2106_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2106 Makroiqtisadi tәhlilin әsasları
1 Dövlәt bölmәsinin ifadә etdiyi maraqlar: a) bütün vәtәndaşları әhatә edәn dövlәt marağı b) müxtәlif
birlәşmәlәri әhatә edәn korporativ maraq c) vәtәndaşların fәrdi tәlәbatı d) ictimai tәşkilatların marağı

•

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

2 Dövlәtin büdcә bölmәsinә hansılar aiddir: müdafiә b) tәhsil, mәdәniyyәt vә incәsәnәt c) sәhiyyә vә bәdәn
tәrbiyәsi d) ictimai tәşkilatlar

•

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

3 İqtisadiyyatın dövlәt bölmәsinә dövlәt mülkiyyәtli kompleks obyektlәr daxildir:a) dövlәt müәssisәlәrinin
mülkiyyәti b) dövlәt tәşkilatlarının mülkiyyәti c) dövlәt idarәlәrinin mülkiyyәti d) fәrdi şәxslәrin mülkiyyәti

•

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

4 İqtisadi hәyat hadisәlәrinin obyektiv mövcuddur:

•

tәkmil rәqabәt şәraitindә istehsalın optimal hәcminin müәyyәn edilmәsi.
iqtisadi qanunlar
iqtisadi kateqoriyalar
iqtisadi modellәr
istehsal amillәri bazarında müqayisәli qiymәtin qoyulması

5 İqtisadiyyat vahid sistem kimi tәdqiq edilirsә, tәhlil aparılır:

•

formal
makroiqtisadi
pozitiv
normativ
mikroiqtisadi

6 İqtisadi hәyat hadisәlәri arasında dәyanәtli sәbәbnәticә әlaqәlәrinin obektiv möcudluğu әlaqәdardır:

•

istehsal amillәri bazarın da müqayisәli qiymәtlәrlә
tәkmil rәqabәt şәraitindә istehsalın optimal hәcminin müәyyәnli ilә
İqtisadi kateqoriyalarla
İqtisadi qanunlarla
İqtisadi modellәrlә

7 İqtisadiyyatın inteqral mahiyyәti әhatә edir:
fundamental iqtisadiyyatı

•

siyasi iqtisadı
tәkamül iqtisadiyyatı
cavablar düzdür
iqtisadi nәzәriyyә

8 İqtisadiyyatın dәrk edilmәsi üçün vacib hesab edilir:

•

mәlumatlı olmaq
tәhsilli olmaq
sәriştәli olmaq
tәdqiqatçı olmaq
cavablar düzdür

9 Elmi tәrbiyә hansı mәkanda formalaşır:

•

mәişәtdә
evdә
şәxsi tәsәrrüfatda
bütün cavablar düzdür
ailәdә

10 İqtisadiyyatın çox sәviyyәliliyi vә sahәliliyi onun müxtәlif növ strukturunun metodoloji әsasını müәyyәn
etmәyә imkan verir. Hәmin strukturların müәyyәnliyi iqtisadiyyat elmindә belә tәsniflәşdirilmişdir.

•

İqtisadiyyatın sosial strukturu.
İqtisadiyyatın әrazi strukturu.
İqtisadiyyatın resurs strukturu.
İqtisadiyyatın sahә strukturu.
İqtisadiyyatın regional strukturu.

11 infilyasiya şәraitindә vәtәndaşların gәlirinin tәdqiq edilmәsindә hansı tәşsil metodundan istifadә olunur.

•

müqayisәli
statistik
metod Delfi
ekstropolyasiya
normativ

12 Dövlәt bölmәsinin inkişafının effektli tәmin olunması üçün vacibdir: a) icra strukturlarının fәaliyyәtinin
güclәndirilmәsi b) oyun qaydalarına rәayәt edilmәsi c) mәhsul vә xidmәt istehsal edәnlәrin özaxınına
buraxılması d) effektli fәaliyyәt vasitәlәrinin olması

•

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

13 Tәsәrrüfat vahidlәrinin dövlәt bölmәsinә aid edilmәsi әlamәtlәri: a) müәssisәnin nizamnamә kapitalında
dövlәtin üstün inkişafı b) dövlәtlә tәsәrrüfat obyekti arasında bağlanmış müqavilә c) müәssisәnin
nizamnamәsindә ilkin qeyd olunmuş status d) hüquqinormativ sәnәdlәr

