İstehlak strukturunda xidmət xərci (Çəki: 1)  

         20% 

 -70% 

 5% 

 3% 

 2% 

 



 

251Sual: Məişət tələbatı (Çəki: 1) 

 təminat səviyyəsi 

 -ev əşyaları 

 maşınlar 

 geyimlər 

 evlər 

 

 

252Sual: İstehlakın məhsullar üzrə strukturunda aparıcı sahə (Çəki: 1)  

                -yüngül sənaye 

 ağır sənaye 

 maşınqayırma 

 emal snənayesi 

 hasilat sənayesi 

 

 

253Sual: İstehlakın tənzimlənməsi yolu (Çəki: 1) 

 bazarın təşkili 

 -gəlirlərin sayı 

 qiymət 

 tələb 

 təklif 

 

 

254Sual: İstehlakın nisbi göstəricisi (Çəki: 1)  

     -adam başına istehlak 

 rasional nisbətlər 

 minimal istehlak 

 ərzaq və qeyriərzaq nisbəti 



 turizm məhsulu 

 

 

255Sual: Sahələrin potensial tələbata asılıdır (Çəki: 1) 

 əsaslı vəsait 

 -bütün mənbələr hesabına investisiya 

 istehsal həcmi 

 iş qüvvəsi 

 artım tempi 

 

 

256Sual: İstehlakın rasional strukturu (Çəki: 1)  

            bütün istehlakda xidmət 

 -bütün istehlak nisbətlərinin fizioloji tələbata uyğunluq 

 məsrəflər 

 mənfəət 

 əmtəə dövriyyəsi 

 

 

257Sual: Ticarətin rolu (Çəki: 1)  

-istehlak tələbatına uyğun təklif 

 iş yerləri 

 müəssisələrə təsir edir 

 yerləşmə sxemi  

 əhalinin sayını nəzərə almaq 

 

 

258Sual: İqtisadiyyatda tarazlıq (Çəki: 1)  

           makrotarzalıq 

 -sahələrarası 



 gəlirlər və istehlak 

 regionlar arası 

 mal və xidmət 

 

 

259Sual: Xidmət istehlaka təsir edir (Çəki: 1)  

             tələbata görə 

 -digər tələbatların ödənilməsi 

 gəlirlər 

 qiymət istehlakı 

 təklif 

 

 

260Sual: Xidmətlərdə istehsalın xüsusi çəkisi (Çəki: 1)  

          70% 

 -60% 

 30% 

 11% 

 20% 

 

 

261Sual: İstehlakın formalaşma mənbələri (Çəki: 1)  

           Sənaye məhsulu 

 -Əmtəə və xidmət bazarı 

 Kənd təsərüfatı məhsulu 

 Xərclər 

 Ehtiyyatlar 

 

 

262Sual: Əhali xərclərinə təsir edən aparıcı amıl (Çəki: 1) 



 Təlabat 

 Resuslar 

 -Əhali gəlirləri 

 Idxal  

 Ixrac 

 

 

263Sual: Əhali yığımının mənbəyi (Çəki: 1)  

             -Gəlirlər 

 Təlabat 

 əmtəə və xidmət bazarı 

 Demoqrafiya 

 Sosial marketinq 

 

 

264Sual: Ərzaq təlabatı hansı sosial qrub ücün xarakterikdir (Çəki: 1)  

          varlı təbəqə  

 Orta təbəqə 

 -Yoxsul təbəqə 

 Kənd təsərrüfatı işciləri 

 Kənd əhalisi 

 

 

265Sual: İstehlakın diferensasiyasının əsas səbəbi (Çəki: 1) 

 əmək məhsuldarı 

 yaşayış yeri 

 Sosial vəziyyəti  

 -gəlirlərin retfikasiyası 

 Xarici təhsil 

 



 

266Sual: İstehlak və gəlir arasında əlaqə hansı modell ə təsvir olunur (Çəki: 1)  

          Funksional 

 Xətti 

 -rekresiya 

 Optimal 

 Analitik tənliklər 

 

