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Fənn 2106 - Makroiqtisadi təhlilin əsaları

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 30

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadi tərbiyə anlayışına daxil deyildir: (Çəki: 1)
elm
təhsil
 maarifləndirmə
təlim
təcrübə

Sual: Elmi tərbiyə hansı məkanda formalaşır: (Çəki: 1)
ailədə
evdə



şəxsi təsərrüfatda
bütün cavablar düzdür
məişətdə

Sual: Təlim – tərbiyənin ali formasıdır, insanların təhsilidir (Çəki: 1)
müəllim-tələbə arasında təcrübənin ötürülmə formasıdır
nizam-intizam formasıdır
təşkilati formadır
iqtisadiyyatın dərk edilməsi formasıdır
bütün cavablar düzdür

Sual: Təhsilli olmaq üçün vacibdir: (Çəki: 1)
məktəb təhsili
ali və orta ixtisas təhsili
magistratura
bütün cavablar düzdür
məktəbə qədər təhsil

Sual: İqtisadiyyatın dərk edilməsi üçün vacib hesab edilir: (Çəki: 1)
məlumatlı olmaq
təhsilli olmaq
səriştəli olmaq
tədqiqatçı olmaq
cavablar düzdür

Sual: İqtisadiyyatın inteqral mahiyyəti əhatə edir: (Çəki: 1)
siyasi iqtisadı
fundamental iqtisadiyyatı
iqtisadi nəzəriyyə
təkamül iqtisadiyyatı
cavablar düzdür

Sual: İqtisadiyyatın dövlət bölməsinə dövlət mülkiyyətli kompleks obyektlər daxildir:a) 
dövlət müəssisələrinin mülkiyyəti b) dövlət təşkilatlarının mülkiyyəti c) dövlət 
idarələrinin mülkiyyəti d) fərdi şəxslərin mülkiyyəti (Çəki: 1)

A, B, C
D, C
B, D
A,C, D
B, C, D

Sual: Dövlətin büdcə bölməsinə hansılar aiddir: müdafiə b) təhsil, mədəniyyət və 
incəsənət c) səhiyyə və bədən tərbiyəsi d) ictimai təşkilatlar (Çəki: 1)

A,B,C 



B,D
C,D
A,B,D
B, D, C

Sual: Dövlət bölməsinin ifadə etdiyi maraqlar: a) bütün vətəndaşları əhatə edən 
dövlət marağı b) müxtəlif birləşmələri əhatə edən korporativ maraq c) vətəndaşların 
fərdi tələbatı d) ictimai təşkilatların marağı (Çəki: 1)

A,B,C
B,D
C,D
B,C,D,
 A,C,D

Sual: İqtisadi həyat hadisələri arasında dəyanətli səbəb-nəticə əlaqələrinin obektiv 
möcudluğu əlaqədardır: (Çəki: 1)

İqtisadi kateqoriyalarla
İqtisadi qanunlarla
İqtisadi modellərlə
təkmil rəqabət şəraitində istehsalın optimal həcminin müəyyənli ilə
istehsal amilləri bazarın da müqayisəli qiymətlərlə

Sual: İqtisadiyyat vahid sistem kimi tədqiq edilirsə, təhlil aparılır: (Çəki: 1)
mikroiqtisadi
makroiqtisadi
pozitiv
normativ
formal

Sual: İqtisadi həyat hadisələrinin obyektiv mövcuddur: (Çəki: 1)
iqtisadi kateqoriyalar
iqtisadi qanunlar
iqtisadi modellər
təkmil rəqabət şəraitində istehsalın optimal həcminin müəyyən edilməsi.
istehsal amilləri bazarında müqayisəli qiymətin qoyulması

Sual: Makroiqtisadi subyekt hansıdır: (Çəki: 1)
mərkəzi bank
ev təsərrüfatı
sahə
əmtəə və xidmət bazarı
istehsal

Sual: İxtiyari iqtisadi sistemin qarşısında duran vəzifəhansıdır? (Çəki: 1)



hansı məhsuldan nə qədər istehsal etmək
hansı texnologiyadan istifadə etmək
cavablar düzdür
kim ücün istehsal etmək
neçə bölüşdürmək

Sual: İnzibati- amiranəlik sisütemində nə. necə.kim ücün istehsal etməlivəzifəsi həll 
edilir (Çəki: 1)

dövlət 1orqanları tərəfindən
ən-ənəyə ğörə
milli adətlərə əsaslanaraq
bazar münasibətlərinə əsaslanaraq
rəqabət əsasında

Sual: Nə, necə, kim üçün istehsal etmək tapşırığı neçə həll olunur? (Çəki: 1)
uzun əsirlik adətlərə ğörə
qəbilə başcısının ğöstərişnə ğörə
hakim qrupun tövsiyyəsilə
tələbata ğörə
cavablar düzdür

Sual: İnzibati- amiranəlik sisütemində nə. necə.kim ücün istehsal etməlivəzifəsi həll 
edilir (Çəki: 1)

dövlət 1orqanları tərəfindən
ən-ənəyə ğörə
milli adətlərə əsaslanaraq
bazar münasibətlərinə əsaslanaraq
rəqabət əsasında

Sual: İqtisadi tərbiyə anlayışına daxildir (Çəki: 1)
elm
təhsil
maarifləndirmə
təlim
hamısı düzdür

Sual: Elmi tərbiyənin formalaşdığı məkan (Çəki: 1)
ailə həyatında
evdə
şəxsi həyətyanı təsərrüfatda
məişətdə, məhəllədeeə
hamısı düzdür

Sual: Elmi tərbiyə insanları öyrədir (Çəki: 1)



müəyyən qaydaları
ümumi birgə yaşayışı
müəyyən rəftarı
iqtisadi münasibətləri
hamısı düz cavabdır

Sual: Maarifləndirmə təhsilin başlanğıcı olub çoxtərəflidir (Çəki: 1)
xalq yaradıcılığı
incəsənət
adət və ənənə
kütləvi itnformasiya
bütün cavablar düzdür

Sual: Təlim – tərbiyənin ali formasıdır, insanların təhsilidir (Çəki: 1)
müəllim-tələbə arasında təcrübənin ötürülmə formasıdır
nizam-intizam formasıdır
təşkilati formadır
iqtisadiyyatın dərk edilməsi formasıdır
bütün cavablar düzdür

Sual: Təlim-məktəb vasitəsilə həyata keçirilir (Çəki: 1)
ibtidai məktəb
orta məktəb
peşəyönümlü texnikum
ali məktəb
bütün cavablar düzdür

Sual: İqtisadiyyatın dərk edilməsi – iqtisadi məlumatlılıqla əlaqədardır (Çəki: 1)
məlumatlı xəbərli olmaq
təhsilli-elmli olmaq 
səriştəli olmaq
iqtisadçı-tədqiqatçı olmaq
bütün cavablar düzdür

Sual: İqtisadiyyat xüsusi inteqral mahiyyətə malik olub əhatə edir (Çəki: 1)
siyasi iqtisadi
fundamental iqtisadiyyat
iqtisadi nəzəriyyə
təkamül iqtisadiyyatı
cavabların hamısı düzdür

Sual: Dövlətin büdcə bölməsinə aiddir: a) sosial təminat b) elm və elmi xidmət c) 
dövlət idarələri d) ictimai təşkilatlar (Çəki: 1)

A,B,C 



B,D 
C,D
B,C,D
A,C, D

Sual: Dövlətin büdcə bölməsinə aiddir: a) məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları b) 
mənzil-kommunal təsərrüfatı c) qeyri-istehsal təyinatlı məişət xidməti d) bələdiyyə 
müəssisələri (Çəki: 1)

A,B,C
B,D
C,D
B,C,D
A,C,D

Sual: Təsərrüfat vahidlərinin dövlət bölməsinə aid edilməsi əlamətləri: a) müəssisənin 
nizamnamə kapitalında dövlətin üstün inkişafı b) dövlətlə təsərrüfat obyekti arasında 
bağlanmış müqavilə c) müəssisənin nizamnaməsində ilkin qeyd olunmuş status d) 
hüquqi-normativ sənədlər (Çəki: 1)

A,B,C 
B,D
C,D
B,C,D
A,C,D

Sual: Dövlət bölməsinin inkişafının effektli təmin olunması üçün vacibdir: a) icra 
strukturlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi b) «oyun qaydalarına» rəayət edilməsi c) 
məhsul və xidmət istehsal edənlərin «özaxınına»buraxılması d) effektli fəaliyyət 
vasitələrinin olması (Çəki: 1)

A,B,D
A,C
C,D
B, D, C
A, B,C

Sual: infilyasiya şəraitində vətəndaşların gəlirinin tədqiq edilməsində hansı təşsil 
metodundan istifadə olunur. (Çəki: 1)

statistik
müqayisəli
normativ
ekstropolyasiya
metod Delfi

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 21



Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadi sistem insanların arasında nəyi əks etdirir: (Çəki: 1)
əməyin bölgüsü
resursların bölgüsü
məhsulların bölgüsü
maliyyə vasitələrinin bölgüsü
bütün cavablar düzdür

Sual: İqtisadiyyatın sistemli dərk edilməsi: (Çəki: 1)
meqoiqtisadiyyat (dünya iqtisadiyyatı)
makroiqtisadiyyat (milli iqtisadiyyat)
makroiqtisadiyyat (tərzlərin, ukladların)
mezoiqtisadiyyat (alt sahələrin iqtisadiyyatı)
bütün cavablar düzdür

Sual: İqtisadi strukturanın təsnifatında düz cavabdır: a) iqtisadiyyatın siyasi iqtisadi 
strukturu b) iqtisadiyyatın təkrar istehsal strukturu c) iqtisadiyyatın ekonometrik 
strukturu d) təsərrüfat əlaqələri strukturu (Çəki: 1)

A, B 
A,C
A, D
C, D
B, D

Sual: İqtisadi strukturanın dəyişdirilməsi üçün vəsait mənbəyləri: (Çəki: 1)
daxili investisiyalar
xarici investisiyalar
sahibkarların vəsaitləri
fərdi vəsaitlər
bütün cavablar düzdür

Sual: Struktur siyasətinin həyata keçirilməsi üçün zəruridi: (Çəki: 1)
istehsalın intensivləşdirilməsi
sahə strukturunun formalaşması
əsaslı vəsait qoyuluşundakı siyasət
təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
cavabların hamısı düzdür

Sual: Dövlətin struktur siyasətinin tənzimlənməsinə daxildir: (Çəki: 1)



) ETT-nin inkişafında qlobal problemlər
məhsuldar qüvvələrin qanunauyğun yerləşdirilməsi
yeni məhsul istehsalı texnologiyasının yaradılması
xarici investorların təkliflərindən istifadə
bütün cavablar düzdür

Sual: Sosial iqtisadi inkişafın başlıca məqsədi (Çəki: 1)
hakim sinifin əhval-ruhiyyəsinin yaxşılaşdırılması
xalqın maddi rifahının yüksəldilməsi
əhalinin pul gəlirlərinin artırılması
monetar metodlarla infilyasiya ilə mübarizə
hamısı birlikdə

Sual: İqtisadiyyat vahid sistem kimi tədqiq edilirsə, bu zaman təhlil edilir: (Çəki: 1)
mikroiqtisadi
makroiqtisadi
pozitiv
normativ
fermal

Sual: Bazar sistemində rəqabət. (Çəki: 1)
qiymət mexanizmi vastəsilə bazar nizamlayıcısıdır
eyni cinsli məhsul istehsalcıları coxluğudur
inhisarciların fəaliyyət tərzidir
məhsul istehsalcılarının qiymətləri razılaşdırması nəticəsidir
cavablar düz deyil

Sual: Makroiqtisadi təhlilin məqsədi (Çəki: 1)
iqtisadi artımı müəyyən etmək
effektli məşğuliyyət
qiymətlərin stabilləşdirilməsi
xarici iqtisadi tarazlığı təmin etmək
cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi təhlilin məqsədinə daxil deyildir (Çəki: 1)
iqtisadi artımı müəyyən etmək
effektli məşğuliyyət
qiymətlərin stabilləşdirilməsi
xarici iqtisadi tarazlığı təmin etmək
daxili iqtisadi tarazlığı təmin etmək

Sual: Makroiqtisadi sistemin modelləşdirilməsi məsələsi hansı alim tərəfindən irəli 
sürülmüşdür? (Çəki: 1)

U. Cevons



L. Valras
C.B.Klark
V.Pareto
A.Marşal

Sual: İqtisadi sistem nəzəriyyəsi kim tərəfindən işlənib? (Çəki: 1)
U.Rostou
K.Marks
P.Samuelson
E.Sluckim
A.Marşal

Sual: İqtisadi sistem insanlar arasında münasibətləri, bölgünü əks etdirir: (Çəki: 1)
bölgü münasibətlərini
resursların bölgüsünü
əməyin bölgüsünü
məhsulların bölgüsün
bütün cavablar düzdür

Sual: İqtisadi strukturanın təsnifatında düz cavabdır: a) iqtisadiyyatın təkrar istehsal 
strukturu b) iqtisadiyyatın texnoloji strukturu c) iqtisadiyyatın resurs strukturu d) 
iqtisadiyyatın ekonometrik strukturu (Çəki: 1)

A, B, C 
A, B, D
A, C, D
B, C, D
C, D

Sual: İqtisadi strukturanın həyata keçirilməsi mənbəylərinə daxildir: A) daxili 
investisiyalar B) xarici investisiyalar C) sahibkarların vəsaitləri D) fərdi investisiyalar 
e) «gizli iqtisadiyyat» vəsaitləri (Çəki: 1)

ABCDE
ABCD
ABCE
ACDE
CDE

Sual: İqtisadi strukturanın tənzimlənməsi aləti hesab edilmir (Çəki: 1)
vergi dərəcəsi
amortizasiya ayırmaları
müavinətlər
kredit və dotasiya
subsidiya və subvensiya



Sual: Qarışıq iqtisadiyyatda dövlət bölməsinin rolunu əks etdirən göstəricilər (Çəki: 1)
ölkənin ümumi əmlakında dövlət bölməsinin xüsusi çəkisi
müəssisələr strukturunda dövlət bölməsinin xüsusi çəkisi
dövlət bölməsində işləyənlərin sayı
ÜDM-da dövlət bölməsinin xüsusi çəkisi
bütün cavablar düzdür

Sual: Normativ makroiqtisadi təhlildə istifadə olunur: (Çəki: 1)
iqtisadi subyektin davranış modelinin nəzəri əsaslandırılması
iqtisadi subyektin davranışının makroiqtisadi göstəricilərin dəyişməsinə təsirinin 

nəticələrinin öyrənilməsi
makroiqtisadi siyasət alətlərinin istifadə olunması üçün tövsiyyələr hazırlamaq
nəzəri hipotezanın düzgünlüyün emprik yoxlanılması
hüquqi aktların tərtibatı

Sual: Hadisənin hissələrə ayrılması və onun ayrı-ayrı tərəflərinin qeyd olunması 
(Çəki: 1)

iqtisadi eksperiment
sintez
təhlil
deduksiya
induksiya

Sual: İqtisadi nəzəriyyə tədqiqat sferasına daxil edir (Çəki: 1)
ancaq bazar iqtisadiyyatın
planlı iqtisadiyyatdan başqa, qalan sahələri
bütün iqtisadi sistemləri 
makroiqtisadi cöstəricilər sistemini
keçid iqtisadiyyatından bişqa, bütün sistemləri

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Çin mütəfəkkiri Konfusinin nəzəriyyəi əsaslanır: (Çəki: 1)
dini baxışlara
əxlaqi-fəlsəfi baxışlara
ənənələr sisteminə
həqiqətin axtarılmasına
cavablar düzdür:



Sual: Açıq iqtisadiyyatlı ölkələrdə gəlir vergisinin artırılması nəyə səbəb ola bilər: 
(Çəki: 1)

idxalın artmasına
ixracın artmasına
investisiyanın artmasına
Milli valyuta kursunun dönərliliyinin yüksəldilməsinə

Sual: Makroiqtisadiyyatda ehtiyatdır: (Çəki: 1)
hazırkı vaxtda kəmiyyət kimi ölçülən göstəricilər
istehlakının əmlakı
işsizləri sayı
büdcə resursları
UDM-n qalığı

Sual: Hansı iqtisadi məktəbdə ilk dəfə təkrar istehsalın təhlili (Çəki: 1)
merkantilizm
fiziokrat
marksizm
Keyns
marjinalizm

Sual: Faktiki mövcud olan strukturun effektivlik səviyyəsi hansı amildən asılıdır: (Çəki: 
1)

ictimai əmək bölgüsünün inkişafı və istehsalın inhisarlaşma səviyyəsindən
iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin səviyyəsindən
əmək bazarından səviyyəsindən
investisiya potensialının inkişaf səviyyəsindən
siyasi zəiflikdən

Sual: Makroiqtisadi təhlil hansı infrastruktur səviyyəsində aparıla bilər? (Çəki: 1)
istehsal və sosial infrastruktur sahələrində
yarmarka və birja infrastrukturunda
topdan satış ticarəti
xidmət infrastrukturları
maliyyə və vergi infrastrukturları

Sual: Milli iqtisadi sistem dedikdə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
müxtəlif fəaliyyət növlərinin özünütənzimləmə sistemi
ictimai təkrar istehsal sistemi
qarşılıqlı əlaqədə olan sahə və komplekslər sistemi
düzgün cavab yoxdur
cavablar düzdür



Sual: İqtisadi sistemin üstün inkişafını əks etdirən iqtisadi model. (Çəki: 1)
sənaye yönümlü
aqrar-sənaye yönümlü
davamlı inkişaf
infrastruktur yönümjü
sənaye-aqrar yönümlü

Sual: İqtisadiyyatın fundamental nəzəriyyəsinə daxil olmayan metodlar (Çəki: 1)
təsadüfi metodlar
xüsusi metodlar
ümumi metodlar
məntiqi metodlar
nəzəri metodlar

Sual: İqtisadiyyatın fundamental nəzəriyyəsinin metodologiyasına daxil olan metodlar: 
(Çəki: 1)

təsadüfi, qeyri-tipik metodlar
xüsusi metodlar
ümumi metodlar
məntiqi dialektik metodlar
bütün cavablar düzdür 

Sual: İqtisadiyyatın dərk edilməsində hansı üsullar daha üstünlüyə malikdir (Çəki: 1)
statistika elminin üsulları
ekonometrika üsulları
riyazi üsullar
təbiət elmlərinin tədqiqat üsulları
mühasibat elminin üsulları

Sual: İqtisadiyyatın fundamental nəzəriyyəsi predmetinə daxildir (Çəki: 1)
maddi istehsal
sərvət
rifahın təmini üçün insanların təşkili
istehsal münasibətləri
bütün cavablar düzdür

Sual: Sadə təkrar istehsaldır (Çəki: 1)
istehsalın dar çərçivədə bərpası
istehsalın geniş ölçüdə bərpası
istehsalın dəyişilməz ölçüdə bərpası
məhdud istehsal
kütləvi istehsal

Sual: İcarə haqqı ilə renta arasındakı fərq nədən ibarətdir: (Çəki: 1)



eynidir
mütləq və differsial rentaların cəmidir
sahəyə qoyulmuş kapitaldan istifadə haqqı ilə
icarə haqqı rentadan əlavə kapitaldan istifadəni, tikinti və qurğuların istifadə.
differensial renta

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Makroiqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi: A) minimum B) maksimum C) uzun dövr 
üçün D) qısa dövr üçün (Çəki: 1)

AB
AC
AD
BC
BD

Sual: . İstehsalçının istehlaka xidmət etdiyi marağında iştirak edən mülkiyyət 
formaları: A) kollektiv mülkiyyə B) xüsusi mülkiyyət C) şəxsi mülkiyyət D) fərdi 
mülkiyyət (Çəki: 1)