•

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

14 Dövlәtin büdcә bölmәsinә aiddir: a) mәhkәmә vә hüquq mühafizә orqanları b) mәnzilkommunal
tәsәrrüfatı c) qeyriistehsal tәyinatlı mәişәt xidmәti d) bәlәdiyyә müәssisәlәri

•

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

15 Dövlәtin büdcә bölmәsinә aiddir: a) sosial tәminat b) elm vә elmi xidmәt c) dövlәt idarәlәri d) ictimai
tәşkilatlar

•

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

16 İqtisadiyyatın dәrk edilmәsi – iqtisadi mәlumatlılıqla әlaqәdardır

•

sәriştәli olmaq
tәhsillielmli olmaq
bütün cavablar düzdür
mәlumatlı xәbәrli olmaq
iqtisadçıtәdqiqatçı olmaq

17 Maariflәndirmә tәhsilin başlanğıcı olub çoxtәrәflidir

•

bütün cavablar düzdür
xalq yaradıcılığı
incәsәnәt
adәt vә әnәnә
kütlәvi itnformasiya

18 Elmi tәrbiyә insanları öyrәdir

•

hamısı düz cavabdır
iqtisadi münasibәtlәri
müәyyәn qaydaları
ümumi birgә yaşayışı
müәyyәn rәftarı

19 Elmi tәrbiyәnin formalaşdığı mәkan

•

hamısı düzdür
ailә hәyatında
evdә
şәxsi hәyәtyanı tәsәrrüfatda
mәişәtdә, mәhәllәdeeә

20 İxtiyari iqtisadi sistemin qarşısında duran vәzifәhansıdır?

•

neçә bölüşdürmәk
hansı mәhsuldan nә qәdәr istehsal etmәk
hansı texnologiyadan istifadә etmәk
cavablar düzdür
kim ücün istehsal etmәk

21 İqtisadiyyatda struktur irәlilәyişlәrinin stimullaşdırılması zәruriyyәtә çevrilir vә aşağıdakı amillәrlә
şәrtlәnir:

•

sosial tәminat mәsәlәlәrindә irәllәyişlәri stimullaşdırmaq mәqsәdi ilә;
әrazi problemlәrinin hәlli üçün iqtisadiyyatın әrazi strukturunun inkişafının tәnzimlәnmәsi yolu ilә.
kәnd tәsәrüfatı vә regionalәrazi sahәlәrinin inkişafını stimullaşdırmaq mәqsәdi ilә;
vәtәndaşların şәxsi hәyatyanı tәsәrrüfat sahәlәrinin inkşafını stimullaşdırmaq mәqsәdi ilә;
yeni mülküyyәt münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi yolu ilә.

22 Struktur dәyişikliyi indeksindә nә aiddir?

•

s
n
l
m
e

23 İqtisadi strukturanın tәsnifatında düz cavabdır: a) iqtisadiyyatın tәkrar istehsal strukturu b) iqtisadiyyatın
texnoloji strukturu c) iqtisadiyyatın resurs strukturu d) iqtisadiyyatın ekonometrik strukturu

•

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

24 İqtisadi strukturanın hәyata keçirilmәsi mәnbәylәrinә daxildir: A) daxili investisiyalar B) xarici
investisiyalar C) sahibkarların vәsaitlәri D) fәrdi investisiyalar e) gizli iqtisadiyyat vәsaitlәri

•

CDE
ABCDE
ABCD
ABCE
ACDE

25 Qarışıq iqtisadiyyatda dövlәt bölmәsinin rolunu әks etdirәn göstәricilәr

•

müәssisәlәr strukturunda dövlәt bölmәsinin xüsusi çәkisi
ölkәnin ümumi әmlakında dövlәt bölmәsinin xüsusi çәkisi
bütün cavablar düzdür
ÜDMda dövlәt bölmәsinin xüsusi çәkisi
dövlәt bölmәsindә işlәyәnlәrin sayı

26 İqtisadi nәzәriyyә tәdqiqat sferasına daxil edir

•

keçid iqtisadiyyatından bişqa, bütün sistemlәri
planlı iqtisadiyyatdan başqa, qalan sahәlәri
bütün iqtisadi sistemlәri
makroiqtisadi cöstәricilәr sistemini
ancaq bazar iqtisadiyyatın