 

267Sual: Əhali İstehlakının əsas göstəriciləri (Çəki: 1) əhalinin məşğulluğu  

 -istehlak resuslarının həcmi 

 Investisiya 

 Dövlət gəlirləri 

 Xarici resuslar 

 

 

268Sual: Real gəlirlərə təsir edən amillər deyildir (Çəki: 1)  

          Qiymət  

 Təlabat 

 Istehlak 

 əmtəə təklifi 

 -demoqrafiya 

 

 

269Sual: Hansı metod gəlirlə xərcləri əlaqələndirir (Çəki: 1)  

         Birbaşa hesablama  

 Normativ 

 Statistik 

 -balans 

 Riyazi 



 

 

270Sual: istehlaka sahibkarlığın təsiri hansı istiqamətdə baş verir (Çəki: 1) 

 -istehsal həcmi artırır 

 Idxal azalır 

 Ixracat artır 

 Gəlirlər artır 

 Məşğulluq yüksəlir 

 

 

271Sual: Yığım artdıqda istehlak necə dəyişir (Çəki: 1)  

          Artır 

 Sabitləşir 

 Müntəzəm dəyişir 

 -Azalır 

 Idarə olunur 

 

 

272Sual: istehlak davranışının modeli nədir (Çəki: 1) 

 Gəlirlərin dinamikası 

 -istehlakın struktur dəyişməsi 

 Prioritetlərin qoyuluşu  

 Resusların səmərəsi 

 Dövlətin tənzimlənmə siyasəti. 

 

 

273Sual: Təlabat proqnozunun elmi əsası (Çəki: 1)  

           Konsepsiya 

 -Hədəflər 

 Resuslar 



 Modellər 

 Mexanizmlər 

 

 

274Sual: Gələcəyə baxış konsepsiyası nəyə əsaslanır (Çəki: 1)  

                Beynalxalq təcrübəyə 

 -rifahın yüksəldilməsinə regionların inkişafına 

 Yoxsulluğun azalmasına  

 Inteqrasiya 

 Istehsaldan 

 

 

275Sual: Fərdi istehlak hansı parametrlərdən asılıdır (Çəki: 1) 

 Istehsaldan 

 Bölgüdən 

 -fərdi gəlirlərdən 

 Usaqların sayından 

 ərazi məskunlaşmasından 

 

 

276Sual: istehlakın tənzimləmə mexanizmləri (Çəki: 1) 

 Tələb  

 Təklif 

 -tələb və təklifin tarazlıgı 

 Qiymət  

 Qiymət  

 

 

277Sual: Xidmət istehlakı hansı əhali ücün xarakterikdir (Çəki: 1) 

 Yoxsul 



 -varlı 

 Təhsil işcisi  

 Mədəniyyət xadimləri  

 Elmi işci 

 

 

278Sual: Xidmət sferasının istehlakda xüsusi cəkisi necə faiz ola bilər (Çəki: 1) 

 1% 

 5% 

 3% 

 -30% 

 70% 

 

 

279Sual: Xidmət istehlakı növü deyildir (Çəki: 1) 

 Təhsil 

 Səhiyyə  

 mədəniyyət 

 nəqliyyat 

 -maşin qayırma 

 

 

280Sual: Pullu xidmət istehlaka təsir edir (Çəki: 1)  

            -Istehlakı artırır 

 Strukturu dəyişir 

 Gəlirləri artırır 

 Qütbləşməni yüksəldir 

 əmanətləri azaldır 

 

 



281Sual: Təlabatın iqtisadi rolu. (Çəki: 1)  

               ÜMD 

 iqtisadi potensialı yüksəltmək 

 -həyat səviyyəsini yüksəltmək 

 məşğuluğu təmin etmək 

 az təminatlığı ləğv etmək 

 

 

 

282Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə xidmətin xüsusi çəkisi (Çəki: 1)  

             -30% 

 40% 

 50% 

 15% 

 5% 

 

 

283Sual: Xidmət istehlakdan asılıdır (Çəki: 1) 