AB
AC
AD
 BC
BD

Sual: Azad rəqabət şəraitində dövlətin üzərinə düşür: (Çəki: 1)
pul dövriyyəsinin təşkili
əhalinin kollektiv tələbatının ödənilməsi
bazar fəaliyyətinin neqativ hallardan təmizlənməsi
neqativ halların ləğv edilməsi
bütün cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi təhlilin əsas vəzifələrinə aiddir: A) makroiqtisadi siyasətin 
preoritetlərinin müəyyən edilməsi B) bazarın səmərəli fəaliyyətinin tapılması C) xarici 
investorların fəaliyyətinin təhlili D) sosial münaqişələri həll etmək (Çəki: 1)

A, B
A, C
A, D



B, D
A, C, D

Sual: . Makroiqtisadi təhlilin əsas funksiyalarına aiddir: A) hüquqi-normativ aktların 
hazırlanması üçün təhlilin aparılması B) təhlil əsasında aparıcı təmayüllərin 
müəyənləşdirilməsi C) sosial gərginliyin azaldılmasının təhlili D) cavablar səhvdir 
(Çəki: 1)

A, B
A, C
A, D
B, D
A, C, D

Sual: Azad bazar gəlirlərin bölüşdürülməsinin hansı variantını qəbul edir: (Çəki: 1)
qalibiyyətli olanın daha çox mənfəət götürülməsi
müflisləşmiş müəssisənin marağını
ictimai əmtəə yaradanların marağını
imkansızların marağını
düzgün cavab yoxdur

Sual: Mülkiyyətinin dövlətsizləşdirilməsinin hansı üsulları vardır: A) bazarın 
liberallaşdırılması B) qarışıq müəssisələrin fəaliyyətinin genişləndirilməsi C) 
mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi D) qarışıq müəssisələrin yaradılmasının 
stimullaşdırılması (Çəki: 1)

A, B, D
A, B, C
B, C, D
C, D
B, C

Sual: Mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi üsulları: A) özəlləşdirmə B) mülkiyyətin 
millisizləşdirilməsi C) dövlət bölməsində olan müəssisələrdə qeyri-bazar 
münasibətlərinin pillələrlə ləğvi D) bazarın liberallaşdırılması (Çəki: 1)

B, C, D
A, B, C
A, C, D
B, C
C, D

Sual: Özəlləşdirmənin effektiv forması kimi millisizləşdirmənin səmərəli olması üçün 
hansı şərait olmalıdır: A) dövlət mülkiyyətin subyekti olmalıdır B) fond birjalarının 
mövcudluğu C) maliyyə bazasının tutumluluğu D) valyuta bazarının mövcudluğu 
(Çəki: 1)

A, B, C
A, B, D
B, C, D



B, D
C, D

Sual: Əsas makroiqtisadi subyektdir: (Çəki: 1)
mərkəzi bank
ev təsərrüfatı
sahə
xidmət və əmtəə bazar
 istehsal

Sual: Makroiqtisadiyyatda ehtiyat hesab edilir: (Çəki: 1)
mövcud vaxtda kəmiyət ölçüsünü əks etdirən göstərici
istehlakçının əmlakı
işsizlərin sayı
büdcə resuru
ÜDM-n qalığı

Sual: Dövlət borcu hansılardır: (Çəki: 1)
dövlət xərclərinin ödənilməsi
müdafiə defisti
müdafiə xərcləri
xarici borcların gələcəkdə ödənilməsi
təbii xərclər

Sual: UDM nədir? (Çəki: 1)
əmtəə və xidmətlərin istehsalının cəmi
əmtəə və xidmətlərin reallahdırılan həcmi
hazır əmtəə və xidmətlərin cəmi
bazar qiymətində bütün əmtəə və xidmətlərin cəmi
ilkin məhsulun dəyəri

Sual: Nominal Ümumi Milli Məhsul ölçülür: (Çəki: 1)
cari qiymətlərdə
real qiymətdə
bazis dövrünün qiymətində
əvvəlki dövrün qiymətində
istehsalçının qiymətində

Sual: Ümumi Milli Məhsulun deflyatoru: (Çəki: 1)
Nominal UMM - n real UMM – a nisbəti
real UMM- n nominal UMM – a nisbəti
infilyasiya artdıqca azalır
infilyasiya artdıqca artır
nominal UMM – n cari UMM – a nisbəti



Sual: Nə istehsal etməli məsələsi necə həll edilir (Çəki: 1)
yuxarı orqanları sərənçamı ilə
direktivlər əsasında
təsdiq olunmuş plan əsasında
proqram və proqnoz əsasında
tələb və təklif əsasında

Sual: Bazar anlayışının izahı (Çəki: 1)
alqı-satqı məkanı
tələb-təklif münasibətlərinin baş tutduğu yer
satıcı- alıcı münasibətləridir
sərfəli qiymətin yarandığı yerdir
cavablar düzdür

Sual: Bazar iqtisadiyyatında sosial yönümlü modellər. (Çəki: 1)
ABŞ-modeli
Alman-modeli
Cin-modeli
Yapon-modeli
hamısı

Sual: Planlı-Bazar iqtisadiyyatı hansı ölkədədir (Çəki: 1)
Türkiyədə
Koreyada
Rusiyada
Cində
Yaponiyada

Sual: İxtiyari bazarda iqtisadi subyektlər tərəfindən təqdim olunan əmtəə və xidmətlər 
ifadə olunur (Çəki: 1)

ictimai tələb
ümumi məhsul
məcmu tələb
məcmu təklif
son istehlak

Sual: Ümumi iqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsinin banisi (Çəki: 1)
A.Smit
A.Marşal
L.Valras
D.Rikardo
C.Keyns



Sual: İstehsalçının istehlaka xidmət etdiyi marağında mülkiyyət formalarının iştirakı: 
A) səhmdar cəmiyyətlərinin mülkiyyəti B) kooperativ mülkiyyəti C) qarışıq mülkiyyət 
D) hec bir mülkiyyət (Çəki: 1)

A, B, C
A, D
B, D
C, D
A, B, D

Sual: Azad bazar gəlirlərin bölüşdürülməsində kimlərin marağını qəbul edir: A) 
qalibiyyətli olanların B) maddi sərvətə malik olanların C) müflisləşmiş müəssisələrin 
D) imkansızların E) düzgün cavab yoxdur (Çəki: 1)

AB
ABC
ABD
BCD
DE

Sual: Mülkiyyətin millisizləşdirilməsi üçün hansı şərait lazımdır (Çəki: 1)
dövlət mülkiyyəti satmaq hüququna malik olmalıdır
fond birjalarının olması
səhmlərin səmərəli yerləşdirilməsi
yerli dövlət orqanlarının vəzifə bölgüsündə balanslığın oloması
bütün cavablar düzdür

Sual: Mülkiyyətin millisizləşdirilməsi üçün nə lazımdır: A) satılması hüququ B) Fond 
birjaları C) səhmlərin yerləşdirilməsi D) Dövlət orqanlarında vəzifə bölgüsü E) Əmək 
birjalarının olması (Çəki: 1)

ABCD
ABCE
ABDE
ACD
BCD

Sual: Hansı sahələrdə dövlət bölməsi ola bilər (Çəki: 1)
pərakəndə ticarət
ictimai iaşə
kənd təsərrüfatı
xammal emalı
paltar və ayaqqabı istehsalı

Sual: UDM-ölçülür (Çəki: 1)
əsas qiymətlərdə
istehsalçı qiymətində 
bazar qiymətində



ixrac qiymətində
sahibkar qiymətində

BÖLMƏ: 0202 
Ad 0202 

Suallardan 34

Maksimal faiz 34

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Azad bazar şəraitində dövlət qeyri-mütənasiblikləri həll etmək üçün hansı 
məsələləri həll etməlidir: (Çəki: 1)

işsizliyi azaltmaq və ya ləğv etmək
tam məşğuliyyəti təmin etmək
əhalinin maddi vəziyyətini təmin etmək
ETT-nin qlobal məsələlərin həllini həyata keçirmək
bütün cavablar düzdür

Sual: Azad bazar iqtisadiyyatı aşağıdakı problemlərdən hansını həll edə bilər: (Çəki: 
1)

əhali demoqrafiyasını
əhalinin miqrasiyasını
dövlətlər arası iqtisadi əməkdaşlığı
siyasi vəziyyəti
heç birini

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət öz müdaxilə hüdudlarını genişləndirərsə nə 
baş verə bilər: (Çəki: 1)

işsizlik
inflyasiya
vergi stavkasının azaldılması
məhsulun qiymətinin aşağı düşməsi
bütün cavablar düzdür

Sual: İnzibati metodlar sistnminə aiddir: A) ixracın stimullaşdırılması B) gömrük 
tariflərinin çevikliyi C) standartların hazırlanması və onlara nəzarət D) minimum əmək 
haqqının zəmanətliliyi (Çəki: 1)

CD
AB
BC
BD
ABC



Sual: İqtisadi metodlara aiddir: A) gömrük tariflərinin tənzimlənməsinin çevikliyi B) 
ixracın stimullaşdırılması C) inhisar bazarının tənzimlənməsi D) əmək haqqı 
minimumunun zəmanətliliyi (Çəki: 1)

AB
AC
AD
BC
BD

Sual: Fiskal siyasətə aid edilir: A) Vergilərin artırılması B) Qiymətli kagızların acıq 
satışı C) Qiymətə təsir gəstərən xarici amillər D) Valyuta tənzimlənməsi E) Vergilərin 
azaldılması (Çəki: 1)

ABCD
BSDE
CDE
DE
BCE
BDE
ABE
BE
 E

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin formalarına aiddir: A) direktiv 
planlaşdırma B) strateji planlaşdırma C) indiqativ planlaşdırma D) dövlət sifarişləri 
(Çəki: 1)

BCD
AB
AC
AD
 ABC

Sual: Cəmiyyətin xərclərinin artması səbəblərini qeyd edin: (Çəki: 1)
iri dövlət strukturlarının saxlanılması
dövlət aparatının vaxtında fəaliyyətsizliyi
hakimiyyət orqanlarının səriştəsizliyi
məmurların özişlərində məsuliyyətsizliyi
bütün cavablar düzdür

Sual: Bazar institutlarının əsas mahiyyəti ifadə olunur: (Çəki: 1)
qərarların qeyri-mərkəzləşdirilmiş olması
mezo-mikro səviyyədə məhdud resursların səmərəli bölgüsü
istehsalın effektliyinin yüksəldilməsinə stimul yaradılması
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün texnika və texnologiyanın yeni tərzinin 

yaradılması
bütün cavablar düzdür



Sual: Makroiqtisadi bazar sistemini digər iqtisadi fəaliyyətdən fərqləndirən cəhətlər: A) 
bazara daxil olma sərbəstdir B) istehsalçıların iştirakı istənilən saydadır C) qiymətlər 
sərbəstdir D) əmək mübadiləsi natural formada həyata (Çəki: 1)

ABC
 AD
BD
CD
BCD

Sual: Bazar mexanizmi hansı məsələləri həll etməlidir: A) nə istehsal etməlidir B) niyə 
istehsal etməlidir C) necə istehsal etməlidir D) kim üçün istehsal etməlidir (Çəki: 1)

ACD
ABD
BCD
BC
AC

Sual: Rəqabət bazarı və sərbəst bazar hansı iqtisadi formalaşmanı birləşdirir: (Çəki: 
1)

əmtəə və xidmət bazarını
pul bazarını 
qiymətli kağızlar bazarını
işçi qüvvəsi bazarını
cavablar düzdür

Sual: Fiskal tənzimləmə alətidir: (Çəki: 1)
Vergi
Dövlət xərcləri
Transfertlər
Hamısı
ucot stavkası

Sual: Məcmu təklif əyrisində aralıq kəsik əks etdirir: (Çəki: 1)
şaquli xətdi
üfiqi xətdi
müsbət təmayülü
mənfi təmayülü

Sual: Məcmu tələb əyrisi yüksəlir: (Çəki: 1)
qiymət səviyyəsi yüksəldiyi halda
qiymət səviyyəsi aşağı düşdüyü halda
ifrat istehsal dəyərləri artır
milli valyutanın məzənnəsi aşağı düşür
bütün cavablar düzdür



Sual: Makroiqtisadiyyatda məcmu tələbdən ibarətdir: (Çəki: 1)
dövlət xərcləri və müəssisənin investisiya tələbatı
ev təsərrüfatının tələbatı və xalis ixrac
bütün makroiqtisadi subektlərin tələbatı
ev təsərrüfatının və müəssisənin investisiya tələbatı
müəssisənin investisiya tələbatı

Sual: UDM – daxil deyildir: (Çəki: 1)
ölkənin daxilində milli kapitalda istehsal olunan məhsul
amillər gəliri ilə əlaqədar xaricdən daxil olan məhsul
ölkə daxilində material xidmətləri
ölkə daxilində qeyri – material xidmətləri
xarici kapitalda ölkə daxilində istehsal olunmuş məhsul

Sual: UDM – kəmiyyəti aslıdır: (Çəki: 1)
maddi nemətlər istehsalının kəmiyyətindən
nemət istehsalında istifadə olunmuş resursların kəmiyyətindən
nemət istehsalının kəmiyyəti və qiymətdən
qiymətin dinamikasınından
daxili investisiyanın həcmindən

Sual: Aşağıdakılardan hansı Ümumi Milli Məhsulun tərkibinə daxildir: (Çəki: 1)
yeni qiymətli kağızların olunması
kitab mağazasına daxil olmuş yeni dərsliyin dəyəri
Tələbənin valideyindən aldığı pul
ixrac məhsulu
maddi nemətlərin ümumi istehsalı

Sual: Nominal Ümumi Milli məhsul ölçülür: (Çəki: 1)
cari qiymətlərdə
real qiymətlərdə
bazis dövrünün qiymətində
bazis dövründən əvvəlki qiymətdə
istehsalçı qiymətində

Sual: Makqroiqtisadi təhlilin aparılması metodları (Çəki: 1)
abstrakt
iqtisadi ümumiləşdirmə
təhlil metodu
empiriq qruplaşdırma
cavablar düzdür

Sual: Bazar münasibətlərinin meydana cıxması əlaqədardır (Çəki: 1)



yeni sistemin yaranması ilə
sistemin bir-virini əvəz etməsilə
içtimai əmək bölgüsü ilə
tiçarətin meydana gəlməsilə
cavablar düz deyil

Sual: Dövlət bazara təsir göstərir (Çəki: 1)
vergilər vastəsilə
maksimal qiymətlər vastəsilə
piqu vergisi vastısilə
pulun zəruri olan kəmiyyəti vastəsilə
cavablar düzdür

Sual: Bazar infrastrukturuna aid deyildir (Çəki: 1)
şəxsi əmlak
banklar
valyuta birjaları
yarmarkalar
əmək birjaları

Sual: Ayrı-ayrı tarazlıqların cəminin ümumi tarazlıq yaratdığını qeyd edən 
nəzəriyyəçi? (Çəki: 1)

A.Marşal
L.Valras
C.Klark

Sual: Bazar iqtisadiyyatında sosial yönümlü model deyildir 1ABŞ-modeli. 2 Alman-
modeli. 3Cin-modeli. 4.Yapon-modeli. 5.hamısı. (Çəki: 1)

1.2.3.4.5.
1.2.3
2.3.4
1.3.4.5
3.4

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin təsnifatına daxildir: A) təsərrüfat 
qanunlarının hazırlanması, təsdiqi və yerinə yetirilməsi B) bazar mexanizmin 
saxlanması və onun normal işinin təmin olunması C) bazar mexanizmi ilə əhatə 
olunmayan iqtisadi sahələri mənimsəmək D) öz müdaxilə sərhəddini genişləndirmək 
(Çəki: 1)

A, B, C
A,D
B,D
C,D
A,C,D



Sual: Bazar iqtisadiyyatında iqtisadiyyata müdaxilə hüdudları genişlənərsə? A) işsizlik 
artar B) inflyasiya baş verər C) vergi stavkası artar D) vergi stavkası azalar E) 
Məhsulun qiyməti aşağı düşər (Çəki: 1)

ABDE
ABCD
BDE
DE
CD

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin dolayı metodlarına aiddir: A) dövlətin pul 
siyasəti B) Vergi siyasəti C) inhisar bazarının tənzimlənməsi D) bazar prosesinin 
dolayı effekti (Çəki: 1)

AB
AC
AD
BC
CD

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin inzibati metodlarına aiddir: A) İnhisar 
bazarının tənzimlənməsi B) dövlətin pul siyasəti C) bazar prosesinin dolayı effekti D) 
vergi siyasəti (Çəki: 1)

AC
AB
AD
ABC
BCD

Sual: İqtisadi tənzimləmə metodlarına aiddir: A) dövlət xərcləri siyasəti B) ixracın 
stimullaşdırılması siyasəti C) standartların hazırlanması D) əhalinin yaşayış 
minimumu parametrlərin saxlanılması (Çəki: 1)

AB
AC
AD
BC
BD

Sual: Tənzimləmənin inzibati metodlarına aiddir: A) kapital ixracı üzərində nəzarət B) 
kapitalın dönərliyinin yüksəldilməsi C) manatın dönərliyinin yüksəldilməsi D) ixracın 
lisenziyalaşdırılması (Çəki: 1)

AD
AB
AC
BC
BD



Sual: Bazarı digər iqtisadi fəaliyyətdən fərqləndirən cəhətlər: A) əmtəə, maliyyə, 
material resurslarının yerləşməsi sərbəstdir B) bütün strukturlar üçün bərabər şərait 
yaradılır C) satıcı və alıcılar bərabər hüquqa malikdirlər D) qiymət tənzimlənir (Çəki: 
1)

ABC
ABD
BCD
ABD
BCD

Sual: Ümumi Milli Məhsulun Xalis Milli Məhsula keçmək üçün lazımdır: (Çəki: 1)
təmiz investisiya xərcləri əlavə edilməlidir
Ümumi Milli Məhsuldan təmiz investisiya çıxılmalıdır
Ümumi Milli Məhsula investisiya əlavə edilməlidir
əsas fondların aşınması çıxılmalıdır
Ümumi Milli Məhsuldan amartizasiya çıxılmalıdır

BÖLMƏ: 0203 
Ad 0203 

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bazar mexanizmi daxilində dövlətin fəaliyyətinin genişləndirilməsi imkanlarının 
məhdudlaşdırılmasına daxildir: A) totalitar planlaşdırmadan imtina B) məhsulun cinsi 
bölgüsünün aparılmaması C) qiymət üzərində nəzarət etmək D) qiymətləri 
liberallaşdırmaq (Çəki: 1)

AB
AC
AD
BC
BCD

Sual: İndiqativ planlaşdırma proseslərin əlaqələndirilməsi üsullarının məcmu kimidir: 
(Çəki: 1)

dövlət tərəfindən həyata keçirilən makroproqramlarda
makroplanlaşdırmada
makroproqnozlarda
mezoplanlaşdırmada
bütün cavablar düzdür

Sual: İndiqativ planlaşdırmanın xüsusiyyətləri: (Çəki: 1)



Tövsiyyəedici xarakterlidir
Nəzarətedici xarakterlidir 
Təftişedici xüsusiyyəti
Direktiv xüsusiyyəti
Strateji xüsusiyyəti 

Sual: Direktiv mərkəzləşdirilmiş iqtisadi sistemin dağılma səbəbləri: (Çəki: 1)
cəmiyyətin xərclərinin artması 
hakimiyyətin mərkəzləşdirilmiş forması
qəbul olunmuş qərarların düzgün yerinə yetirilməsi
qərarların icraçıları səriştəsiz ötürülməsi
bütün cavablar düzdür

Sual: Plan-bazar institutlarının birgə fəaliyyətində dövlətin iqtisadi rolunun 
yüksəldilməsinə aiddir: (Çəki: 1)

xalq təsərrüfatının idarə olunmasının bərpası
bazarın işləməyən sahələrində sosial-iqtisadi proseslərin tezləşdirilməsi
təsərrüfatçılıq üçün hüquqi-normativ şəraitin yaradılması
kortəbii bazar qüvvələrinin strateji məqsədlərə istiqamətlənməsinə koordinasiyası
bütün cavablar düzdür