27 Hadisәnin hissәlәrә ayrılması vә onun ayrıayrı tәrәflәrinin qeyd olunması

•

induksiya
deduksiya
iqtisadi eksperiment
sintez
tәhlil

28 Normativ makroiqtisadi tәhlildә istifadә olunur:

•

iqtisadi subyektin davranışının makroiqtisadi göstәricilәrin dәyişmәsinә tәsirinin nәticәlәrinin öyrәnilmәsi
iqtisadi subyektin davranış modelinin nәzәri әsaslandırılması
hüquqi aktların tәrtibatı
nәzәri hipotezanın düzgünlüyün emprik yoxlanılması
makroiqtisadi siyasәt alәtlәrinin istifadә olunması üçün tövsiyyәlәr hazırlamaq

29 İqtisadi sistem insanlar arasında münasibәtlәri, bölgünü әks etdirir:

•

bölgü münasibәtlәrini
resursların bölgüsünü
әmәyin bölgüsünü
mәhsulların bölgüsün
bütün cavablar düzdür

30 Makroiqtisadi sistemin modellәşdirilmәsi mәsәlәsi hansı alim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

A.Marşal
L. Valras
C.B.Klark
V.Pareto
U. Cevons

31 Makroiqtisadi tәhlilin mәqsәdi

•

cavablar düzdür
xarici iqtisadi tarazlığı tәmin etmәk
iqtisadi artımı müәyyәn etmәk
effektli mәşğuliyyәt
qiymәtlәrin stabillәşdirilmәsi

32 İqtisadiyyat vahid sistem kimi tәdqiq edilirsә, bu zaman tәhlil edilir:

•

makroiqtisadi
mikroiqtisadi
fermal
normativ
pozitiv

33 Sosial iqtisadi inkişafın başlıca mәqsәdi

•

hamısı birlikdә
hakim sinifin әhvalruhiyyәsinin yaxşılaşdırılması
xalqın maddi rifahının yüksәldilmәsi
әhalinin pul gәlirlәrinin artırılması
monetar metodlarla infilyasiya ilә mübarizә

34 İqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib?

•

A.Marşal
U.Rostou
K.Marks
P.Samuelson
E.Sluckim

35 Dövlәtin struktur siyasәtinin tәnzimlәnmәsinә daxildir:
mәhsuldar qüvvәlәrin qanunauyğun yerlәşdirilmәsi

•

) ETTnin inkişafında qlobal problemlәr
bütün cavablar düzdür
xarici investorların tәkliflәrindәn istifadә
yeni mәhsul istehsalı texnologiyasının yaradılması

36 İqtisadi sistem insanların arasında nәyi әks etdirir:

•

resursların bölgüsü
әmәyin bölgüsü
bütün cavablar düzdür
maliyyә vasitәlәrinin bölgüsü
mәhsulların bölgüsü

37 İqtisadiyyatın sistemli dәrk edilmәsi:

•

makroiqtisadiyyat (tәrzlәrin, ukladların)
makroiqtisadiyyat (milli iqtisadiyyat)
bütün cavablar düzdür
meqoiqtisadiyyat (dünya iqtisadiyyatı)
mezoiqtisadiyyat (alt sahәlәrin iqtisadiyyatı)

38 İqtisadi strukturanın tәsnifatında düz cavabdır: a) iqtisadiyyatın siyasi iqtisadi strukturu b) iqtisadiyyatın
tәkrar istehsal strukturu c) iqtisadiyyatın ekonometrik strukturu d) tәsәrrüfat әlaqәlәri strukturu

•

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

39 İqtisadi strukturanın dәyişdirilmәsi üçün vәsait mәnbәylәri:

•

bütün cavablar düzdür
fәrdi vәsaitlәr
daxili investisiyalar
xarici investisiyalar
sahibkarların vәsaitlәri

40 Struktur siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün zәruridi:

•

cavabların hamısı düzdür
istehsalın intensivlәşdirilmәsi
sahә strukturunun formalaşması
әsaslı vәsait qoyuluşundakı siyasәt
tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә

41 İstehsalın struktur böhranı klassik xarakter daşımayan geniş yayılmış böhran hadisәsidir. Belә böhranlar
tәxminәn 7080ci illәrdә dünya iqtisadiyyatında başvermişdir ki, onlara da nә aid deyil?