 -keyfiyyət 

 kəmiyyət 

 əhalidən 

 demoqrafik tərkibindən 

 xarici vətəndaşlar 

 

 

284Sual: Pulsuz xidmət kim tərəfindən ödənilir (Çəki: 1) 

 sahibkar 

 müəssisə 

 -dövlət 

 icraçı 



 əhali 

 

 

285Sual: Pullu xidmətinin maliyyəsi (Çəki: 1) 

 müəssisə 

 -əhali  

 dövlət 

 özəl sektor 

 xaricilər 

 

 

286Sual: İnnovasiya tələbatı (Çəki: 1)  

          -yerli texnologiya 

 avadanlıqlar 

 binalar 

 iş güvvəsi 

 elm və texniki 

 

 

287Sual: İstehlakın reklamı nə üçündür (Çəki: 1)  

          kommersiya 

 -sağlamlıq 

 bazarın təşkili 

 rifahı üçün 

 qənaətçilik 

 

 

288Sual: İstehlakçı hüquqları qorunur (Çəki: 1) 

 normalrla 

 dövlət inhisar tədbiri 



 -qanunla 

 hüquqi sənədlər 

 ictimai rəy 

 

 

289Sual: İstehlak keyfiyyəçliyin tədqiqi metodu (Çəki: 1) 

 kəmiyyət təhlili 

 keyfiyyət təhlili 

 -sorğu materialları 

 proqnoz üsulları 

 aparıcın amilin tənzimlənməsi 

 

 

290Sual: Kənd əhalisinin istehlakında rol oynayır (Çəki: 1)  

             xərc 

 -natural təsərrüfat 

 yığım 

 demoqrafiya 

 idxal 

 

 

291Sual: Kəndin əhalisinin həyat səviyyəsi (Çəki: 1) 

 məskunlaşma 

 miqrasiya 

 -istehlak səviyyəsi 

 istehsal 

 idxal 

 

 

292Sual: Şəhər əhalisi öz tələbatını ödəyir (Çəki: 1)  



          natural təsərrüfat 

 qonşu və qohum köməyi 

 -xərclə 

 yığımla 

 pulsuz 

 

 

293Sual: İnfrastruktura tələbatında sosial rolu (Çəki: 1) 

 sənaye potensialı 

 -əhalinin xidmət tələbatı 

 kənd təsərrüfatı 

 dovlət qulluğu 

 şəhər tələbatı 

 

 

294Sual: Pulzus infrastruktura (Çəki: 1) 

 nəqliyyat 

 kommunal 

 -səhiyyə 

 mədəniyyət 

 istirahət 

 

 

295Sual: İstirahət hüququ (Çəki: 1)  

           -məzuniyyət 

 xəsətlənmək 

 turizm 

 sərbəst vaxt 

 bazar və şənbə 

 



 

296Sual: Uşaq istehlakı asılıdır (Çəki: 1)  

          həyat səviyyəsindən 

 -sağlam ana mühütündən 

 tibb sənayesindən 

 yaşamaq tərzindən 

 qinetik 

 

 

297Sual: Səhiyyə tələbatına kömək (Çəki: 1)  

-pulsuz səhiyyə 

 pullu səhiyyə 

 müəssisə səhiyyəsi 

 dövlət himayəsi 

 səyyah müalicə üsulları 

 

 

298Sual: Təhsil hüquq tənzimlənmə (Çəki: 1)  

            normalar 

 -qanunla 

 nazriliklər 

 əhali 

 bələdiyyə 

 

 

299Sual: İstehlak hüququ (Çəki: 1)  

                 işləmək 

 -məhsul və xidmət seçmək 

 təhsil almaq 

 turist səyahəti 



 təhsil müəssisəsini seçmək 

 

 

300Sual: Mədəni tələbat asılıdır (Çəki: 1) 

 təhsildən 

 gəlirlərdən 

 -dünya görüşündən 

 ziyalı təbəqədən 

 qiymətdən 

 

 

 