Sual: Hansı hallarda iqtisadi sistemin idarə olunmasında dövlətdəstəyinə ehtiyac 
duyulur: (Çəki: 1)

indiqator dəhlizində indiqatorlar aralıq hüduddadır
firmada ifrat istehsal vardır
firma minimum giriş kəmiyyətində aşağı istehsaldadır
indiqatorlar aralıq hüduddan kənardadır
firma maksimum giriş kəmiyyətindədir

Sual: Makroiqtisadi modelin dəqiqliyi arta bilər: (Çəki: 1)
obyektə real yaxınlaşdığı halda
model mürəkkəbləşdirildikdə
modelə daxil olan məhdudiyyətlərin sayı azaldıqda
sistemini elementdərinin və onların qarşılıqlı əlaqələrinin düzgün seçildiyi halda
statistik göstəricilərin müqayisə edildiyi halda

Sual: Məhsul istehsalı azalmadığı, qiymətlərin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldiyi halda: 
(Çəki: 1)

Real UDM – artacaq
Nominal UDM – azalacaq
nominal UDM artacaq
real həyat səviyyəsi yüksələcək
real UDM azalacaq



Sual: Aşağıdakılardan hansı UDM – anlayışını tam ifada edir: (Çəki: 1)
il ərzində ölkə daxilində bazar qiymətində əmtəə və xidmətlərin istehsalının 

dəyəri
bazar qiymətində alınan əmtəə və xidmətlərin dəyərinin cəmi
ölkə əhalisi tərəfindən istehsal olunan son məhsul
il ərzində bazar qimətlərində xidmətlərin dəyəri
bazar qiymətində məhsulların dəyəri

Sual: Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini səciyyələndirən göstəricilərə aiddir. (Çəki: 1)
Ümumi Milli, Ümumi Daxili Məhsul, Xalis Milli Məhsul, Ümumi Milli gəlir:
Əsas kapitalın xidmət müddəti, resurs potensialı, elmi texniki potensial büdcə 

defisitinin səviyyəsi
ÜDM – da xarici borcun xüsusi çəkisi, qızıl – valyuta ehtiyatı, daxili istehlakda 

idxal məhsulunun xüsusi çəkisi
sahədə yığım norması
ÜDM, ÜMM

Sual: Dövlət bazara təsir göstərə bilməz (Çəki: 1)
vergilər vastəsilə
maksimum qiymət vastəsi həddi ilə
piqu effektilə
dövriyyədə olan pul kütləsi vastəsilə
inhisarçılar vastəsilə

Sual: Bazarın fəaliyyət mexanizminə aid deyildir (Çəki: 1)
tələb
rəqabət
istehlak.
təklif.
qiymət

Sual: Bazarın fəaliyyət mexanizminə aiddir. . 1) tələb 2) rəqabət 3) istehlak. 4) təklif. 
5) qiymət (Çəki: 1)

1.2.3
2.3.4
3.4.5.
1.2.4.5
2.5.4.3

Sual: Tənzimləmənin iqtisadi metodlarına aiddir: A) manatın dönərliyinin artırılması B) 
kapitalın hərəkəti balansı C) ixracın lisenziyalaşdırılması D) xaricə kapital ixracı 
üzərində dövlət nəzarəti (Çəki: 1)

AB
AC
AD



BC
BD

Sual: İndiqativ planlaşdırmanın struktur bölmələri hansılardır (Çəki: 1)
sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri
istehsalın inkişaf göstəriciləri
istehlak bazarının göstəriciləri
istehsal amillərinin dinamikası göstəriciləri
bütün cavablar düzdür

Sual: İndiqativ planın tərkibinə daxildir: A) ölkənin sosial-iqdisadi inkişafının mühüm 
istiqamətləri B) sosial-iqtisadi inkişafa dövlət orqanlarının təsir alətləri C) istehsal və 
maliyyə resurslarının zəruri həcmi D) resursların bölgü planı (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
CD
BCD

Sual: İndiqativ planlaşdırma imkan verir: A) bazar-qeyri bazar strukturlarının 
uzlaşdırılmasına B) dövlət sifarişlərinin yerləşdirilməsinə C) makro-mikro-mezo 
səviyyələrdə vergiyə cəlb olunma sisteminin yaradılmasına D) plan-proqnozların 
istiqamətləndirilməsinə (Çəki: 1)

ACD
ABC
BCD
ABD
ABCD

Sual: Fransada 1966-1970-ci beşillik planda «indiqator həyəcanı» vəziyyəti üçün 
nəzərdə tutulan iqtisadi göstəricilərin hüdudu: A) istehlak məhsullarının qiymətlərinin 
illik artımının 1%-dən yüksək olması B) idxalın-ixracı 90% üstələməsi C) ÜDM 
artımının «% olması D) məşğulluq səviyyəsinin (aktiv əhaliyə nisbətən) 10% olması 
(Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
BCD

Sual: Firma min giriş kəmiyyətində istehsaldadırsa dövlət dəstəyinə ehtiyacı vardır və 
bu zaman dövlət hansı stabilləşdirmə tədbirlərdən istifadə edir: A) bu ümumi sistemə 
təsir göstərmir B) sosial tədbirlər həyata keçirilir C) normativ hüquqi vasitələrdən 
istifadə edir D) iqtisadi vasitələrə əl atır (Çəki: 1)

BCD
AB



AC
ACD
ABC

Sual: Açıq iqtisadiyyatda qəlir vergisinin artırılması nəyə səbəb ola bilər? (Çəki: 1)
idxalın artımına
ixracın artımına
investisiyaların artımına
milli valyutanın dönərliyinin yüksəlməsinə
əmanətlərin artmasına

Sual: Dövrü axın modeli əks etdirir (Çəki: 1)
bazar qiymətinin formalaşması prosesini
Mərkəzi, kommersiya bankla, əmanətçilər qarşılıqlı əlaqəsini
əsas iqtisadi subyektlərin qarşılıqlı əlaqələrini
iqtisadi artım amillərinin qarşılıqlı fəaliyyətini
istehsalın tsikliliyini

Sual: İstehsal amilləri sahiblərinin gəlirlərindən ibarətdir: (Çəki: 1)
Ümumi milli məhsul
Ümumi daxili məhsul
Sərəncamda qalan gəlir
Milli gəlir
cari gəlir

Sual: Ümumi Milli Məhsuldan, Xalis Milli Məhsula keçmək üçün (Çəki: 1)
xalis investisiya xərcləri əlavə edilməlidir
ÜMM – dan təmiz investisiya çıxılmalıdır
ÜMM – a amortizasiya əlavə edilməlidir
ÜDM – a amortizasiya əlavə edilməlidir
əsas fondların aşınması çıxılmalıdır

Sual: Almaniyada özəlləşdirilən mülkiyyətin neçə % hüququnu dövlət öz əlində 
saxlayır. (Çəki: 1)

51
81
91
40
61
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Sual: Makroiqtisadi modellərdə təhlil edilir: (Çəki: 1)
UDM istehsalının təhlili
Milli gəlir istehsalının təhlili 
Sahələrarası balans göstəricilərinin təhlili
İnflyasiya dinamikasının təhlili
Bütün cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi təhlilə aid deyildir: A) kapitalın hərəkatı B) əmək resursları C) 
işsizlik və inflyasiya D) Məcmu tələb və təklif E) tam məşgulluq (Çəki: 1)

AB
AC
AD
AE
BC
 BD
BE
CD
E

Sual: İstehsal amillərinin təhlilinə aid deyildir: A) əmək resursları B) Torpaq resursları 
C) İstehsal fondları D) Kapitaldan istifadə E) İşsizlik və inflyasiya (Çəki: 1)

E
AB
AC
AD
BC
BD
BE
CD
CDE
ABCD
BCDE
CDE

Sual: Makroiqtisadi modellərin tərtibinin ardıcıllığı neçə olmalıdır: (Çəki: 1)
Strateji dəyişənlərin seçilməsi
Makromodellərin həll olqoritminin tərtib edilməsi
Tapılmış həllin imkanlılığının təhlili 
İlkin sosial – iqtisadi təhlilin aparılması 
Ardıcıllıq düz deyil



Sual: F. Cene iqtisadi cədvəldən təkrar istehsalı əks etdirmək üçün cəmiyyəti hansı 
siniflərə ayırmışdır: A) Məhsuldar sinif (icracilər fermerlər) B) Mülkiyyətçilər (torpaq 
sahibləri) C) Qeyri məhsuldar sinif (sənətkarlar, ticarətçilər) D) Fəhlə sinfi (Çəki: 1)

ABC
 ABD
BCD
ABD
BCD

Sual: «İqtisadi cədvəl» dən hansı nəticələr çıxarılmışdır: A) İlk dəfə «təkrar istehsal» 
anlayışı iqtisadiyyata daxil edilmiş B) İstesal və istehlak bir cədvəldə əks etdirilmişdir 
C) Məhsulun sahələr arasında bölgüsü aparılmışdır. D) Kənd təsərrüfatının 
istehsalına birinci dərəcəli əhəmiyyət verilmişdir (Çəki: 1)

 ABC
ABD
BCD
ACD
ABCD

Sual: F Cenenin «iqtisadi cədvəl» - i təhlili edilmişdir: A) Rus alimi akademik 
Nemcinov tərəfindən B) Rus alimi akademik Kontorovic tərəfindən C) Rus alimi prof. 
Eydelecin tərəfindən D) Rus almi prof. Feld tərəfindən (Çəki: 1)

ABC 
ABD
BCD
ACD
ABCD

Sual: İqtisadi cədvəl» təhlil edilmişdir: a) Rus alimi akademik Nemcinov tərəfindən b) 
Fransız alimi Bernard tərəfindən c) Yapan alimi İisusa Xosayami tərəfindən d) Rus 
alimi Feld tərəfindən (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
ABCD

Sual: Makroiqtisadi modelin ilk riyazi qoyuluşu kim tərəfindən yaradılmışdır: (Çəki: 1)
Rus iqtisadçısı Q.A Feldman 
L Valras
V Pareto
C Keyns
Rus iqtisadçısı Eydelman

Sual: Keyns modeli nəzərdə tutur: (Çəki: 1)



Şəquli əyri AS, potensial UDM səviyyəsindədir
Üfüqi əyri AS, ÜDM səviyyəsinə uyğun qələn qiymət səviyyəsində
AS əyrisi müsbət əyilmə ilə, faiz stavkasını əks etdirir
AD sola doğru hərəkət edir
AD sağa doğru hərəkət edir

Sual: Klassik modeldə qiymətin və ÜDM-n səviyyəsinin eyni zamanda aşağı düşməsi 
izah olunur: (Çəki: 1)

AD-nin ancaq sola hərəkəti ilə
AD-nin ancaq sağa hərəkəti ilə
potensial ÜDM-n aşağı düşməsilə
potensial ÜDM-a məcmu tələbin azalması ilə
tələbin artması ilə

Sual: Məcmu təklif əyrisi (AS) Klassik modeldə nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
məcmu tələblə müəyyən olunan qiymət səviyyəsini üfüqi xətti
dövlət siyasəti və faiz stavkası ilə müəyyən olunan qiymət səviyyəsini üfüqi xətti
ümumi milli məhsulu ixtiyarı səviyyəsində şaquli xətti
şaquli xəttə potensial ümumi milli məhsulun səviyyəsini
Üfiqi xətdə potensial ümumi milli məhsulun səviyyəsini

Sual: Klassik modeldə qiymət səviyyəsinin dəyişməz halında ÜDM-n aşağı düşməsi 
izah olunur: (Çəki: 1)

potensial ÜDM və məcmu tələb eyni zamanda azalır
ÜDM dəyişmir, məcmu tələb artır
potensial ÜDM artır,AD dəyişməz qalır
AD-artır,potensial UDM azalır
hamısı birlikdə

Sual: Makroiqtisadi təhlilin aparılması tarixi başlanır: (Çəki: 1)
XX-əsrin 30-cu illəri
XX-əsrin 40-cı illəri
XX-əsrin 50-ci illəri
XX-əsri əvvəlləri
XX-əsrin sonunda

Sual: F.Gene iqtisadi cədvəldə təkrar istehsalı əks etdirmək ücün cəmiyyəti hansı 
sinflərə ayırmışdır. a) məhsuldar sinf. b) mülkiyyətçilər c) qeyri- məhsuldar sinf d) 
fəhlə-kəndli sinfləri e) hamısı düzdür (Çəki: 1)

a.d.e
b.c.d.
c.d.e
a.b.c
b.c.e. 



Sual: F.Genenin iqtisadi cədvəlində təkrar istehsalı əks etdirmək ücün ayrılmış sinfə 
daxil deyildir (Çəki: 1)

məhsuldar sinf
mülkiyyətçilər
qeyri- məhsuldar sinf
fəhlə-kəndli sinfləri
hamısı düzdür

Sual: Makroiqtisadi modellərdə təhlil edilmir: a) UDM b) Milli gəlir c) Sahələrarası 
balans göstəriciləri d)İnflyasiya dinamikası e)) firma iqtisadiyyatı (Çəki: 1)

 E
 ABCD
BC
CD
DE

Sual: Makroiqtisadi modellərdə təhlil aparılır (Çəki: 1)
İşsizlik və infilyasiyanın təhlili
Məcmu tələb və təklifin təhlili
Tam məşğulluğun təhlili
İstehsal amillərinin təhlili
Bütün cavablar düzdür

Sual: İstehsal amillərini təhlilinə aiddir (Çəki: 1)
Kapitaldan istifadənin təhlili
Əmək resurslarından istifadənin təhlili
Torpaq resurslarından istifadənin təhlili 
İstehsal fondlarından istifadənin təhlili
Bütün cavablar düzdür

Sual: Klassik modelin qaydasına müvafiq olacaq (Çəki: 1)
məcmu tələb səviyyəsi istehsalın həcmi ilə müəyyən olunur
nominal əmək haqqı və qiymətlər sərfidir(qətidir)
məcmu təklif əyrisi şaqulidir,sağa və sola hərəkət edə bilməz
iqtisadiyyatda investisiya və əmanətlər müxtəlif amillərlə müəyyən edilir və faiz 

stavkasının dəyişməsi ilə tənləşdirilə bilməz
məcmu təklif əyrisi şaqulidir,sola və sağa hərəkət edə bilər

Sual: Dövlət xərclərinin artması şəraitində üçün müddətə istehsalın həcmi əlaqədar 
baş verən dəyişiklər: (Çəki: 1)

qiymət dəyişməzliyi şəraitində istehsalın həcmi artır
istehsal həcminin dəyişməzliyi şəraitində,qiymətin ümumi səviyyəsi yüksəlir
istehsalın həcmi dəyişmir,qiymətin ümumi səviyyəsi aşağı düşür
ÜDM –dəyişmir məcmu tələb artır



AD-dəyişmir,ÜDM-n həcmi yüksəlir.
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Sual: Makroiqtisadi modellərin qurulmasında hansı modeldən istifadə olunur: (Çəki: 
1)

ev təsərrüfatının gəlirlərinin istehlakçılar arasında bölüşdürülməsi 

institutsional funksiya 

bütün cavablar düzdür
istehsalın texnoloji şəraitini əks etdirən funksiya 

Sual: Makroiqtisadi modellər hansı məsələləri həll edir: (Çəki: 1)
xalq təsərrüfatının quruluşunu və dinamikasını təhlil etmək
xalq təsərrüfatının inkişafını proqnozlaşdırmaq
iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin effektivliyini təhlil etmək
iqtisadiyyatın inkişafının optimal variantının əsasını formalaşdırmaq 
bütün cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi modellərin həll edəcəyi məsələyə aid deyildir: (Çəki: 1)
İqtisadiyyatın quruluşu və dinamikasını təhlil etmək
xalq təsərrüfatını proqnozlaşdırmaq
İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin optimal variantını müəyyən etmək
İqtisadi inkişafın effektivliyini təhlil etmək
İqtisadi inkişafın funksional sahələrinin təhlilini aparmaq

Sual: Makroiqtisadi təhlil obyektləri hansılardır: (Çəki: 1)
Milli sərvət
Ümumi daxili məhsul
Ümumi milli məhsul
Milli gəlir
Bütün cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi təhlil obyektləri hesab edilir: (Çəki: 1)
Ölkədə orta illik gəlir



Orta əmək haqqı
İnflyasiya səviyyəsi
İşsizlik səviyyəsi
Cavablar düzdür

Sual: K.Marks «İzafi dəyər nəzəriyyəsi» əsərində «İqtisadi cədvəl»-i necə 
qiymətləndirmişdir: (Çəki: 1)

kapitalın istehsal prosesi təkrar istehsal prosesi kimi verilmişdir
kapitala – cəlir arasında mübadilə təkrar istehsal prosesinə daxil edilmişdir
təkrar istehsal prosesi iki böyük sahə arasında dövriyyə kimi göstərilmişdir 

(xammal istehsal və sənaye arasında)
dövriyyənin təkrar istehsal prosesinin bir forması olduğu qeyd edilmişdir
bütün cavablar düzdür

Sual: Makromodellər vasitəsilə həll oluna biləcək məsələlər: A) dövlət xərcləri, 
maliyyə, əmək və material resursları ilə təmin olunmalıdır B) iqtisadiyyatın inkişafı 
əmək resurslarının aktiv hissəsini tam əhatə etməlidir C) cəmiyyətin bütün üzvləri 
minimum yaşayış səviyyəsi ilə təmin olunmalıdır D) işsizliyin mövcudluğu qəbul 
olunmalıdır (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
 ACD
AC

Sual: Məcmu təklif əyrisində Keynis kəsiyi əks etdirir: (Çəki: 1)
müsbət təmayülə malikdir
mənfi təmayülə malikdir
şaquli xətti əks etdirir
üfüqi xətti əks etdirir
məcmu tələb əyrisi sola hərəkət edir

Sual: Məcmu tələb əyrisi,azalıq kəsikdə əks etdirir. (Çəki: 1)
Şaquli xətdə əks olunur
Üfiqi xətdə əks olunur
Müsbət əyilməyə malikdir
mənfi əyilməyə malikdir
hamısı birlikdə

Sual: Bütün resurslardan istifadə olunmaqla ÜDM-n potensial həcminə nail olunur və 
bu səbəb olur: (Çəki: 1)

əmtəə təklifini artırır
təklifin dəyişməz həcmində,qiymət yüksəlir
qiymət səviyyəi və ÜDM real həcmi eyni vaxtda artır
ÜDM-n real həcmi artırılır,qiymət səviyyəsi yüksəlir



qiymət səviyyəi artır, ÜDM-n real həcmi artır

Sual: Məcmu tələb əyrisi sağa hərəkəti əks etdirmir: (Çəki: 1)
qiymət və ÜDM-artımı birlikdə
qiymət artır ÜDM artmır
ÜDM artır qiymət artmır
qiymət artır ÜDM azalır
real ÜDM artır qiymət artmır

Sual: Qiymətin artması,istehsalın aşağı düşməsi nəilə əlaqədardır: (Çəki: 1)
məcmu tələb əyrisi sağa hərəkət edir
məcmu tələb əyrisi sola hərəkət edir
məcmu təklif əyrisi sola hərəkət edir
məcmu təklif əyrisi sağa hərəkət edir
ÜDM-n real həcmi artmır,qiymət səviyyəsi yüksəlir

Sual: Vergilərə, əmanətə və şəxsi istehlaka gedən gəlir hansıdır? (Çəki: 1)
sərəncamda qalan gəlirlər
milli gəlir
məcmu gəlir
şəxsi gəlir
son gəlir

Sual: Makroiqtisadi modellərin tərtibinin ardıcıllığı necə olmalıdır (Çəki: 1)
sosial təhlil – səbəb və nəticə əlaqələrinin müəyyən edilməsi
birinci mrhələnin nəticələri əsasında eyniliklərin qurulması
modellərin yeniləşdirilməsi – parametrlərin qiymətləndirilməsi
emprik material əsasında modelin uyğunluğunun yoxlanılması
bütün cavablar düzdür