•

İstehlak böhranı.
Dünya enerji böhranı.
Xammal böhranı
Әrzaq böhranı.
Ekoloji böhran.

42 Dövlәt tәrәfindәn struktur siyasәtinin tәnzim olunmasına daxil edilә bilәr sayı nә qәdәrdir?
3
2

•

1
5
4

43 İcarә haqqı ilә renta arasındakı fәrq nәdәn ibarәtdir:

•

eynidir
mütlәq vә differsial rentaların cәmidir
differensial renta
icarә haqqı rentadan әlavә kapitaldan istifadәni, tikinti vә qurğuların istifadә.
sahәyә qoyulmuş kapitaldan istifadә haqqı ilә

44 Tәkrar istehsalın intensiv amillәrinә aiddir

•

istehsal güclәrinin genişlәndirilmәsi
әmtәә vә xidmәtlәrin baha rol istehsalına nail olunması
istehsal fondlarının artırılması
ETTnin nәaliyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi
işlәyәnlәrin sayının artırılması

45 Tәkrar istehsalın ekstensiv tipi sәciyyәlәnir

•

texnikanın tәkmillәşdirilmәsi nәticәmtndә istehsal potensialının yüksәlmәsi
miqdarın artması nәticәsindә, istehsal güclәrinin yüksәlmәsi
texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi nәticәsindә istehsal güclәrinin artılması
әmtәә vә xidmәtlәrinә nail olunması
digәrinin mәnafeyinә toxunmadan, bahqasının tәlәöitının ödәnilmәsi imkanın yüksәldilmәsi

46 Aşağıdakılardan hansılar Respublikanın bank sistemi strukturuna daxildir

•

әmanәt bankları
әmtәә birjaları
Bakı şәhәr bankı
mәrkәzi bank
fond birjaları

47 İqtisadiyyatın fundamental nәzәriyyәsi predmetinә daxildir

•

rifahın tәmini üçün insanların tәşkili
maddi istehsal
sәrvәt
bütün cavablar düzdür
istehsal münasibәtlәri

48 İqtisadiyyatın fundamental nәzәriyyәsinin perdmetinә daxil deyildir

•

qeyri maddi istehsal
istehsal münasibәtlәri
mülkiyyәt
sәrvәt
maddi istehsal

49 İqtisadiyyatın dәrk edilmәsindә hansı üsullar daha üstünlüyә malikdir

•

statistika elminin üsulları
mühasibat elminin üsulları
tәbiәt elmlәrinin tәdqiqat üsulları
riyazi üsullar
ekonometrika üsulları

50 İqtisadiyyatın fundamental nәzәriyyәsinin metodologiyasına daxil olan metodlar:

•

tәsadüfi, qeyritipik metodlar
bütün cavablar düzdür
mәntiqi dialektik metodlar
ümumi metodlar
xüsusi metodlar

51 İqtisadiyyatın fundamental nәzәriyyәsi istiqamәtinә daxil deyildir

•

texnoloji
nәzәri
iqtisadi
tәtbiqi
texniki

52 İqtisadiyyatın fundamental nәzәriyyәsinә daxil olmayan metodlar

•

nәzәri metodlar
tәsadüfi metodlar
xüsusi metodlar
ümumi metodlar
mәntiqi metodlar

53 İqtisadi sistemin üstün inkişafını әks etdirәn iqtisadi model.

•

sәnayeaqrar yönümlü
davamlı inkişaf
aqrarsәnaye yönümlü
sәnaye yönümlü
infrastruktur yönümjü

54 Milli iqtisadi sistem dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

cavablar düzdür
qarşılıqlı әlaqәdә olan sahә vә komplekslәr sistemi
ictimai tәkrar istehsal sistemi
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәmә sistemi
düzgün cavab yoxdur

55 Makroiqtisadi tәhlil hansı infrastruktur sәviyyәsindә aparıla bilәr?

•

maliyyә vә vergi infrastrukturları
topdan satış ticarәti
yarmarka vә birja infrastrukturunda
istehsal vә sosial infrastruktur sahәlәrindә
xidmәt infrastrukturları

56 Faktiki mövcud olan strukturun effektivlik sәviyyәsi hansı amildәn asılıdır:

•

siyasi zәiflikdәn
әmәk bazarından sәviyyәsindәn
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin sәviyyәsindәn
ictimai әmәk bölgüsünün inkişafı vә istehsalın inhisarlaşma sәviyyәsindәn
investisiya potensialının inkişaf sәviyyәsindәn

57 Hansı iqtisadi mәktәbdә ilk dәfә tәkrar istehsalın tәhlili
marjinalizm

•

marksizm
fiziokrat
merkantilizm
Keyns

58 Makroiqtisadiyyatda ehtiyatdır:

•

UDMn qalığı
işsizlәri sayı
istehlakının әmlakı
hazırkı vaxtda kәmiyyәt kimi ölçülәn göstәricilәr
büdcә resursları

59 Açıq iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә gәlir vergisinin artırılması nәyә sәbәb ola bilәr:

•

Milli valyuta kursunun dönәrliliyinin yüksәldilmәsinә
investisiyanın artmasına
ixracın artmasına
idxalın artmasına

60 Çin mütәfәkkiri Konfusinin nәzәriyyәi әsaslanır:

•

cavablar düzdür:
әnәnәlәr sisteminә
әxlaqifәlsәfi baxışlara
dini baxışlara
hәqiqәtin axtarılmasına

61 İqtisadiyyatın fundamental nәzәriyyәsinin istiqamәtlәri:

•

cavablar düzdüdr
tәtbiqi istiqamәt
iqtisadi istiqamәt
texniki istiqamәt
nәzәri istiqamәt

62 İqtisadiyyatın inkişafının ifadәsi formalarının ardıcıllığı:

•

ardıcıllıq düz deyil
nәzәri
tarixi
xüsusi
müәmmalı, sirli

63 İqtisadi dәrk edilmәdә daha mükәmmәl üsul hansıdır:

•

mühasibat üsulları
riyazi
ekonometrika
statistika üsulları
tәdqiqat üsulları

64 İqtisadiyyatın fundamental nәzәriyyәsi nәdәn ibarәtdir:

•

bütün cavablar düzdür
natur fәlsәfә (tәbii fәlsәfә)
metaelm (elmin metodologiyası)
analitik fәlsәfә (müasir fәlsәfә)
metafizika (әrәbistandan başlayır, elә fәlsәfәdir)

65 Dövlәt tәrәfindәn struktur siyasәtinin tәnzim olunmasına daxil edilә bilmәz:

•

İstehsal resurslarından istifadәnin sәmәrәlliyinin artırılması
Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi qanunauyğunluğunun tәmin olunması.
Әsaslı vәsait qoyuluşunda investisiya siyasәti.
Elmitexniki tәrәqqinin inkişafında qlobal problemlәrin hәlli.
Yeni mәhsul istehsalı üçün texnologiyanın yaradılması.

66 Dövlәt tәrәfindәn struktur siyasәtinin tәnzim olunmasına daxil edilә bilәr

•

Müxtәlif birlәşmәlәri, sosial qrupları, müәssisәlәri әhatә edәn korporativ maraqların tәminatı
İnfrastruktur xarakterli institutlar yaradılması.
Dövlәt mülkiyyәtli müәssisәlәr vә ona daxil olan subyektlәrin mülkiyyәtlәrindәn istifadә edilmәsı.
Yeni mәhsul istehsalı üçün texnologiyanın yaradılması.
İstehsal resurslarından istifadәnin sәmәrәlliyinin artırılması.

67 Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar. Nә aid deyil?

•

Siyasi tәşkilatlar.
Bәlәdiyyә müәssisәlәri.
Büdcә bölmәsi:
Dövlәt mülkiyyәtli müәssisәlәr vә ona daxil olan subyektlәrin mülkiyyәtlәri:
İçtimai tәşkilatlar.

68 Dövlәt tәrәfindәn struktur siyasәtinin tәnzim olunmasına daxil edilә bilmәz?

•

Vәtәndaşların fәrdi tәlәbatının stimullaşdırılması
Mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi qanunauyğunluğunun tәmin olunması.
Әsaslı vәsait qoyuluşunda investisiya siyasәti.
Elmitexniki tәrәqqinin inkişafında qlobal problemlәrin hәlli.
Yeni mәhsul istehsalı üçün texnologiyanın yaradılması.

69 .İstehsalın struktur böhranı klassik xarakter daşımayan geniş yayılmış böhran hadisәsidir. Belә böhranlar
tәxminәn 7080ci illәrdә dünya iqtisadiyyatında başvermişdir ki, onlara da aiddir:

•

İstehlak böhranı.
Sәnaye böhranı.
Kredit böhranı.
Ekoloji böhran.
İstehsal böhranı.