Sual: Müasir makroiodelləri qarşısında düran vəzifələr: A) xalq təsərrüfatı 
mütənasiblikləri və artım sürəti B) əhalinin pul gəlirləri, məhsul fondu ilə uzlaşdırılmalı 
C) əmək haqqı sərf olunan əməyin müqabili olmalıdır D) əməyin ödənişi cinsi 
formada olmalıdır (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
AC

Sual: Müasir makromodelləri qarşısında duran vəzifələr: A) xalq təsərrüfatı 
mütənasiblikləri və artım sürəti B) əhalinin pul gəlirləri, məhsul fondu ilə uzlaşdırılmalı 
C) əmək haqqı sərf olunan əməyin müqabili olmalıdır D) əməyin ödənişi cinsi 
formada olmalıdır (Çəki: 1)

ABC



ABD
CD
ACD
BC

Sual: Sadalanan məvhumlardan hansı daha düzgündür (Çəki: 1)
AD əyrisi mənfi əyilməyə malikdir
dövlət ətraf mühitin qorunması tədbirlərini sərtləşdirir, bununla da məcmu təklif 

əyrisi sağa doğru hərəkət edir
istezsalın real həcminin artımı qiymət artımını müşayət edə bilməz
istehsal həcminin artımı, qiymət artımını müşayət edir
AD-əyrisi şaqulidir

Sual: Ümumi milli məhsulun potensialına nail olunmadığı,bütün rnsurslardan tam 
istifadə olunmadığı halda tələbin artması səbəb olur (Çəki: 1)

mal təklifinin artımına
təklif artmır,qiymət artır
təklif və ÜDM-eyni vaxtda artır
ÜDM-artmır,qiymət səviyyəsi artır
qiymət artmır,ÜDM-n real həcmi artır 

BÖLMƏ: 0303 
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Makroiqtisadi təhlil tədqiq edir: (Çəki: 1)
Milli gəlir
İşsizlik səviyyəsi
İnflyasiya sürəti
Dövlət büdcəsinin vəziyyzti
bütün cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi təhlilin xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Birləşdirmə
Sahibkarlıq bölməsi
Dövlət bölməsi
Qalan dünya
 hamısı



Sual: Akademik Nemçinovun yaratdığı əmək-məhsul modelinə hansı bloklar aiddir: 
(Çəki: 1)

dayaq əmək-məhsul balansı modeli
ictimai zəruri əmək məsrəfləri modeli
ümumi sahə və ərazi əmək bölgüsü modeli
müəssisələr arasında sahədaxili əmək bölgüsü modeli
bütün cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi modellər ictimai-iqtisadi inkişafın hansı səviyyələrini əks etdirir: 
(Çəki: 1)

bazar bərabərlikləri şəraiti
əhali gəlirlərinin istehlak və əmanətə istiqamətlənməsi
əhali gəlirlərinin əmanətə istiqamətlənməsi
bütün cavablar düzdür
iqtisadi tsikllərin dönərliyi

Sual: Modeldə təkrar axın əks etdirir: (Çəki: 1)
bazar qiymətinin formalaşmasını
Mərkəzi və kommersiya banklarının qarşılıqlı əlaqəsini
İqtisadi subyektlərin əsas əlaqələrini
iqtisadi artım amillərinin qarşılıqlı əlaqələrini
İstehsalın tsiklik prosesini

Sual: Makroiqtisadiyyatda məcmu tələb qöstərir: (Çəki: 1)
dövlət xərcləri və müəssisənin investisiya tələbatı
ev təsərrüfatının tələbatı və xalis ixracı
bütün makroiqtisadi subyektlərin tələbatını
ev təsərrüfatın tələbatın və müəssisəni investisiya tələbat
müəssisənin investisiya tələbatını

Sual: İqtisadiyyat uzun müddətli tarazlıgına və pulun dövriyyə surəti yüksəldiyi halda 
nə baş verir: (Çəki: 1)

qısa müddətə buraxılış azalır,uzun müddətə qiymət səviyyəsi aşağı düşür
qısa müddətə buraxılış azalır,uzun müddətə qiymət yüksəlir
qısa müddətə buraxılış artır,uzun müddətə qiymət yüksəlir
uzun müddətə buraxılış artır,qısa müddətə qiymət artır
uzun müddətə buraxılış artır,orta müddətə yüksəlir.

Sual: F.Gene varlı torpaq sahiblərini müflisləşdirə bilən hansı səbəbləri göstərmişdir 
(Çəki: 1)

vergiyə cəlb olunmanın qeyri-düzgün forması
vergi yükünün həddən artıq yüksək olması
kənd əhalisinin şəxsı azadlığının olmaması
xarici ticarətin olmaması
cavablar düz deyil



Sual: Klassiklər, bazar iqtisadiyyatının hansı xüsusiyətini dəstəkləmişlər (Çəki: 1)
iqtisadiyyatda dövlət bölməsinin üstünlüyünü
minimum əmək haqqını
dövlət xərclərinin artımını
iqtisadiyyata dövlətin müdaxilə etməməsini
məjmu tələbin stimullaşdırılmasını

Sual: Bazar iqtisadiyyatında dövlətin funksiyalarına daxil deyildir (Çəki: 1)
ictimai nemətlərlə təminat
antiinhnsar tənzimlənməsi
məhsul və resurslara qiymətlərin müəyyən edilməsi
gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi
makroiatisadi stabilləşdirmə tədbirləri

Sual: Klassik kəsikdə məcmu tələb əyrisi yerləşir (Çəki: 1)
şaqüli xətdə
üfiqi xətdə
aralıq xətdə
şaquli və üfiqi xətdə
üfiqi və aralıq xətddə

Sual: Kenis kəsiyində məcmu tələb əyrisi yerləşir (Çəki: 1)
şaqüli xətdə
üfiqi xətdə
aralıq xətdə
şaquli və üfiqi xətdə
üfiqi və aralıq xətddə

Sual: Aralıq kəsikdə məcmu tələb əyrisi yerləşir: (Çəki: 1)
şaqüli xətdə
üfiqi xətdə
aralıq xətdə
şaquli və üfiqi xətdə
üfiqi və aralıq xətddə

Sual: Makroiqtisadi tənzimləmə aləti deyildir (Çəki: 1)
verğilər
subsidiya və kreditlər
hüquqi təminatlar
sosial təminat
cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi təhlilin maliyyə sisteminə daxildir (Çəki: 1)



büdcə sistemi
büdcədən kənar fondlar
dövlətin valyuta ehtiyatı
müəssisə və təşkilatların maliyyə fondları
cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi modellərin təsnifləşdirilməsinə daxildir (Çəki: 1)
iqtisadi təsnifləşdirmə formasında – nəticədə modellərin tipi müəyən edilir
elmi metodoloji əsasa görə təkrar istehsal nəzəriyyəsi
tərtib olunma vaxtına görə
əhatə dairəsinə görə
bütün cavablar düzdür 

Sual: Makroiqtisadi modellərin dəqiqliyi artır (Çəki: 1)
onun, real obyektə yaxınlaşdığı halda
modelin mürəkkəbləşdirildiyi halda
modelə daxil edilən məhdudiyyətlərin azaldıldığı halda
sistemin əsas elementlərinin və əlaqələrinin düzgün seçildiyi halda
əsas statistik göstəricilərin müqayisəsində

Sual: Əmək resurslarının planlaşdırılması predmet ola bilər: (Çəki: 1)
kadrların strukturu və sayı
istehsalın material tutumu
fondlardan intensiv və ekstensiv istifadə
əmək tutumu
istehlak resurslarının həcminin artması

Sual: F.Gene varlı torpaq sahiblərini müflisləşdirə bilən hansı səbəbləri göstərmişdir 
(Çəki: 1)

vergiyə cəlb olunmanın qeyri-düzgün forması
vergi yükünün həddən artıq yüksək olması
daxili ticarətdə azadlığın olmaması
məhkəmə xərclərinin yüksək olması
cavablar səhvdır

BÖLMƏ: 0401 
Ad 0401 
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Sual: Keçmiş SSRİ məkanında SAB-tərtibi hansı dövrə təsadüf edir: (Çəki: 1)
1930-cu il
1946-cı il
1950-ci il
1959-cu il
1961-ci il

Sual: SAB-ın 1959-cu il modelində xalq təsərrüfatının neçə sahəsi əhatə olunmuşdur: 
(Çəki: 1)

80 sahə 
85 sahə
93 sahə
101 sahə
105 sahə

Sual: Sahələrarası balansın çoxsahəli modelləri hansı ölkələrdə tərtib edilmişdir: A) 
Sabiq SSRİ-də B) İsraildə C) Yaponiyada D) Efiopiyada (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
AD

Sual: Azərbaycan Respublikasında ilk sahələrarası balans nə vaxt tərtib edilmişdir: 
(Çəki: 1)

1950-ci ildə
1955-ci ildə
1959-cu ildə
1964-cü ildə
1966-cı ildə

Sual: Azərbaycan Respublikasında SAB tərtibi illəri: (Çəki: 1)
1964
1971
1972
1975
1980

Sual: Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutu tərəfindən tərtib 
olunmuş SAB-da neçə sahə əks olunmuşdur: (Çəki: 1)

80 sahədən çox
90 sahədən çox
110 sahədən çox
120 sahədən çox
100 sahədən çox



Sual: Respublikada sonuncu SAB nə vaxt tərtib olunmuşdur? (Çəki: 1)
1977
 1982
 1988
2001
2002

Sual: Məcmu tələb əyrisi aralıq kəsikdə əks etdirir: (Çəki: 1)
üfiqi xətddədir
şaquli xətddədir
müsbət əyilməyə malikdir
mənfi əyilməyə malikdir
hər iki tərəfə hərəkət edir

Sual: SAB ən kiçik cədvəlli modeli hansı ölkədə tərtib olunmuşdur: A) Böyük 
Britaniyada B) Efiopiyada C) ABŞ D) İsraildə (Çəki: 1)

AB
B
BC
ABC
ABD

Sual: Aşağıdakı məvhumlardan hansı daha düzdür? (Çəki: 1)
AD-əyrisi mənfi əymlməyə malikdir
dövlət ətraf mühitin qorunması tədbirlərini sərtləşdirdiyi halda istehsal xərcləri 

artır, əyri yerini sağa dəyişir
istehsalın real həcmi, qiymət artımı ilə müşayət olunmur
AD-müsbət əyilməyə malikdir
AD-əyrisi şaquli vəziyyətdədir

Sual: Bütün resurslardan istifadə olunaraq Ümumi Milli Məhsulun potensial həcminə 
nail olması nəyə səbəb olur? (Çəki: 1)

əmtəə təklifinin artımına
təklif dəyişmir qiymət yüksəlir
rəqabəti artırır
məşğulluğu artırır
istehsal xərclərini artırır

Sual: Ümumi milli məhsulun potensial həcminə nail olunmadığı halda tələb artımı 
səbəb olur? (Çəki: 1)

əmtəə təklifinin artımına
qiymət artımına
rəqabətin yüksəlməsinə 
məşğulluğun artmasına



məşğulluğun azalmasına

BÖLMƏ: 0402 
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Suallardan 15
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Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Sahələrarası balansda iqtisadi proseslər necə ifadə olunur: A) riyazi ifadələrdə 
B) texniki ifadələrdə C) xətti bərabərlərdə D) matris formasında (Çəki: 1)

ACD
ABD
CBD
BCD
DAB

Sual: Respublikada sahələrarası plan balansının tərtibi hansı dövlət strukturu 
tərəfindən aparılmışdır? (Çəki: 1)

iqtisadiyyat nazirliyi Elmi-Tədqiqat iqtisadiyyat institutu tərəfindən
dövlət statistika komitəsi tərəfindən 
kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı institutu tərəfindən 
elmi-tədqiqat tədqiqat institutu tərəfindən
qiymət komitəsi tərəfindən 

Sual: 1990-cı illərə qədər respublika iqtisadiyyatına sahələrarası balans metodunun 
tam daxil ola bilməməsi səbəbləri: (Çəki: 1)

güclü mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmanın mövcudluğu
planlaşdırmada sahə prinsipinə üstünluk verməst
avtomatlaşdırılmış plan hesablamalarının tətbiqindəki müvəffəqiyyətsizlik 
SAB – tərtibi üçün zəruri informasiyaların toplanması ilə əlaqədar çətinliklər
bütün cavablar düzdür

Sual: SAB-da texnoloji asılılığı əks etdirən aij əmsalı nəyi əks etdirir: A) tam xərc 
əmsalını B) müstəqim xərc əmsalını C) ümumi xərclərin cəmini D) sahələrarası axını 
(Çəki: 1)

AB
AC
AD
 B
CD



Sual: Statistik sahələrarası balansda məhsul bölgüsündə nəzərə alınmışdır: A) əsaslı 
vəsait qoyuluşuna ayrılan vəsait son məhsul tərkibində göstərilmişdir B) əsaslı vəsait 
qoyuluşuna ayrılan vəsait son məhsul tərkibində göstərilmişdir C) əsaslı vəsaitin son 
məhsulun tərkibində olması onu ictimai məhsulun strukturu ilə əlaqələndirməyə imkan 
verir D) son məhsulun tərkibində olan əsaslı vəsait ayrı-ayrı sahələrin resurs 
təminatına imkan vermir (Çəki: 1)

BCD
ABC
ACD
ABD
AB

Sual: Kapital qoyuluşunun dinamik modeldə ayrı göstərilməsi üçün son məhsul ayrılır: 
A) son məhsulun qeyri istehlaka gedən hissəsi B) son məhsulun əsaslı vəsaitə 
ayrılan hissəsi C) son məhsulun qalan hissəsi D) son məhsulun yığıma gedən hissəsi 
(Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
BA

Sual: Sahələrarası balansın regional modelinin tərtibində məqsəd (Çəki: 1)
regionunu ümumi daxili məhsulunu müəyyə etmək
region üzrə milli gəliri müəyyən etmək
regionlararası məhsul axınını müəyyən etmək
regionun təbii-iqtisadi şəraitini öyrənmək
A C

Sual: Regionun sahələrarası balansında son məhsul hansı hissələrə ayrılır: A) 
istehlaka B) xaricə idxala (bazar şəraiti nəzərə alınmır) C) başqa regiona daşınmaya 
D) yığım üçün (Çəki: 1)

ACD
ABC
BCD
ABD
AB

Sual: İndiki dövrdə respublikada regionun sahələrarası balansı tərtib olunmurmu? A) 
tərtib olunur B) tərtib olunmur C) tərtib olunur az nomenklaturada D) tərtib olunur çox 
nomenklaturada (Çəki: 1)

B
AB
BD
ABC
ABD



Sual: Regional sahələrarası balansda aij və dij əmsalları nələri əks etdirir: A) öz 
daxilində məhsul axınını B) kənardan gətirilən məhsul axınını C) ümumi məhsul 
axınını D) milli gəlirin axınını (Çəki: 1)

AB
ABC
ABD
 BC
CD

Sual: İqtisadiyyat depressiya vəziyyətində olduğu halda qısa müddətə AD artımı nəyə 
səbəb olur? (Çəki: 1)

qiymət yüksəlir, lakin real ÜDM-a təsir etmir
ÜDM-n real həcmi artır lakin qiymətə təsir etmir
real ÜDM və qiymətlər artır
qiymət yüksəlir, ÜDM real həcmi azalır
milli pul vahidinin məzənnəsi aşağı düşür

Sual: Məcmu tələb əyrisi yüksəldiyi halda: (Çəki: 1)
qiymət aşağı düşür
qiymət yüksəlir
məhsul artıqlığı yaranır
ÜDM-n real həcmi və qiymətlər yüksəlir
milli valyuta məzənnəsi aşağı düşür

Sual: İdxal məhsulunun qiymətinin yüksəlməsi nə ilə əlaqədar ola bilər? (Çəki: 1)
məcmu təklif azalır
məcmu təklif artır
məcmu tələb azalır
AS və AD azalır
AS və AD artır

Sual: Sahibkarlara vergilər artıdığı halda: (Çəki: 1)
AD azalır AS artır
AS azalır, AS-nin həcmi dəyişmir
AS və AD azalır
AS və AD artır
məcmu tələb aşağı düşür

Sual: Keyns modeli nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
şaquli AS əyrisi, ÜDM-n potensial həcmi səviyyəsindədir
üfiqi AS əyrisi, ÜDM-n uyğun qiymət səviyyəsindədir, lakin potensial həcmdən 

aşağıdır
AS əyrisi faiz stavkasının effektinə təsir edən az səviyyədə müsbət əyilməyə 

malikdir



şaquli AD əyrisi potensial ÜDM-n səviyyəsindədir
üfiqi AD əyrisi ÜDM-n uyğun qiymət səviyyəsindən aşağıdır
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Sual: (E-a)-1 matrisası əks etdirilir: (Çəki: 1)
müstəqim xərc əmsalını
tam xərc əmsalını
sahələrarası axın əmsallarını
xərclərinin minimum həcmini
xərclərin maksimum həcmini

Sual: Sahələr arası balansda tam xərc əmsalında ifadə olunan E simvolu nəyi əks 
etdirir: A) determinantı B) kvadrat matrisi C) vahid matrisi D) dioqanalı vahiddən 
ibarət olan matrisi (Çəki: 1)

CD
AC
BC
 ABC
BCD

Sual: İqtisadiyyatın sahə strukturunun tənzimlənməsində sahələrarası balansın 
rolunun artması nə ilə əlaqədardır: A) iqtisadiyyatın miqyasının artması ilə B) ictiami 
əmək bölgüsünün dərinləşməsi ilə C) sahələrarası əlaqələrin mürəkkəbləşməsi ilə D) 
balansın məzmunu ilə (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
 ACD
AC

Sual: İctimai istehsalın sahə və sahələrarası strukturunun tənzimlənməsində balansın 
rolu: A) sahələrarası balansın dinamik modeli ilə B) ancaq onun vasitəsilə 
sahələrarası əlaqələri tənzimləmək mümkün olur C) ancaq onun vasitəsilə ayrı-ayrı 
sahələrin inkişaf istiqamətlərini birləşdirmək olur D) balansda çox variantlılıq prinsipi 
realizə olunur (Çəki: 1)

BCD
 ABC



ABD
ACD
CD

Sual: Dinamik modeldə əks olunur: A) son məhsul vahid halda göstərilir B) son 
məhsul iki hissəyə ayrılır C) istehsalın dinamikası ilə investisiyaların funksional 
asılılığı D) bərabərlik sisteminə əsaslı vəsait qoyuluşu bərabərliyi daxil edilir (Çəki: 1)

BCD
ABC
ACD
ABD
BD

Sual: Dinamik modeldə bij əmsalı nəyi ifadə edir: (Çəki: 1)
fondların yerləşməsini
fondların yerləşməsini
kapital qoyuluşunun proporsionallıq əmsalını
ümumi proporsionallığı
sahələr arası xərclər

Sual: Məcmu təklifin artırılmasının dövlət siyasəti əhatə edir: (Çəki: 1)
idxal istehsalını azaldır
əmtəə və xidmət bazarını daraldır
xalq təsərrüfatının əmtəəliyi yüksəlir
fərdi müəssisələrin milliləşdirilməsi
resurs xərclərini artırır

Sual: Qiymətin yüksəlməsi ilə bahəm işsizliyin səviyyəsi artır (Çəki: 1)
mümkün deyil
mərkəzləşdirilmiş sistemdə mümkündür
ola bilsin ki, məcmu təklifin azalması ilə əlaqədardır
məcmu tələbin azalması ilə əlaqədar ola bilər
hiperinflyasiya əlaqədardır

Sual: Ümumi Milli Məhsulun azalmasına və qiymət səviyyəsinin aşağı düşməsini 
klassik modeli necə izah edir? (Çəki: 1)

məcmu tələb və potensial ÜMM-n eyni vaxtda azalması
məcmu tələb artır, ÜMM dəyişmir
ÜMM-n potensial həcmi artır, qiymət dəyişilmir
potensial ÜMM artır, AD dəyişilmir
AD artır ÜMM azalır

Sual: Makroiqtisadiyyatda məcmu tələb hesab olunur: (Çəki: 1)
dövlət xərcləri



ev təsərrüfatının və xalis ixrac tələbatı
bütün makroiqtisadi subyektlərin 
investisiya tələbatı
müəssisənin və ev təsərrüfatının investisiya tələbatı

Sual: Əgər ilkin olaraq iqtisadiyyat uzun müddətli tarazlıqdadırsa, pulun dövretmə 
sürəti artdığı halda nə baş verə bilər: (Çəki: 1)

qısa dövrdə buraxılış azalır, uzun müddətə qiymət aşağı düşür
qısa dövrdə buraxılış azalır, uzun müddətə qiymət yüksəlir
qısa müddətə buraxılış artır, uzun müddətə qiymət yüksəlir
uzun müddətə buraxılış artır
qısa müddətə qiymət artır 
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Sual: «Təkrar istehsal» anlayışının ilk dəfə istifadə edən mütəfəkkir: (Çəki: 1)
K.Marks
F.Engels
F.Gene
D.Rikardo.
A.Smit

Sual: Təkrar itehsal ifadə edir: (Çəki: 1)
Maddi nemətlərin istehsalı
Maddi nemətlərin istehlakı
Əmək resurslarının təkrar istehsalı
İşçi qüvvəsinin təkrar istehsalı
Bütün cavablar düzdür.

Sual: . F.Gene ixtisasca kim olmuşdur? (Çəki: 1)
Riyaziyyatçı
 İqtisadcı
Həkim
Saray müsafiri
idmançı



Sual: Təkrar istehsal dəyişmə miqyasına qörə fərqləndirilir A) Sadə təkrar istehsal B) 
Fasiləli təkrar istehsal C)Geniş təkrar istehsal D) Məhdud təkrar istehsal (Çəki: 1)

ACD
ABC
 CBD
ABD
BCD

Sual: Sadə təkrar istehsal əhatə edir: (Çəki: 1)
istehsalın sıxılmış ölçüdə bərpası
istehsalın geniş ölçüdə bərpası
istesalın sabit ölçüdə bərpası
istehsalın məhdudlaşdırılması
kütləvi istehsal

Sual: Hansı iqtsadi məktəbdə ilkin olaraq təkrar isthsal məsələsinə baxılmışdır: (Çəki: 
1)

merkantilizim
fiziokrat
marksizim
keyns
merjramilizim

Sual: İstehsalın inkişafının təsiklik xarakteri əks etdirir (Çəki: 1)
dövri xarakterə malik olan iqtisadi konyukturanın titrəməsini (enib-qalxması)
işgüzar aktivliyin dövri olaraq düşməsi
işgüzar aktivliyin dövrü olaraq yüksəlməsi
istehsal vasitələrinə tələbin artması nəticəsində iqtisadi inkişafın sürətlənməsi 
istehsalın həcmini

Sual: İstehsalın tənəzzül dövründə müşahidə olunur? (Çəki: 1)
işsizliyin artması
işsizliyin azalması
məşğulluq səviyyəsi dəyişmir
işgüzar aktivliyin tənəzzülü
tənəzzül, depressiya, enmə, canlanma

Sual: İqtisadiyyatın canlanma dövrü: (Çəki: 1)
istehsalın real həcmi yüksəlir
istehsalın nominal həcmi yüksəlir
istehsalın nominal həcmi dəyişmir
nominal artır, real dəyişmir
nominal artır, real aşağı düşür



Sual: İqtisadi tsiklin davamlılığı: (Çəki: 1)
bir il
iki il
beş il
on il
bir mənalı cavab vermək mümkün deyil

Sual: İqtisadi tsikl nəzəriyyəsində öyrənilir (Çəki: 1)
dövlət, firma, müəssisələrin planlaşdırmanın uyğunlaşdırılması mexanizmi
milli istehsalın real həcminin enib-qalxması səbəbləri
ÜDM-n strukturu
istehsalın tarazlı və dayanıqlı artımının şərtləri, amilləri
istehsal vasitələrinə tələbin artması nəticəsində inkişafın sürətlənməsi

Sual: İqtisadi tsikllərin dövr etmə müddətləri: (Çəki: 1)
beş il
on il
cavab yoxdur
3 il
on beş il

Sual: Təkrar istehsal həzəriyyəsinin müəllifi (Çəki: 1)
U.Petti.
K.Marks
F.Kene
F.Akvinski
A. Simit

Sual: Təkrar istehsaiın tipləri (Çəki: 1)
sadə
geniş
ekstensiv.
intensiv
ekstensiv, intensiv və qarışıq

Sual: Istehsal həcminin artımlı təkrarlanması (Çəki: 1)
geniş təkrar istehsal
konyukturalı təkrar istehsal
tənəzzüllü təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal

Sual: Əvvəlki dövrə nisbətən istehsal həcminin aşağı səbiyyədə təkrarlanması (Çəki: 
1)



geniş təkrar istehsal
konyukturalı təkrar istehsal
tənəzzüllü təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal

Sual: İllik ssuda kapitalı 5% norma 200 dollar olduğu halda torpağın qiymətini təyin 
etməli (Çəki: 1)

8000 dollar
6000 dollar
4000 dollar
12000 dollar
2000 dollar

Sual: Ev təsərrüfatı öz qəlirinin bir hissəsini bankda yerləşdirdiyi halda (Çəki: 1)
əmanəti investisiyaya istiqamətləndirirlər
investisiyalaşdırırlar lakin əmanəti saxlamırlar
əmanəti investisiyaya istiqamətləndirmirlər
əmanəti investisiyaya çox qiymətli kağızlara sərf edirlər
hamısı birlikdə

Sual: Layihənin iqtisadi effektivlik meyarı hansıdır: (Çəki: 1)
yeni iş yerlərinin yaradılması
daxili rentabellik norması
alternativ layihədən effektin gözdənilməsi
investisiyaların özünü ödəməsi
alternativ layihənin xərcləri

Sual: Layihənin alternativ xərcləri: (Çəki: 1)
layihənin diskont xərcinin gözlənilməsi
alternativ layihənin xərclərinin gözlənilməsi
alternativ layihədən effektiv gözlənilməsi
investisiyanın özünü ödəməsi
daxili rentabellik norması

Sual: Sənaye tsiklinin fazaları hesab edilir (Çəki: 1)
süni canlanma, yüksəliş, canlanma və artma
depressiya, azalma, aşağı düşmə
tənəzzül, depressiya, aşağı düşmə, canlanma yüksəliş
tənəzzül, depressiya, canlanma artım
depressiya, enmə, canlanma, artım

BÖLMƏ: 0502 
Ad 0502 



Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: K.Marks sadə təkrar istehsalın hansı sxeminin birinci variantını vermişdir: A) 
V+M=C B) V + M = C C) V + M = C D) V + M =C (Çəki: 1)

BC
ABC
BCD
ACD
CDE

Sual: Təkrar istehsalın mübadilə fazasının funksiyası: A) Mülkiyyət münasibətlərinin 
dəyişdirilməsini həyata keçirir B) Məhsulun istehsalçılara çatdırılması funksiyasını 
yerinə yetirir C) ictimai məhsulun bölgüsünü həyata keçirir D) məhsulun satıcı və 
alıcısını müəyyən edir (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
CD

Sual: Geniş təkrar istehsalın təmin olunması rəqabət mexanizmi hesab edilir: (Çəki: 
1)

rəqabət iştirakçılarının sayı məhduddur
rəqabətdə mülkiyyətin bütün formaları iştirak edir
rəqabət qanunlarına əməl olunmalıdır
subyektin həhr an bazardan çıxmaq imkanı var
bütün cavablar düzdür

Sual: İstehsal vasitələri istehsalının, istehlak vasitələrini iqtisadi tskilin yaranması 
səbəbi hesab edirdi? (Çəki: 1)

U.Djevons
İ.Fişer
M.Fridmen
Tuqan-Baranovski
S.de.Sisimondi

Sual: Bazar və təbii faiz stavkası arasında uyğunsuzluğu iqtisadi tsiklin səbəbi hesab 
edirdi? (Çəki: 1)

K.Veksel
M.Keyns



Y.Şumpater
D.Kondratyev
S.d.Sisimondi

Sual: Akselerasiya prinsipi əks etdirir: (Çəki: 1)
gəlirlərin və istehlak mallarının artması ilə əlaqədar investisiyanın artması
investisiyaların artması ilə əlaqədar gəlirlərin artması
istehsal vasitələrinə tələbatın artması ilə əlaqədar iqtisadi inkişafın sürətlənməsi
xarici iqtisadi əlaqələrlə, gəlirin artması
heç bir cavab düz deyil

Sual: İlk dəfə akselerasiya prinsipini əsaslandırmışdır (Çəki: 1)
M.Klark
M.Kens
Y.Şumpater
K.Viksel
A.Aflaton

Sual: İqtisadi konyukturanın uzun müddətli tsikli ilk dəfə kim tərəfindən izah edilmişdir 
(Çəki: 1)

Kutçina
Juqliyar
Kondratyev
Kuznets
Aftalon

Sual: Orta müddətli tsiklin müəllifi (Çəki: 1)
Kutan
Jiqlyar
Kondratyev
Kusnets
Aflaton

Sual: İntensiv təkrar istehsalın əsas formaları (Çəki: 1)
resurstutumlu.
resursqoruyucu
resurstutumlu, resursqoruyucu, netral
hamısı
heç biri.

Sual: Təkrar istehsalın hansı mərhələləri vardır (Çəki: 1)
İstehsal
Bölgü
Mübadilə



İstehlak
Bütün cavablar düzdür

Sual: Əmək potensialının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi (Çəki: 1)
Əmək potensialının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
əhalinin sağlamlığı
əhalinin sayı
istehsalda çalışanların sayı
əhalinin yaş qrupları
bütün cavablar düzdür

Sual: Əmək resurslarından istifadənin effektivliyinin artırılmasına nail olunur: A) 
iqtisadiyyatın sahələri arasında əmək resurslarının axını B) əmək resurslarının 
mobilliyinin stimullaşdırılması C) işsizlərə sosial yardımın differensiasiyası D) istehsal 
fondlarının artırılması (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
CD
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Sual: İstehlak fazasının funksiyası: A) ictimai istehlakı yerinə-yetirir B) şəxsi istehlakı 
təmin edir C) sadə təkrar istehsalda istehsalın həcminin artırılması və yığım prosesi 
getmir D) istehlakı həcmi eyni səviyyədə təkrar olunur (Çəki: 1)

ABD
ACD
BCD
ABC
CD

Sual: Aşağıdakı ifadələrin düz cavabını tapın: (Çəki: 1)
C2 – ikinci bölmənin istehsal vasitələri
V2 – ikinci bölmənin əmək haqqı
m2 – ikinci bölmənin izafi məhsulu
P1 – birinci bölmənin ümumi məhsulu
bütün cavablar düzdür



Sual: İstehsalın canlanması dövründə: (Çəki: 1)
istehsalın real həcmi artır
nominal artır
nominal dəyişmir
real və nominal artır
avadanlığa investisiya artır

Sual: İqtisadi təsiks əlaqədardır: (Çəki: 1)
xarici amillərdən
xarici və daxili amillərdən
məcmu tələb amillərindən
məcmu təklif amillərindən
əmək ehtiyyatının həcmindən

Sual: İqtisadiyyatın aşağı düşməsi dövrünə aid deyildir: (Çəki: 1)
uzun müddətli istifadə avadanlıqlarına investisiyanın azaldılması
səhmlərin məzənnəsinin aşağı düşməsi
vergi daxilolmalarının azalması
işsizliyə görə yardımların keçirilməsi
emal sənayedə materia ehtiyatlarının həcmi 

Sual: İstehsal proseslərinin daimi bərpası və təkrarlanması (Çəki: 1)
təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
geniş təkrar istehsal
üc bənd düzdür

Sual: İstehsalın sabit həcmdə təkrarlanması (Çəki: 1)
geniş təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
konyukturlu təkrar istehsal.
tənəzzülü təkrar istehsal
iki bənd düzdür.

Sual: İstehsalın artan həcmlə təkrarlanması (Çəki: 1)
sadə təkrar istehsal
geniş təkrar istehsal
konyukturlu təkrar istehsal.
tənəzzülü təkrar istehsal
iki bənd düzdür

Sual: İctimai təkrar istehsalın ilkin maddi əsasları və şərtləri (Çəki: 1)



ailə gəlirlərinin səviyyəsi
məcmu ictimai məhsulun reallaşdırılması
ölkənini iqtisadi problemləri
milli gəlirin formalaşması
a.b.c.
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Sual: Proqnoz anlayışını izah edin (Çəki: 1)
gələcək haqqında təsəvvü verir
ğələcək haqqında informasiya verir
ğələcək haqqında ehtimaldır
informasiya sisteminin ehtimalıdır
hamısıdır

Sual: Prоqnоz оbyeкtin хüsusiyyətini хaraкterizə edir (Çəki: 1)
кeyfiyyət parametrlərini
кəmiyyət parametrlərini
оbyeкtin dinamiкa və transfоrmasiyaya meylliliyini 
оbyeкtin кəmiyyət və кeyfiyyət parametrlərini
hec bir cavab düzgün deyil

Sual: Elmi öncəgörmənin hansı fоrmaları vardır (Çəki: 1)
hipоtez
hipоtez, prоqnоz
prоqnоz
plan
hipotez, plan, proqnoz

Sual: Hipоteza nəyə əsaslanır (Çəki: 1)
institusiya və elmi-nəzəri baхışlara 
institusiyaya
dialeкtiкa qanunauygunluqlarına
riyazi mоdelləşdirməyə
statistiк göstəricilərə

Sual: Genetik proqnozlaşdırma yanaşması nəyə əsaslanır (Çəki: 1)



Obyektin inkişaf tarixinin təhllilinə
Obyektin inkişafını şərtləndirən əsas amillərin müəyyən edilməsin6ə
Obyektin inkişaf qanunauyğunluqlurı və meyllərinin müəyyən edilməsinə
İnkişaf proseslərinə məqsədyönlü təsirə
Obyektin inkişaf qanunauyğunluqları əsasında hipotezlərin formalaşmasına

Sual: Normativ proqnozlaşdırma yanaşması nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
İctimai tələbatların dərki, məqsəd və resurs bazasının müəyyənləşməsi, 

məqsədyönlü təsirə
İqtisadi inkişaf meyllərin və inkişafa təsir edən amillərin müəyyən edilməsini
İnkişaf üçün zəruri olan resurs bazasının müəyyən edilməsinə
Texnoloji situasiyanın təhlilinə
İnkişaf tarixinin təhli

Sual: Mexaniki ekstropolyasiya metoduna görə… (Çəki: 1)
kəmiyyətindən proqnozlaşdırılan göstərici bu günkü göstəriciyə mütənasib 

dəyişmir,
proqnozlaşdırılan göstərici ilə bu günkü göstərici arasında hər hansı korrelyasiya 

əlaqələri mövcud deyil
proqnozlaşdırılan vəziyyət məqsədyönlü təsirlə müəyyənləşir
proqnozlaşdıran vəziyyətlə mövcud vəziyyət arasında sinergetik əlaqələr 
proqnozlaşdıran vəziyyətlə mövcud arasındakı əlaqələr funksionaldı

Sual: Sabit ekstrapolyasiya metoduna görə: (Çəki: 1)
proqnozlaşdırılan vəziyyətin mövcud vəziyyətdən fərdi proporsianaldır
proqnozlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətdən fərqlənmir
proqnozlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətə nisbətən əks-proporsional dəyişir
proqnozlaşdırılan vəziyyətin mövcud vəziyyətdən fərqli müntəzəm xarakterdədir
proqnozlaşdırılan vəziyyət mövcud vəziyyətə nisbətən qeyri-müntəzəm dəyişir.

Sual: Sadalananlardan hansı proqnozlaşdırma metoda deyil (Çəki: 1)
Proqramm – məqsədli metod 
Mexaniki ekstrapolyasiya
Borametrik metod
Ekspert rəyləri
Ekonometrik metod

Sual: Məqsəd özündə nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
Obyektin arzu olunan vəziyyətini 
Sosial-iqtisadi sistemin sürətli inkişafını 
Sosial-iqtisadi sistemin davamlı inkişafını 
Sosial-iqtisadi sistemin artım templərinin azaldılmasını 
Obyektin mövcud vəziyyətini



Sual: Eviristik proqnozlaşdırma metodu nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
mövcud fakt və göstəricilərin təhlilinə 
iqtisadi göstəricilərin riyazi modellər əsasında təhlilinə 
Tədqiqatlara və əvvəl nəmalum olan faktların müəyyənləşməsinə
sahələrarası balans modelinə 

Sual: Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma və planlaşdırılması özündə nəyi 
əks еtdirir? (Çəki: 1)

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

iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə məhsul buraхılışı həcmlərinin 
müəyyənləşdirilməsini

sənayеnin ayrı-ayrı sahələri üzrə pеrspеktiv məhsul və məsrəf göstəricilərinin 
müəyyənləşdirilməsini

iqtisadiyyat sahələri üzrə əmək və kapital rpеsurslarına оlan pеrspеktiv tələbatın 
həcminin müəyyənləşdirilməsini

sоn tələbin əsas kоmpоnеntləri üzrə pеrspеktiv miqdarının 
müəyyənləşdirilməsinə

Sual: Prоqnоz özündə nəyi əsк etdirir (Çəki: 1)
оbyeкtin gələcəк vəziyyətini
оbyeкtin gələcəк vəziyyəti və оbyeкtin alternativ inкişaf yоlları barədə elmi 

əsaslandırılmış təsəvvürlər
оbyeкtiv gələcəк vəziyyətini müəyyənləşdirən tədbirlər sistemi
оbyeкtin gələcəк vəziyyətini şərtləndirən amilləri 
оbyeкtin gələcəк vəziyyətinin izahını

Sual: Makroiqtisadi göstəricilərdən hansı MHS-də hesablanmır (Çəki: 1)
Məcmu ictimai məhsul
Ümumi milli məhsul
Ümumi Daxili məhsul
Xalis milli məhsul
Milli gəlir

Sual: Uçot stavkasının artırılması ilə məhdudlaşdırılan kredit nəyin azalmasına səbəb 
olur. (Çəki: 1)

istehsalın
xarici investisiyanın
vergilərin
daxili qiymətə təsir göstərən xarici amillərin
istehlakın

Sual: Müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq, indiqativ planlaşdırma anlamına 
neçə tərəflərdən yanaşmaq olar. (Çəki: 1)

1
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Sual: Makrosəviyyədə təhlil aparılır: A) ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi və istehsalın 
həcmi üzrə B) makroiqtisadi artımın təhlili C) istehsalın effektivliyinin təhlili D) 
investisiya prosesinin təhlili (Çəki: 1)

 ABCD
ABC
 BC
AB
CD

Sual: Makroiqtisadi təhlil aparılır: A) milli sərvətin struktur və dinamikasının təhlili B) 
xarici iqtisadi əlaqələrin təhlili C) regionların inkişafının təhlili D) milli təhlükəsizlik 
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi (Çəki: 1)

ABCD
 ABC
AB
BC
CD

Sual: ÜDM- ölçülür: (Çəki: 1)
əsas qiymətlərdə 
istehsalçının qiymətində
bazar qiymətində
ixrac qiymətində
fərdi sahibkarlıq qiymətində

Sual: UMM-n, deflyatoru (Çəki: 1)
Nominal UUM-n,real UUM-a nisbəti
Real UUM-n, nominal UUM-a nisbəti
Sürətlənmiş infilyasiyada azalır
sürətlənmiş infilyasiyada yüksəlir
nominal MMM-n, cari UMM-a nisbəti



Sual: UMM hesablanarkən hesaba alınmır: (Çəki: 1)
mənzilə görə icarə haqqı
avtomobil kompaniyasının istiqrazının
kompaniyanın ehtiyatının artırılması
xidmətlərin əmək haqqı
transfert ödəmələr

Sual: ÜDM-n həcmi asılıdır: (Çəki: 1)
nemətlərin istehsal həcmi
nemətlərin istehsalına istifadə olunan resusrlar
nemətlərin qiymətləri
qiymət dinamikası
daxili investisiyanın həcmi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ümumi milli məhsula daxildir: (Çəki: 1)
yeni qiymətli kağızların alınması
kitab mağazasında yeni dərsliyin dəyəri
tələbələrin ailələrindən aldığı pul
ixrac məhsulları
maddi nemətlərin ümumi istehsalı

Sual: Kеyns kоnsеpsiyasına uyğun оlaraq istеhlak хərcləri: (Çəki: 1)
əgər sərəncamda qalan gəlir artırsa istеhlak хərcləri aşağı düşür
istеhlak хərcləri birbaşa sərəncamda qalan gəlirə təsir göstərir 
sərəncamda qalan gəlir artırsa, əmanətin хüsusi cəkisi artır
faiz stafkası aşağı düşürsə, əmanətin kəmiyyəti artır.
əmanət əyrisi sağa hərəkət еdir.

Sual: Kеynis təkid еdirki, istеhlak хərclərinin həcmi asılıdır: (Çəki: 1)
istеhlakcının yaşayış yеrindən 
ailə üzvlərinin sayından
pul təklifinin artım tеmpindən 
təklifin artmasından
sərəncamda qalan gəlirin səviyyəsindən

Sual: Transaksion xərclərə daxildir:(bu istiqamətin əsası R.Konz tərəfindən 
işlənilmişdir (Çəki: 1)

qiymət haqqida məlumatların toplanılması
istehlakcının üstünlüyü
rəqabət haqqında məlumatların toplanması
danışıqların aparılması və sazişlərin bağlanılması
cavablar düzdür



Sual: ÜMM-un hesablanması metodları hansılardır? a) istehsalın həcminə görə. b) 
xərclərin həcminə görə. c) gəlirlərin məcmuuna görə. d) milli gəlirin həcmihə görə 
(Çəki: 1)

a.b.c
b.c.d
a.d.b

Sual: ÜDM-un hesablandığı qiymətlər (Çəki: 1)
müqayisəli qiymət
istehsalçı qiyməti
bazar qiyməti
istehlakçı qiyməti
hamısı düzdür

Sual: ÜMM-un dəyərcə dəyişməsini əks etdirən göstərici (Çəki: 1)
qiymət defilyatoru
qiymət səviyyəsi
qiymət dərəcəsi
transfert xərclər
pərakəndə qiymətlər

Sual: Xərclərin xüsusi çəkisi heablanır: (Çəki: 1)
F(x) = y : x = a : x + b + cx
F(x) = x :y = a : x + b + cx
F(x) = y : x = x :a + b + cx
F(x) = x :y = x : a + b + cx
F(x) = y : x = a : x +c + b x

Sual: Təsərrüfat vahidlərinin qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri neçə növə (tipə) bölünür: 
(Çəki: 1)
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Sual: Ümumi daxili məhsulun statistik qiymətləndirmə metodları: (Çəki: 1)

ABC
AB
AC
BC
C

Sual: Yığım fondu hesablanır: (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
CD

Sual: Müхtəlif qiymətli kağızlara kapital qоyuluşu adlanır: (Çəki: 1)
rеal invеstisiya
хüsusi invеstisiya
maliyə invеstisiyası
birbaşa invеstisiya 
pоrtfеl invеstisiyası

Sual: Əmanətə sоn mеyilləmə hеsab еdilir: (Çəki: 1)
sərəncamda qalan gəlirin artımı vahidinə əmanətin artımı
məcmu əmanətin, məcmu gəlirə münasibəti
gəlirin cari səviyyəsini хaraktеrizə еdən əmanət əyrisi
gəlirin dəyişməsi ilə əlaqədar əmanətin dəyişilməsi
gəlirin ümumi səviyyəsini хaraktеrizə еdən əmanət əyrisi



Sual: «Əmanətə mеylilik» katеqоriyasına hansı yanaşma mövcuddur: (Çəki: 1)
nеоklassik
kеyniscilik
mоnеtarist
klassik
fiziоkrat

Sual: Ümumi milli məhsul qiymətləndirilir: (Çəki: 1)
cari qiymətləd'
real qiymətlərdə
bazis dövrünün qiymətində
gələcək dövrün qiymətində
istehsal qiymətində

Sual: Hansılar ümumi daxil məhsul hesablanarkən nəzərə alınır (Çəki: 1)
fabrikin əvvəlki fəhləsinin təqaüdü
evin rənglənməsi üçün rəngsazın işi
əvvəlki dövrdə buraxılmış atomobilin satışından alınan pul
tələbələrin evdən aldığı pul vəsaitləri
mənzil kirayəsi haqqı

Sual: Xərclərə görə ÜDM hesablanarkən nəzərə alınmır: (Çəki: 1)
 investisiyalar
xalis ixrac
əmtəə və xidmətlərin dövlət alışı
ümumi satış məbləğindən – material məsrəflərindən amortizasiya 
əmək haqqı

Sual: Əlavə dəyər hesablanır: (Çəki: 1)
kreditə görə faiz və əmək haqqının cəmi kimi
Satışın ümumi məbləğinin material məsrəflərinin amortizasiya ayırmaları
Əmək haqqı və amortizasiya ayırmalar
gəlir və əmək haqqı 
əmtəə və xidmətlərin dövlət alışı.

Sual: Pul dövriyyəsinin sabitliyi şəraitində ÜDM-in real həcmi 1,2 dəfə, pul-kütləsi 8 
faiz artarsa, qiymət səviyyəsi necə dəyişilə bilər: (Çəki: 1)

10 faiz yüksələcək
10 faiz aşağı düşəcək
dəyilməz qalacaq
11 faiz yüksələcək

Sual: Pul təklifi yüksələcək, əgər (Çəki: 1)
ehtiyat norması artırsa



«nəğd – depozit» münasibəti artarsa
pul bazası artarsa
pul multiplikatoru azalarsa

Sual: Pul təklifi azalacaq əgər Mərkəzi Bank: (Çəki: 1)
kommersiya banklarına verilən ssudaların üçotstavkasını yüksəldərsə
ehtiyat mütləq normasını yüksəldərsə
əhaliyə və kommersiya banklarına dövlət istiqrazları satarsa
açıq bazarda dövlət istiqrazlarını alarsa

Sual: Tоrpağa, daşınmaz əmlaka maşın və avadanlığa kapital qоyuluşu adlanır: 
(Çəki: 1)

pоrtfеl invеstiyası
birbaşa invеstisiya
ümumi invеstisiya
rеal invеstisiya
yanakı invеstisiya

Sual: Kəsik saman hüdudunda cəmiyyətin yaratdığı nemətlər adlanır (Çəki: 1)
ÜMM
ÜDM
ÜİM
XMM
SMM

Sual: ÜDM-un ölçülməsi aparılır (Çəki: 1)
gəlir və istehlaka görə
xərc və istehlaka görə
gəlir və xərcə görə
istehsal və istehlaka görə
hamısı düzdür

Sual: Məcmu tələb əks etdirir (Çəki: 1)
ev təsərrüfatının tələbatını
planlaşdırılaan xərclərin məcmunu
ev təsərrüfatının və dövlət xərclkərinin cəmini
düzgün cavab yoxdur
cavab a.c.

Sual: Potensial və faktiki ÜDM –un bərabər olduğu halda (Çəki: 1)
tsiklik işsizlik yoxdur
işsizlik təbii səviyyədədir
friksion işsizlik vardır
struktur işsizlik vardır



cavablar düzdür

Sual: Real yaşam səviyyəsini əks etdirən göstərici hansıdır (Çəki: 1)
ÜMM
ÜDM
XMM
MG
bir nəfərə görə ÜMM

Sual: ÜMM-bazar qiymətində hesablanarkən necə adlanır (Çəki: 1)
real ÜMM
nominal ÜMM
real ÜDM
nominal ÜDM.
XMM.

Sual: ÜDM-hesab edilir (Çəki: 1)
əmtəə və xidmət istehsalının cəmi
əmtəə və xidmətlərin reallaşdırılmasının cəmi
hazır əmtəə vəxidmətlərin cəmi
bazar qiymətində əmtəə və xidmətlərin dəyəri cəmi
ilk məhsul dəyəri

Sual: UDM-a daxil deyildir (Çəki: 1)
ölkə daxilində istehsal olunan məhsul
amil gəlirləri ilə ədaqədar xaricdən daxil olmalar
ölkə daxili maddi xidmətlər
ölkə daxilində qeyri-maddi xidmətlər
xarici müəssisələrin ölkə daxili məhsul istehsalı

Sual: Sərəncamda qalan şəxsi gəlirlərə aiddir (Çəki: 1)
hesablanmış əmək haqqı
alınmış məcmuu gəlir
real gəlirlər
məcmu gəlirlə, vergi və qeyri vergi məcburi tədiyyələrin fərqi kimi
renta gəlirləri

Sual: Maliyyə –kredit siyasətinin məqsədi: (Çəki: 1)
inflyasiyanın azalması
kommersiya banklarının sayının artması
investisiyanın ümumi kreditdə xüsusi çəkiminin artması
xüsusi formaların sayının artması
hamısı birlikdə



Sual: Ümumi daxili məhsul 1,2 dəfə,pul kütləsi 8% artarsa pulun dövriyyə sürəti stabil 
olduğu halda qiymət səviyyəsi: (Çəki: 1)

10%-yüksəlir
10% aşağı düşür
dəyişilməz qalır
yüksəlməyə doğru meyillənir
aşağıya doğru meyillənir

Sual: Əgər adamlar qənaətcil оlmasalar, bütün bərabər şərtlərdə (Çəki: 1)
krеditin qiyməti aşağı düşə bilər
krеditə tələbat artacaq
əmanət əyrisi sоla hərəkət еdəcək
faiz stafkası aşağı düşəcək, əmanət artacaq
əmanət əyrisi sağa hərəkət еdəcək

Sual: Makroiqtisadi göstəricilərdən hansı MHS-də hesablanmır? A)) məcmu ictimai 
məhsul B) Ümumi milli məhsul C) Ümumi daxili məhsul D) Xalis milli məhsul E) Milli 
gəlir (Çəki: 1)

A
AB
AC
AD

Sual: ÜDM-n həcmi 6%, əhalinin sayı 3% azalarsa (Çəki: 1)
əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM – azalır
real ÜDM artır, nominalÜDM azalır
nominal ÜDM dəyişmir
qiymətlər 3% aşağı düşür
qiymətlər 10% aşağı düşü

Sual: Fərz edək ki, pul təklifi və qiymət dəyişilməzdir. Gəlirlərin artması halında pul 
bazarında hansı dəyişiklik ola bilər: (Çəki: 1)

a) pula tələbat və faiz yüksələcək
b) pula tələbat artacaq, faiz stafkası azalacaq
v) pula tələbat azalacaq, faiz stafkası artacaq
c) pula tələbat və faiz stafkası azalacaq
a

Sual: Kontrakt sisteminin rolu kim tərəfindən geniş şərh edilmişdir? (Çəki: 1)
C.K.Helbreyt
C.M.Keyns
M.Fridman
Y.Tinberqen
İ.Fişer
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Sual: Əhalinin pul gəlirlərinə daxildir: A) Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər B) 
Pensiyalar C) Təqaüdlər D) Müxtəlif yardımlar E) Mənbəyi məlum olmayan gəlirlər. 
(Çəki: 1)

ABCD
ABCE
ABDE
BCDE
BDE

Sual: Əhalinin gəlirlərinə aiddir: A) Mülkiyyətdən gəlirlər B) Bank əmanətlərindən 
gəlirlər C) Müxtəlif dvidentlər D) Renta dvidenləri E) Gizli yolla əldə edilən gəlir (Çəki: 
1)

ABCD
ABCE
ABDE
BCDE
CDE

Sual: Əhalinin müxtəlif mənbəylərdən aldığı gəlirlər bölünür: A) Nominal gəlirlər B) 
Real gəlirlər C) Sərəncamda qalan gəlirlər D) Aktivlərdə dəyişmələr (Çəki: 1)

ABC
ABD
BCD
ACD
CD

Sual: Əhalinin xərclərinə aiddir: A) İstehlak məhsullarına xərclər B) Kommunal 
xərcləri C) Üzvülük haqları D) Əmanətləri E) Qiymətli kağızların alınması (Çəki: 1)

ABC
ABD
ABE
BCD
BCE

Sual: Qiymətin yüksəldiyi, istehsalın həcminin dəyişmədiyi halda: (Çəki: 1)



Real ÜDM artar
nominal ÜDM azalar
nominal ÜDM artar
real həyat səviyyəsi yüksələr
real ÜDM azalar

Sual: Transfert tədiyyələr hesab olunur: (Çəki: 1)
əmtəə və xidmətlər istehsalı ilə şərtlənməyən ödəmələr
vaxtı ötmüş tədiyyələr
istehsal olunmuş məhsulun gəlir forması almayan hissəsi
renta gəlirləri
məcmu gəlirlə, vergi və qeyri vergi məcburi tədiyyələrin fərqi kimi

Sual: Dövlət borcu hansıdır? (Çəki: 1)
dövlət xərcləri
büdcə defisiti
müdafiə xərcləri
xarici borcların gələcək ödənişləri
hamısı birlikdə

Sual: Əhalinin əmanəti (Çəki: 1)
ev təsərrüfatında yığılmış əmlak
real kassa qalığı ( Piqu effekti).
qiymətli kağızlar
gəlirlərin istifadə olunmamış hissəsi
cavablar düz deyilş

Sual: İnvestisiya və ya kapital qoyuluşu nədir (Çəki: 1)
gəlirin, cari dövrdə istifadə olunan hissəsidir
istehsala və qeyri istehsala qoyulmuş bəsaitlərin cəmidir
daşınmaz əmlakd 
uzun müddətli məhsul istesalına sərf olunan vəsaitdir
suallar düzdür

Sual: Əhalinin iqtisadi ğüzəranının mak-na daxil deyildir (Çəki: 1)
tam məşğulluq
qiymət stabilliyi
iqtisadi artım
təhlükəzlik
xarici iqtisadi tarazlıq

Sual: İstehlaka getməyən milli gəlir adlanır (Çəki: 1)
məcmu tələb
ümumimgəlir. 



ümumimyığım.
ümumi xərc
ümumi daxili məhsul

Sual: Əhalinin gəlirlərinə aiddir: A) Məlum olmayan gəlirlər B) Qiymətli kağızların 
satışından C) Daşınmaz əmlakdan D) Kənd təsərrüfatı məhsulları satışından E) 
Müxtəlif əşyaların satışından (Çəki: 1)

BCDE
ABCD
ABDE
ABC
A

Sual: Əhalinin gəlirlərinə aiddir: A) Kənara görülmüş xidmətlərə görə gəlirlər: B) Gizli 
iqtisadiyyatdan gəlirlər C) Sosial mühitdə rəsmi iqtisadiyyatın fəaliyyəti ilə əlaqədar D) 
Dvidentlər E) Renta gəlirləri (Çəki: 1)

ADE
ABC
ABD
BCD
BDE

Sual: Şəhər kənarında ailənin ev alması əksini tapır: (Çəki: 1)
xalis ixracda
dövlət xərcində
investisiya xərclərində
uzun müddətli istehlak məhsullarının alınması xərclərində faiz stavkasında

Sual: Dövlət borcunun artımına nə səbəb olur? (Çəki: 1)
əsaslandırılmamış emisiya hesabına inflyasiyanın yüksəlməsi
əhalinin real gəlirlərinin azalması
milli iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının azalmasına
dövlətin investisiya imkanlarının genişlənməsi
fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirinə vergi stavkasının yüksəlməsinə

Sual: Əhalinin ictimai ğüzəranının mak-na daxildir. (Çəki: 1)
a) azadlıq
b) bərabərlik.
c) təhlükəsizlik
d) qiymət stabilliyi.
a.b.c
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Sual: Əmanətlərlə investisiya arasında olan əlaqə: A) Əmanətin həcmi yüksəldikdikcə 
investisa tələb azalır. B) Əmanətin həcmi azaldıqca investisiyaya təlabat yüksəlir. C) 
Əmanətin həcmi sabit olduğu halda investisiya ilə üst üstə düşür. D) İnvestisiyanın 
artması məhsulun azalması ilə müsbət olunur. (Çəki: 1)

ABC
ACD
BCD
ABD
BD

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində vergi aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinə 
yetirir: (Çəki: 1)

fizkal
sosial
tənzimedici
stimullaşdırıcı
hamısını birlikdə

Sual: Aşağıda göstərilən vergilərdən hansı müvəffəqiyyətlə son istehlak üzərinə 
keçirilə bilər: (Çəki: 1)

aksizlər
vərəsiliyə vergilər
korporasiyaların gəlirlərinə vergilər
sosial vergilər
sosial ödəmələr

Sual: Sizin fikrinizcə inflyasiya nədir? (Çəki: 1)
kağız pulların hərdən çox artıqlığı nəticəsində qiymətin yüksəldilməsi
qiymətin artımı, ÜDM – un real həcminin artımından üstündür
pulun alıcıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir
qiymətin artımı, ÜDM – un real həcminin artımından aşağıdır
bunların heç biri düz deyildir

Sual: Keçid dövründə maliyyə – iqtisadi stabilliyə nail olmaq üçün hansı tədbirlərin 
həyata keçirilməsi zəruridir: (Çəki: 1)

qiymət üzərindən dövlət nəzarətinin götürülməsi
əhalinin pul gəlirlərinin və əmək haqqının azalması
dövlət büdcə kəsirinin azaldılması
xüsusi sahibkarlığın sərbəstliyi



xarici – iqtisadi fəaliyyət üzərindən dövlət inhisarının götürülməsi

Sual: Bazar qiymətləri səviyyəsinin dəyişilməsi nə ilə nəticələnir: (Çəki: 1)
fizkal siyasətin nəticələrinə təsir göstərmir
fizkal tədbirlərin effektini artırır
fizkal siyasətin həyata keçirilməsində iştirak etmir
fizkal tədbirlərin fəaliyyətini azaldır
dövlətin xərc və vergi multiplikatorunun effektini artırır

Sual: Cini əmsalı 0,22 – dən 0,35 – ə yüksəldiyi halda: (Çəki: 1)
adambaşına real gəlirlər azalmışdır
gəlirlərin diferensasiyası yüksəlmişdir
nominal gəliri qeydə alınmış şəxslər varlanmışdır
«yaşayış minimumu» - ndan aşağı gəliri olan ailələrin sayı artmışdır
hamısı birlikdə

Sual: Mərkəzi uçot stavkasını yüksəldərsə, nəyə səbəb ola billə: (Çəki: 1)
kommersiya banklarının ehtiyatlarının azalmasına
mərkəzi bankın şöbələrinin depozitinə qoyulmuş əmanətlərin stimullaşdırılmasına
kommersiya banklarına verilən ssudaların həcminin artmasına
kommersiya banklarının ehtiyatındakı məbləğin artmasına

Sual: Cəmiyyətin gəlirlərinin həyat səviyyəsinə təsir istiqamətləri (Çəki: 1)
təhsil sferası
mədəniyyət və incəsənət
səhiyyə
istirahət və əyləncə
cavablar düzdür

Sual: Həyat səviyyəsinin fərqlənməsi səbəbləri (Çəki: 1)
təhsillə əlaqədar
təcürbə və bilik
məlumatlılıq.
bacarıq və qabiliyyət
cavablar düzdür

Sual: İnvestisiya mühitinin təmin edən amillər. a) siysi sabitlik. b) bürokratlaşma 
səviyyəsi. c) əmək resurslarının keyfiyyəti. d) kriminal vəziyyət. e) inhisar. (Çəki: 1)

c.d.e.
a.b.c
a.c
b.c
d.e



Sual: Əmanət, investisiya, məhsulun həcmi arasındakı əks etdirən göstərici hansıdır 
(Çəki: 1)

qiymət səviyyəsi
akselerator
multiplikator
gəlirin ümumi səviyyəsi
investisiya riski

Sual: Şəxsi gəlirlərin mənbəyi (Çəki: 1)
a) mülkiyyətdən gəlirlər
b) mənzil icarəsindən
v) transfert tədiyyələr
a,b,v
e) fərdi sahibkarlıq gəlirlərdən daxil olmalar

Sual: Dövlət borcunun artması səbəb olur: (Çəki: 1)
özünü doğrultmayan emissiyasının hesabına inflyasiyanın güclənməsinə
əhalinin real gəlirlərinin aşağı düşməsi
milli iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının aşağı düşməsi
dövlətin investisiya fəaliyyətinin genişlənməsi
fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərinə vergi stavkalarının yüksəlməsi

Sual: Torpağa verginin artması hansı nəticələrə səbəb ola bilər: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatında məşğul olanların azalmasına
fermerlərin gəlirlərinin azalmasına
mənzil kirayəsinin artmasına
kənd təsərrüfatı məhsuluna qiymətlərin yüksəlməsinə
sənaye, ticarət, xidmət obyektəlrinin tikintisinin azaldılmasına

Sual: Şəxsi gəlir aiddir: (Çəki: 1)
il ərzində istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin dəyəri
hesabat ilində ev təsərrüfatından alınan gəlirlər
vergilər ödənildikdən sonra şəxsi gəlirlər üçün ayrılmış ümumi gəlirlər
ÜDM- amortizasiya
sosial ödəmələr çıxıldıqdan sonra qalan gəlirlər. 

Sual: Dövlət xərcləri və xalis ixrac «o» - a bərabər olması şərti ilə məcmu təklif, 
tələbdən üstün olduğu halda: (Çəki: 1)

istehlak və investisiya xərcləri əmanətə bərabər olur
əmanət investisiya bərabərdir
qiymət aşağı düşür, buraxılış artır
qiymət və buraxılış həcmi artır
hamısı birlikdə



BÖLMƏ: 0703 
Ad 0703 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İstehlakçı davranışının formalaşması şərh edilir: A) gəlirlərin artması B) gəlirlərə 
nisbətən istehlakın aşağı səviyyəli artımı C) əhalinin fiziki tələbatının ödənilməsi D) 
gəlirin əsas hissəsinin əmanətə istiqamətlənməsi E) əmanət faizinin aşağı olması 
(Çəki: 1)

ABCD
ABCE
 BCDE
ACDE
CDE

Sual: İstehlakçı davranışının müasir nəzəriyyələri: A) M.Fridmen B) F.Modelyani C) 
D.M.Klark E) M.Gilbert (Çəki: 1)

 ABC
 ABD
BCD
BCE
CDE

Sual: İS-İM (İS-əmtəə, İM-pul) modelinin bərabərlikləri: (Çəki: 1)

ABCD
ABCE
ACDE
ADE
BCDE

Sual: Məşğulluğun təhlili əsaslanır (Çəki: 1)
əmək-dəyər nəzəriyyəsinə
mübadilə dəyərinə
ictimai-zəruri əmək məsrəfinə



son faydalılıq və istehlak keyfiyyətinə
istehsal xərclərinə

Sual: Enğel qanunu və ;ğəlir-istehlak; əyrisi əks etdirir (Çəki: 1)
ğəlir artdıqca – istehlak artır
istehlakın artması- ğəlirin azalmasını əks etdirir
ğəlir artdıqca – istehlak artır
müəyyən dövrdə ğəlirin arması- həmin dövrdə istehlakı armasıdır 
cavablar düz deyil

Sual: Məhsulun faydalılq nəzəriyyəsı əsaslanır:(Pareto-Xiks—məhsulu yararlılığı 
onun son vahidini dəyəri ilə ölcülür). (Çəki: 1)

istehlakcı davranışı maksimum fayda və yüksək effekt almağa 
istehlakcı özünə zəruri məhsulu secir
məhsulun faydalılığı onun nadirlik dərəcəsi ilə ölcülür.
) istehlakcı ücün onun tələbatını ödəyən məhsulun yığımda (tərkibdə)
cavablar dqzdür

Sual: Tələb infilyasiyasını yaradan amil hansıdır? (Çəki: 1)
dövlətin büdcə kəsirinin arması
neftin qiymətinin yüksəlməsi
istehlaka meyillilik həddinin azalması
əhalidə tutulan vergilərin arması
kommual xidmətlərin haqqının yüksəlməsi

Sual: Əhali qrupları arasında gəlirlərin bölgüsüdə istifadə olunur (Çəki: 1)
laffer əyrisi
cavablar səhvdir
Fillipis əyrisi
Qiffen effekti
Engel qanunu

Sual: Əhali gəlirinin tərkibinə daxildir (Çəki: 1)
pul gəlirləri
natural gəlirlər
hamısı. 
nominal gəlirlər
real gəlirlər

Sual: Bunlardan hansı sadə multiplikatordur (Çəki: 1)
investisiya artır-ÜMM artmır
əmanətə son hədd meyilliyi
investisiya artırımı-bazar tarazlığına səbəb olur
investisiyanın artımı bazar mütənasibliyindən asılıdır



ÜMM artımında artan effektə səbəb olur

Sual: Hansı iqtisadi artım tipidir? (Çəki: 1)
mötədil artım (mülayim,orta, sadə
möhtəməlar
sabit artım
sürətli artım
heç biri

Sual: Ev təsərrüfatı bölməsi neçə növ iqtisadi fəallıq göstərmiş olur: (Çəki: 1)
2
3
5
4
6

Sual: Sahibkarlıq bölməsində iqtisadi aktivliyi neçə növdə özünü əks etdirir: (Çəki: 1)
2
3
5
4
6

Sual: Makroiqtisadi modellər tərtib olunarkən neçə tip funksional modellərdən istifadə 
olunur: (Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Ev təsərrüfatı gəlirlərinin istehlakçılar arasında bölüşdürülməsi. Əhali 
əmanətlərinin yerləşdirilməsi: (Çəki: 1)

C = C(y) S = S(y) 
Y = Y(ə.k)
Yd= I + Ds + Ik + Xixrac
S = I + Ds
T = TyY.

Sual: Institusional funksiya, modelin parametrləri arasındakı əlaqə. Məsələn, vergi 
daxilolmaları, gəlirin həcmi və ona tətbiq olunan vergi stavkasından asılılığı: (Çəki: 1)

C = C(y) S = S(y) 
Y = Y(ə.k)
T = TyY.



Yd = I + Ds + Ik + Xixrac
S = I + Ds

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnflyasiyaya qarşı strateji tədbirlər: A) pul məhdudiyyəti B) büdcə kəsirinin ləğvi 
C) vergi islahatları D) hərbi sənayenin konversiyası E) müsadirə tipli pul islahatı 
(Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ABCE
ACDE
BCDE

Sual: İnflyasiyaya qarşı taktiki tədbirlər: A) bazarda təklifi artırmaq B) iqtisadiyyatın 
əmtəliyinin artırılması C) özəlləşdirmə D) əmanətlərin indeksləşdirilməsi E) tədiyyə 
balansının effektivliyinin artırılması (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ABCE
ACDE
BCDE

Sual: Pulun kəmiyyət nəzəriyyəsi MV=PQ hansı iqtisadçının adı ilə bağlıdır: (Çəki: 1)
D. Rikkardo
İ.Fişer
S.Dubinin
M.Fridmen
A.Smit

Sual: İnhisarın hansı tətbiq oluna bilər: (Çəki: 1)
10%
35%
65%
70%
75%



Sual: Iqtisadi artımın nеоklassik mоdеlindən əməyin kapital tutmu: (Çəki: 1)
artır
armır
aşağı düşür
iqtisadi kоnyukturanın vəziyyətindən asılı оlaraq dəyişir
düz cavab yохdur

Sual: R. Slоn mоdеlindən tarazlı iqtisadi artımın dəyanətli хaraktеri: (Çəki: 1)
əhalinin artımı
əmanət nоrmasının yüksəlməsi
istеsal amillərinin qarşılıqlı əvəzlənməsi
ЕTT
iqtisadi kоnyukturanın vəziyyətindən asılı оlaraq dəyişilmə

Sual: Iqtisadiyyatın canlanması dövründə: (Çəki: 1)
istеhsalın rеal həcmi artır
istеhsalın nоminal həcmi artır
istеsalın nоminal həcmi dəyişmir 
istеhsalın rеal həcmi azalır, nоminal həcmi artır
invеstisiyaların həcmi artır

Sual: Iqtisadi tsikil əlaqədardır: (Çəki: 1)
ancaq хarici amillərdən 
daхili və хarici amillərin amillərdən
məcmu tələb amillərindən
məcmu təklif amillərindən
əmtə еhtiyatından

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi tənəzzül dövrünə aiddir: (Çəki: 1)
uzun müddətli хidmət avadanlıqlarına invеstisiyanın azalması
səhm məzənnəsinin aşağı düşməsi
vеrgi daхili оlmalarının azalması
işsizliyə görə yardımların azalması 
əmtəə еhtiyatının azalması

Sual: Məcmuu təklif əks etdirir (Çəki: 1)
bazara çıxarılan bütün məhsulların dəyərini
bazara çıxarılan bütün məhsulların nominal dəyərin i
ÜDM-un potensial həcmini.
ÜDN-un nominal həcmini
XMM-un real həcmini

Sual: İnflyasiya şəraitində əhali gəlirinin öyrənilməsi və təhlilində hansı metoddan 
istifadə olunur (Çəki: 1)



statistik
müqayisəli
normativ
ekstrpolyasiya
delfi metodu

Sual: Iqtisadi artıma nеоklassik yanaşma hansı hеsab еdilir: (Çəki: 1)
iqtisadiyyat dəyanətli dеyildir, iqtisadi artımın balanslaşdırmış artımını təmin еdən 

amil-mənfəət nоrması
məcmu tələbi fоrmasında invеstisiya önəmli rоla malikdir
dəyanətli iqtisadi artım, milli gəlirin «zəmanətli artım tеmpi» ilə təmin оlunur
milli gəlirin faktiki artım tеmpinin zəmanətli artım tеmpindən kənarlaşması, 

istеhsalın tsikilliyinə səbəb оlur
kömrük rüsümu idхal ölkələrin dövlət оrqanları tərəfindən qоyulur

Sual: Aşağıdakı göstəricilərdən hansı tənəzzül dövründən aşağı düşür, hansı 
tənəzzül dövründən sоnra artır (Çəki: 1)

еmal sənayеsində əmtəə еhtiyatının həcmi
ÜDM – həcmi
iş həftəsinin müddəti
qiymətli kağızların məzənnəsi
vеrgi daхil оlmaları

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnflyasiyanın tipləri: (Çəki: 1)
sürünən inflyasiya 
çaparaq inflyasiya
infyasiya qeydi- şərti
inflyasiya məzənnəsi
bütün cavablar düzdür 

Sual: Pul-kredit siyasətinin əsas məqsədi nədir: (Çəki: 1)
inflyasiya səviyyəsinin aşağı salınması
pul-kredit əməliyyatlarn ümumi həcmindən kommersiya banklarının xüsusi 

çəkisinin yüksəldilməsi
kredit əməliyyatların ümumi həcmində investisiyaların xüsusi çəkisinin 

yüksəldilməsi



dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsində xüsusimüəssisələrin payına 
genişləndirilməsi

Sual: İstehsalın aşağı düşməsi, qiymətlərin yüksəlməsi əlaqədardır: (Çəki: 1)
məcmu tələb əyrisi sağa doğru hərəkət edir
məcmu tələb əyrisi sola doğru hərəkət edir
məcmu təklif əyrisi sola hərəkət edir
məcmu təklif əyrisi sağa hərəkət edir
məcmu real həcminin artımı olmadan qiymətlər yüksəlir

Sual: Sürətli infilyasiya vaxtı hansı əhali qrupunun dövlət dəstəyinə ehtiyacı var. 
(Çəki: 1)

nominal gəlirinin artımının qiymət artımından geri qalan əhali
«gizli» iqtisadiyyat iştirakçıları
nominal gəliri qeyd olunmuş şəxslər
istehlak məhsul istehsal edənlər
hamısı birlikdə

Sual: Pul təklifi yüksəlir: (Çəki: 1)
ehtiyat norması artdığı halda
nağd pulun depozitə nisbəti yüksəlir
pul kütləsi artır
pul multiplikatoru azalır
hamısı birlikdə

Sual: Pul təklifi azalır əgər Mərkəzi bank: (Çəki: 1)
kommersiya banklarına verilən ssudanın uçot faizini yüksəldir
ehtiyat normasını məcburi artırır
dövlət istiqrazlarını əhaliyə və kommersiya banklarına satır
açıq bazardan istiqrazları alır
hamısı birlikdə

Sual: Mürəkkəb.İnflyasiyanın düzgün müəyyənliyinin daha düzgün izahı hansıdır: 
(Çəki: 1)

qiymət artımı,kağız pulun həddən artıq buraxılışı
pul artımı,real ÜDM-nin artımını üstələyir
pulun alıcılıq qabiliyyətinin azalması
qiymət artımı nominal ÜDM artımından aşağıdır
heç biri düz deyil

Sual: Pul təklifi və qiymət dəyişilmədiyi vəziyyətində pul bazarında gəlir səviyyəsinin 
yüksəldiyi halda (Çəki: 1)

pula tələbat və faiz stavkası yüksəlir
pula tələbat artır,faiz stavkası aşağı düşür



pula tələbat azalır ,faiz stavkası artır
pula tələbat və faiz stavkası azalır
hamısı birlikdə

Sual: Yüksək inflyasiya şəraitində maliyyə-iqtisadi stabilliyə nail olunmaq tədbirləri: 
(Çəki: 1)

qiymət üzərində dövlət nəzarətinin götürülməsi
əmək haqqının və digər gəlirlərin azaldılması
büdcə defitsitinin azaldılması
fərdi sahibkarlığa tam sərbəstlik verilməsi
xarici iqtisadi fəaliyyətdə dövlət inhisarının ləğv edilməsi

Sual: Bazar qiymətlərinin dəyişilməsi nəticələri: (Çəki: 1)
fiskal siyasətin nəticələrinə təsir etmir
fiskal tədbirlərin effektini gücləndirir
fiskal siyasətin həyata keçirilməsində iştirak etmir
fiskal siyasət tədbirlərinin fəaliyyətliliyini aşağı salır
dövlət xərcləri və vergi multiplikatorunun effektini artırır

Sual: Milli valyuta məzənnəsinin dəyişkənli şəraitində (Çəki: 1)
xarici və daxili balansın tənzimlənməsi ilə müqayisədə büdcə-vergi siyasəti 

üstünlük təşkil edir
xarici balansın tənzimlənməsində pul siyasətinin müqayisəli üstünlüyü.
xarici və daxili bazarın tənzimlənməsində pul siyasətindən istifadə olunur
pul siyasəti daxili bazarın tarazlığının təmin olunmasında istifadə olunur
xarici balansın tənzimlənməsində fiskal siyasətdən istifadə olunur

Sual: «Iqtisadi artım və məşğulluq səviyyəsi birbaşa əlaqədardar» təsdiqi nəyi ifadə 
еdir: (Çəki: 1)

iqtisadi artım tеmpi artdığı halda, məşğulluq səviyyəsinin hansı istiqamətdə 
dəyişməsini söyləmək mümkün dеyildir.

Iqtisadi artım tеmpi ilə yanaşaı, məşğulluq səviyyəsidə artır
iqtisadi artım tеmpi artır, məşğülluq azalır
iqtisadi artımın dəyişilməsinə məşğulluqun dəyişilməsi ilə nail оlunmaq оlar
dəyanətli iqtisadi artım milli gəlirin «zəmanətli artım» ilə təmin оlunur.

Sual: Tsiklik inkişafa, хarici еkzоgеn səbəblər aiddir: (Çəki: 1)
təbii iqlim hadisələri
tələb və təklif
siyasi hadisələr
еmal sənayеsində əmtəə еhtiyatı
iş həftəsinin müddəti

Sual: Iqtisadi inkişafın tsiklik хaraktеri ücün səciyyəvidir: (Çəki: 1)



bazar iqtisadiyyatı ücün
istеhsalın matеrial tutumu
istеhsal fоndlarından intеnsiv və еkstеnsiv istifadə
məhsuldarlıq və əmək tutumu
rеsurs istеhsalının həcminin artırılması

Sual: İnflyasiyanın tipləri: A) inflyasiya riski B) inflyasiya silsiləsi C) gizli inflyasiya D) 
mötədil inflyasiya E) inflyasiya sürəti (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ABCE
BCDE
CDE

Sual: Mərkəzi bank uçot stavkasını yüksəldiyi halda nə vaş verir: (Çəki: 1)
kommersiya banklarının ümumi ehtiyatı azalır
əhalinin əmanətləri və depozitlərinin həcmini stimullaşdırır
mərkəzi bankın kommersiya banklarına verdiyi ssudanı stimullaşdırır
kommersiya banklarının ümumi ehtiyatı yüksəlir
heç biri düz deyil

Sual: Iqtisadi artımın zəmanətli sürəti müəyyən еdilir: (Çəki: 1)
yığımın оptimal nоrması ilə
«məhsul – kapital», «kapital – məhsul» - i səciyyələndirən tехniki əmsallarla
əmək təklifinin bərabər artımı ilə 
əmək məhsuldarlığının artımı ilə
əmanət nоrmasının yüksəlməsi ilə

Sual: Iqtisadi artım şəraitində хalis invеstisiya оla bilər (Çəki: 1)
mənfi
müsbət
bərabərdir «0»
daimi
vahidə bərabərdir

Sual: Milli gəlirdə kapitalın хüsusi cəkisi 25%, əməyin хüsusi cəkisi 75%, kapital 
еhtiyatının illik artımı 2%, iş qüvvəsinin artımı 3% milli gəlir artımı 2% оlduğu halda 
məhsuldar amili оlacaqdır (Çəki: 1)

il ərzində 2,75% - artacaq
5% artacaq 
3% azalacaq
0,75% azalacaq
il ərzində 7% artacaq 



Sual: . Iqtisadiyyatda məhsuldarlığın aş8ağı düşməsi qanunu fəaliyyət gösətərir, bu 
şəraitdə iqtisadi aptımı nеcə saхlamaq оlar? (Çəki: 1)

daha cох rеsur tələb оlunur
rеsursun artması ilə bahəm оnun qiymətidə yüksəlir 
əlavə rеsurs armır, istеsalın ümumi həcmi artmır
istеhsal rеsursları daha az tələbоlunur
əlavə rеsurs istеhsalın həcmini artırır

Sual: Əhalinin əmək fəaliyyətində iştirakı ölcülür (Çəki: 1)
əhalinin sayı ilə
əhalinin öz fəaliyyəti ilə
məşğul оlanların sayı ilə
iqtisadi fəal əhali ilə
tam və ya qismən iş qabiliyyətli əhalinin sayı ilə

BÖLMƏ: 0803 
Ad 0803 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnfilyasiyanı yaradan köklü səbəblər: A) Pul dövriyyəsinə dövlət inhisarı B) Pul 
emisiyasına dövlət inhisarı C) Əmək haqqının səviyyəsinə həmkarların inhisarı D) 
Qiymət səviyyəsinə iri firmaların inhisarı E) Müəssisənin inhisar fəaliyyəti. (Çəki: 1)

ABCD
ABCE
ABDE
BCDE
BCE

Sual: İnfilyasiyanı doğuran digər səbəblər: A) Tələbin artmasından doğan infilyasiya 
B) İstehsal xərclərinin aotmasından C) Əmək haqqının əsassız yüksəldilməsi D) 
Təklif mexanizminin pozulması E) Gizli iqtisadiyyat (Çəki: 1)

ABCD
ABCE
ACDE
ADE
BCDE

Sual: İnfilyasiyaya qarşı dövlət tədbirləri sistemi A) Qiymət və gəlirlərin dondurulması 
B) Qiymət və gəlirlərin max həddinin müəyyənliyi C) Əmək məhsuldarlığının 



artımının, əmək haqqının artımını üstələməsi D) Qiymət və gəlir üzərində totalitar 
nəzarət E) Dövlət müdaxiləsini yüksəltmək (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ABCE
ACDE
BCDE

Sual: İnfilyasiya ilə işsizlik arasında əlaqəni göstərən əyri A) Fillipis əyrisi B) 
M.Fridmen C) D.M. Keyns D) D. Klark E) F. MOdelyani (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
 ABCE
ACDE
BCDE

Sual: İnfilyasiyanın tənzimlənməsi tədbiri deyildir. (Çəki: 1)
pul emisiyasının dayandırılması
maliyyə sisteminin sağlamlaşdırılması
əmək haqqı və qiymətlərin tənzimlənməsi
defilyasiya tədbirlərinin aparılması
pul islahatının aparılması

Sual: İnfilyasiyanın tənzimlənməsi tədbirləridir (Çəki: 1)
cavablar düzdür
maliyyə sisteminin sağlamlaşdırılması
əmək haqqı və qiymətlərin tənzimlənməsi
defilyasiya tədbirlərinin aparılması
pul islahatının aparılması

Sual: İnfilyasiyanın tənzimlənməsi tədbirlərindən hansı əsasdır (Çəki: 1)
pul emisiyasının dayandırılması
maliyyə sisteminin sağlamlaşdırılması
əmək haqqı və qiymətlərin tənzimlənməsi
defilyasiya tədbirlərinin aparılması
pul islahatının aparılması

Sual: Tələb infilyasiyasını yaradan amil hansıdır (Çəki: 1)
dövlətin büdcə kəsirinin arması
neftin qiymətinin yüksəlməsi.
istehlaka meyillilik həddinin azalması
əhalidə tutulan vergilərin arması.
kommual xidmətlərin haqqının yüksəlməsi

BÖLMƏ: 0901 



Ad 0901 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi artımın ekstensiv tipinin amilləri: A) İşçilərin say artımı B) İş vaxtının 
artırılması C) Əsas və dövriyyə fondlarının artırılması D) Texnologiyanın stabil 
vəziyyətində investisiyaların artırılmasf E) İşçilərin ixtisasının artırılması (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ACDE
BCDE
BCE 

Sual: İqtisadi artımın tənzimlənməsi istiqamətləri: (Çəki: 1)
Bazarın həll edə bilmədiyi problemləri dövlət öz üzərinə götürür
Antitsiklik tədbirlər həyata keçirilməlidir
İstehsal vastələrinə tələbi tənzimləməsi
Dövlət pul siyasətini həyata keçirməli
Bütün cavablar düzdür

Sual: Milli sərvətin tərkibi ibarətdir: (Çəki: 1)
təbii sərvətlər və mədəni dəyərlər
təbii sərvətlər və insan resursları
istehsal vasitələri,toplanmış sərvət,təbii resurslar,maddi və mədəni dəyərlər
alınmış məcmu gəlirlərin cəmi 
məcmu gəlirlə vergi fərqi

Sual: İstehsal amillərinə daxil deyildir (Çəki: 1)
təbii resurslar
əmək
kapital
Sahikarlıq fəaliyyəti
ETT-nin inkişafı

Sual: İstehsal amillərinə daxil deyildir (Çəki: 1)
təbii resurslar
əmək
kapital
Sahikarlıq fəaliyyəti
Noy-Xay



Sual: İstehsal amillərinə daxil deyildir (Çəki: 1)
təbii resurslar
əmək
kapital
Sahikarlıq fəaliyyəti
Fors-mojor hadisıləri

Sual: Makroiqtisadi artım nəzəriyyəsinin müəllifi kim olub (Çəki: 1)
D.Bell
V.Zombart
K.Marks
D.M.Keys
U.Rostou 

Sual: İstehsal funksiyasının mahiyyəti nədir (Çəki: 1)
əmək və kapitalın istehsala təsiri
infilyasiya və işsizliyin qarşılıqlı əlaqəsi
ÜDM və MG-in nominal həcmi
XMM-un istehsal amilləri
ÜMM-un nominal həcmi

Sual: Makroiqtisadi model tərtib edilir: (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın ideal fəaliyyətini əks etdirmək üçün
İqtisadiyyatda baş verən prosesləri dəqiq əks etdirmək üçün
Ciddi iqtisadi əlaqələri aşkarlamaq üçün
Endoqen dəyişənlərin ekzogen dəyişənlərə təsirinin təhlili
İqtisadi subyektlərin hərəkətinin nəticəyə təsirinin öyrənilməsi üçün

Sual: İstehsal amilləri sahiblərinin məzmu gəliri ibarətdir (Çəki: 1)
Ümumi milli məhsul
ümumi daxili məhsul
sərəncamda qalan gəlir
milli gəlir
cari gəlir

Sual: Hansı halda ölçülən işsizlik faktiki işsizlikdən aşağı ola bilər (Çəki: 1)
Ölçülən işsizlik friksion işsizliyi əhatə etmir
müəyyən işsizlik iş tapmaq istəsələrdə buna nail ola bilməmişlər
bəziləri işsiz olsalarda iş axtarmaqla məşğul olmamışlar
ölçülən işsizlik, yeniyetmələrin işsizliyini əhatə etmir
ölçülən işsizlik təqaüdçüləri əhatə etmir. 

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 



Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi artımın insentiv tipinin amilləri: A) Yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi 
B) İstehsal tsiklinin qısaldılması C) Fondların dövriyyəsinin artırılması D) İstehsalın 
təşkilinin yaxşılaşdırılması E) İş vaxtının artırılması (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ACDE
BCDE
BCE

Sual: Solounun istehsal funksiyasının məzmunu (Çəki: 1)
ölkə əhalisinin artımı
əmanət normasının artımı
Texnoloji proqress
kapital artımı
hamısı birlikdə

Sual: Tinbergenin istehsal funksiyasının məzmunu (Çəki: 1)
məhsuldan ETT – inkişafına vəsaitin istiqamətlənməsi
məşğul olanların ixtisasının artırılması
neytral texniki proqress
işçilərin sayının artması
hamısı birlikdə

Sual: Renta icarə haqqından fərq: (Çəki: 1)
eyni məvhumlardır
mütləq və diferensal rentaların cəmi
torpağa sərfedilmiş kapitaldan istifadə haqqıdır
icarə haqqı rentadan əlavə kapitaldan istifadəsini əks etdirir
differensial rentadır

Sual: Əmək resurslarının planlaşdırılması predmetidir (Çəki: 1)
işləyənlərin quruluşu və sayı
istehsalın material tutumu
fondların intensiv və ekstensiv istifadəsi
məhsuldarlıq və əmək tutumu
istehlak resurslarının həcminin artması



Sual: Torpağın qiymətinin yüksəldilməsi nəyə səbəb olur: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatında məşğulluğun azalmasına
fermerlərin gəlirinin azalmasına
mənzil kirayəsinin artmasına
torpaqdan yaxşı istifadəyə
kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinin yüksəlməsinə

BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi artımın mahiyyəti: A) Yeni proqramların həyata keçirilməsi B) 
Yoxsulluğun aradan qaldırılması C) Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması 
D) Mövcud resurslardan səmərəli istifadə olanması E) Pulun kəmiyyət tərəfinin 
tənzimlənməsi (Çəki: 1)

ABCD
ABCE
 BCDE
ABDE
 BCE

Sual: Respublikada iqtisadi artım nəzəriyyəsi üzrə tədqiqat aparmış iqtisadçılar: A) 
prof.Əhmədov M. B) prof.Allahverdiyev H. C) prof.Quliyev T. D) prof.Şəkərəliyev A. E) 
prof.Meybullayev M. (Çəki: 1)

ABE
ABDE
ACE
ADE
E

Sual: İqtisadi artım izah olunur (Çəki: 1)
bank faizinin aşağı salınması vastəsilə istehsal həcminin
ÜMM-un real həcminin artması və bir nəfərə ÜMM-un artımı kimi
amortizasiya ayırmaları hesabına isterhsalın genişləndirilməsi kimi
istehsal amillərinin sahələr arasında bölgüsü kimi.
resursların sahələr arasında bölgüsü kimi

Sual: Hansı iqtisadi artım tipidir (Çəki: 1)
mötədil artım (mülayim,orta, sadə
ekstensiv artım



sabit artım
sürətli artım
heç biri.

Sual: Hansı iqtisadi artım tipidir? (Çəki: 1)
mötədil artım (mülayim,orta, sadə
intesiv artım 
sabit artım
sürətli artım
heç biri

Sual: Makroiqtisadi təhlil aparılarkən istifadə olunan istehsal funksiyaları: A) Kobba-
Duqlas B) Tinberqen C) Solo D) Ancişqin E) Fediman (Çəki: 1)

ABCDE
ABDE
ACDE
BCDE
BCE

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı məhsul bazarlarından hansı daha çox təkmil rəqabətin şərtlərinə 
uyğun gəlir: (Çəki: 1)

polad
bərbərxana xidməti
avtomobil
firmanın səhmi və istiqrazları
benzin

Sual: Aşağıdakı sahələrdən hansına effektli inhisar tətbiq edilə bilər: (Çəki: 1)
pərakəndə ticarət
su şəbəkəsi
zibillərin yığılması
məişət tullantıları
kosmik tədqiqatlara

Sual: Təbii inhisar sahəsinə nümunə ola bilər: (Çəki: 1)



Lukyol kompaniyası
Milli bank
Xalq qazeti
şəhər metropoliteni
özəl banklar

Sual: Klassik formada iqtisadi tsiklin mərhələlərinə aiddir (Çəki: 1)
böhran
durğunluq
canlanma
yüksəliş
cavablar düzdür

Sual: İqtisadi tsiklin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin a) böhran b) canlanma c) 
yüksəliş d) durğunluq (Çəki: 1)

abcd
bcda
dcba
adbc

Sual: İqtisadi tsiklin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin. 1. böhran 2. yüksəliş 3. 
durğunluq 4. canlanma (Çəki: 1)

1.2.3.4.
2.3.4.1
1.4.2.3
1.3.4.2.

Sual: Böhranın yüksəliş fazasının əlamətləri (Çəki: 1)
iqtisadi inkişafın sürətlənməsi
yeni müəssisələrin yaradılması
kapital qoyuluşunun sürətlə arması
cavablar düzdür
 yeni məhsulların yaranması

Sual: Ywksəliş fazasına aid deyil (Çəki: 1)
iqtisadi inkişafın sürətlənməsi
yeni növ məhsulların istehsalı
yeni müəssisələrin yaradılması
kapital qoyuluşunun sürətlə artması
qiymətlərin artması

Sual: Yüksəliş fazasının əlaməti hesab edilmir (Çəki: 1)
iqtisadi inkişafın sürətlənməsi
yeni növ məhsulların istehsalı



yeni müəssisələrin yaradılması
istehsal artır
kapital qoyuluşunun sürətlə arması

Sual: Böhranın yüksəliş fazasına daxil olmayan əlamət (Çəki: 1)
iqtisadi inkişafın sürətlənməsi
yeni növ məhsulların istehsalı
yeni müəssisələrin yaradılması
kapital qoyuluşunun sürətlə artması
məşğulluğun artması

Sual: Böhranın canlanma fazasının əlamətləri (Çəki: 1)
kapital qoyuluşuna başlanılması
qiymətlərin yüksəlməsi
istehsal və məşğulluğun artması
faiz stavkası yüksəlir
cavablar düzdür

Sual: Böhranın tipləri: A) Tsiklik böhran B) Aralıq böhran C) Sahə böhranı D) Quruluş 
böhranı E) Ərazi böhranı (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ACDE
BCDE
BCE

BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Durğunluq fazasının əlaməti deyildir (Çəki: 1)
istehsalın dar cərcivə”də fəaliyyət göstərməsi
konyukturaya etimadın yüksəlməsi
məhsul ehtiyatının bazar tərəfindən sorulması
məhsüul artıqlığı
investisiya riskinını azalması

Sual: Durğunluq fazasına daxil olmayan əlamət (Çəki: 1)
istehsalın dar cərcivədə fəaliyyət göstərməsi



kapital qoyuluşunun azalması
məhsul ehtiyatının sorulması
konyukturaya etimadın arması
investisiya riskinını azalması

Sual: Durğunluq fazasının əlaməti deyildir (Çəki: 1)
istehsalın dar cərcivədə fəaliyyət göstərməsi
məhsul ehtiyatının bazar tərəfindən sorulması
konyukturaya etimadın yüksəlməsi 
işsizlik səviyyəsinin yüksəlməsi
investisiya riskinını azalması 

Sual: Canlanma fazasına daxil deyldir (Çəki: 1)
kapital qoyuluşuna başlanılması
iqtisadi inkişafın sürətlənməsi
qiymətlərin yüksəlməsi
istehsal və məşğulluq artır
faiz stavkası yüksəlir

Sual: Canlanma fazasına daxil deyldir. (Çəki: 1)
qiymətlərin yüksəlməsi
yeni məhsulların istehsal edilməsi
kapital qoyuluşuna başlanılması
yeni müəssisələrin yaradılması
kapital qoyuluşunun sürətlə artması

Sual: Canlanma fazasına daxil olmayan əlamət (Çəki: 1)
qiymətlərin yüksəlməsi
kapital qoyuluşuna başlanılması
faiz stavkası yüksəlir
yeni müəssisələrin yaradılması
istehsal və məşğulluq artır

Sual: Canlanma fazası əlaməti hesab edilmir (Çəki: 1)
kapital qoyuluşunun sürətlə artması
qiymətlərin yüksəlməsi
istehsalın artması
işsizlik azalır
faiz stavkası yüksəlir

Sual: İqtisadi tsiklin hərəkəti: A) Yüksəliş B) Böhran C) Durğunluq D) Canlanma E) 
Yüksəliş (Çəki: 1)

ABCDE
ABC



BCD
CDE
DE

Sual: İnhisarın növləri: A) İstehsal və kapitalın təmərgüzləşməsi B) Texnoloji 
oliqapoliya C) Məhsulun dversifikasiyası D) ETT-nin aparıcı müəssisələrin birliyi E) 
Təbii inhisarın sərhədinin müəyyən edilməsi (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ACDE
BCDE 
BCE

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Durğunluq fazasının əlamətləri: istehsalın dar cərcivədə fəaliyyət ğös tərməsi 
(Çəki: 1)

istehsalın dar cərcivədə fəaliyyət ğöstərməsi
məhsul ehtiyatının bazar tərəfindən sorulması
konyukturaya etimadın yüksəlməsi
investisiya riskinın azalması
cavablar düzdür

Sual: Hansı əlamət durğunluq fazasına aid deyil (Çəki: 1)
qiymətlərin aşağı düşməsi
istehsalın dar cərcivədə fəaliyyət ğöstərməsi
məhsul ehtiyatının sorulması
konyukturaya etimadınının bərpa olunması .
investisiya riskinın azalması

Sual: Hansı əlamət durğunluq fazasına aid deyil (Çəki: 1)
məşğulluğun aşağı düşməsi
istehsalın dar cərcivədə fəaliyyət ğöstərməsi
məhsul ehtiyatının sorulması
konyukturaya etimadınının bərpa olunması 
investisiya riskinın azalmas



Sual: Hansı əlamət durğunluq fazasına aid deyil (Çəki: 1)
istehsalın həçminin azalması
istehsalın dar cərcivədə fəaliyyət ğöstərməsi
məhsul ehtiyatının sorulması
konyukturaya etimadınının bərpa olunması 
investisiya riskinın azalması

Sual: Hansı əlamət durğunluq fazasına aid deyil (Çəki: 1)
istehsalın dar cərcivədə fəaliyyət ğöstərməsi
məhsul artıqlığı
məhsul ehtiyatının sorulması
konyukturaya etimadınının bərpa olunması 
investisiya riskinın azalması

Sual: İstehsalın tsiklik hərəkətinin səbəbləri (Çəki: 1)
istehlakdan artıq istehsalın olması.( Kens).
düzgün mütənsibliklərin olmaması
dövlətin fiskal siyasətindəki səhvlər
məhsuldar və qeyri məhsuldar illər.(təbii amil. U.S.Cevonson nəzəriyyəsi)
cavablar düzdür

Sual: Hərbi-sənaye kompleksinin yaradılması hansı dövlətin fəaliyyəti ilə əlaqədardır 
(Çəki: 1)

sabiq SSRİ
Yaponiya
 Almaniya
ABŞ
 Fransa

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi milli iqtisadiyyata makroiktisadi təsir aləti kimi 
(Çəki: 1)

 sosial-psixoloji amil kimi
 milli mentalitet və ən-ənə aləti kimi
 əhalinin səmərəli gözləmə dərəcəsi
 dövlətin fəliyyətinə etibar edilməsi
cavablar düzdür

Sual: Makroiqtisadi istehsal amillərinin tərkibin daxildir (Çəki: 1)
təbi ehtiyatlar ( Torpaq. yeraltı və yerüstü sərvətlər
məhsul və xidmətlərin istehsalına sərf olunan insan əməyi
məhsul və xidmətlərin istehsalı ücün zəruri olan texnika
sahikarlıq fəaliyyəti
cavablar düzdür



Sual: Makroiqtisadi istehsal amillərinin tərkibin daxil deyidir (Çəki: 1)
təbi ehtiyatlar ( Torpaq. yeraltı və yerüstü sərvətlər
məhsul və xidmətlərin istehsalına sərf olunan insan əməyi
məhsul və xidmətlərin istehsalı ücün zəruri olan texnika
bütün intensiv amillər
cavablar düzdüt

Sual: Rəqabət anlayışının mahiyyətini izah edin (Çəki: 1)
 maksimum gəlir götürmək uğrunda mübarizə
 məsulun minimum qiymətə alınması uğrunda mübarizə
 müxtəlif sahələrdə uğur qazanılmasına çalışmaq
 inkişafın hərəkətverici qüvvəsi
cavablar düzdür

Sual: Rəqabət anlayışının mahiyyətinə daxil deyildir (Çəki: 1)
maksimum gəlir götürmək uğrunda mübarizə
məsulun maksimum qiymətə alınması uğrunda mübarizə
müxtəlif sahələrdə uğur qazanılmasına çalışmaq
inkişafın hərəkətverici qüvvəsi]
cavablar səhvdir

Sual: Dövlətin antihinsar siyasəti: A) Məhsulun bir əldə toplanmasının qarşısı 
alınmalıdır. B) İnhisarın təbii forması saxlanılmalıdır. C) Təbii inhisarın sərhədləri 
müəyyən edilməli və onun tənzimlənməsi aparılmalıdır. D) İnhisara inzibati nəzarət – 
iqtisadi sanksiyalar, kredit nəzarəti olmalıdır. E) İstehsalın və kapitalın 
mərkəzləşdirilməsi aparılmalıdır (Çəki: 1)

ABCD
ABDE
ACDE
BCDE
BCE

Sual: Müasir şəraitdə xarici ticarət münasibətlərin hansı xüsusiyyəti əsas hesab 
olunur: (Çəki: 1)

əmək mübadiləsinin nğvlülüyünün azaldılması
xarici ticarətin həcmi,istehsal artımından geri qalır
qiymətlərin beynəlmiləllşdirilməsi
daxili qiymətlərin dünya qiymətlərinə istiqamətlənməsi
kapital axınının sürətinin xarici ticarət artımından yüksək olması

Sual: İdxal fəaliyyətində hansı qeyri-tarif tədbiridir: (Çəki: 1)
milli texniki standartların tətbiq edilməsi
qətirilmə verqilərinin tətbiq edilməsi
dövlət sifarişlərinin yerli müəssisələrdə yerləşdirilməsi
idxal lisenziyalarının tətbiqi



idxal kvotasının tətbiq edilməsi

Sual: İdxal fəaliyyətində hansı tarif tədbirinə aiddir: (Çəki: 1)
milli texniki standartların tətbiq edilməsi
idxal kvotasının tətbiq edilmsi
dövlət sifarişlərinin yerli müəssisələrdə yerləşdirilməsi
idxal verqilərinin artırılması və tətbiq edilməsi
daşınma verqilərinin tətbiq edilməsi