70 Bazar anlayışının izahı

•

cavablar düzdür
satıcı alıcı münasibәtlәridir
tәlәbtәklif münasibәtlәrinin baş tutduğu yer
alqısatqı mәkanı
sәrfәli qiymәtin yarandığı yerdir

71 Nә istehsal etmәli mәsәlәsi necә hәll edilir

•

tәlәb vә tәklif әsasında
tәsdiq olunmuş plan әsasında
direktivlәr әsasında
yuxarı orqanları sәrәnçamı ilә
proqram vә proqnoz әsasında

72 Tәsәrrüfat vahidlәrinin dövlәt bölmәsinә aid edilmәsi aşağıdakı әlamәtlәrә görә aparılır:

•

Ölkәdә mövcud müәssisәlәrin strukturunda dövlәt bölmәsi.
İctimai qurumlar nizamnamәsindә ilkin olaraq qeyd olunmuş status.
Dövlәtlә ictimai qurumlar arasında bağlanmış müqavilә.
Müәssisәnin nizamnamәsindә ilkin olaraq qeyd olunmuş status.
İqtisadi tsikli hamarlamaq üçün investisiyalar.

73 Tәsәrrüfat vahidlәrinin dövlәt bölmәsinә aid edilmәsi aşağıdakı әlamәtlәrә görә aparılır:

•

Ölkәdә mövcud müәssisәlәrin strukturunda dövlәt bölmәsi.
İctimai qurumlar nizamnamәsindә ilkin olaraq qeyd olunmuş status.
Dövlәtlә ictimai qurumlar arasında bağlanmış müqavilә.
Dövlәtlә tәsәrrüfat obyekti arasında bağlanmış müqavilә.
İqtisadi tsikli hamarlamaq üçün investisiyalar

74 Tәsәrrüfat vahidlәrinin dövlәt bölmәsinә aid edilmәsi aşağıdakı әlamәtlәrә görә aparılır:

•

Ölkәdә mövcud müәssisәlәrin strukturunda dövlәt bölmәsi.
İctimai qurumlar nizamnamәsindә ilkin olaraq qeyd olunmuş status.
Dövlәtlә ictimai qurumlar arasında bağlanmış müqavilә.
Müәssisәnin nizamnamә kapitalında dövlәtin üstün iştirakı.
İqtisadi tsikli hamarlamaq üçün investisiyalar.

75 Tәsәrrüfat vahidlәrinin dövlәt bölmәsinә aid edilmәsi neçә әlamәtlәrә görә aparılır?

•

3
1
5
4
2

76 Dövlәt bölmәsinin tәsniflәşdirilmәsi müәyyәn maraqları ifadә edir ki, onlara nә aid deyil?

•

Xarici vәtәndaşları әhatә edәn dövlәt marağı.
Sosial qrupları әhatә edәn korporativ maraqlar.
Müxtәlif birlәşmәlәri әhatә edәn korporativ maraqlar.
Bütün vәtәndaşları әhatә edәn dövlәt marağı.
Vәtәndaşların fәrdi tәlәbatı (individ, ev tәsәrrüfatı, ailә).

77 Dövlәt bölmәsinin tәsniflәşdirilmәsi müәyyәn maraqları ifadә edir ki, onlara nә aid deyil?

•

Xarici vәtәndaşları әhatә edәn dövlәt marağı.
Sosial qrupları әhatә edәn korporativ maraqlar.
Müxtәlif birlәşmәlәri әhatә edәn korporativ maraqlar
Bütün vәtәndaşları әhatә edәn dövlәt marağı.
Müәssisәlәri әhatә edәn korporativ maraqlar.

78 Dövlәt bölmәsinin tәsniflәşdirilmәsi müәyyәn maraqları ifadә edir ki, onları da neçә qrupa ayırmaq olar?

•

5
3
2
1
4

79 Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar: II. Büdcә bölmәsi: nә aid deyil?

•

istehsal
elmi xidmәt

qeyri istehsal tәyinatlı mәişәt xidmәti.
mәnzilkommunal tәsәrrüfatı,
dövlәt idarәlәri (idarәedici orqanlar)

80 Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar: II. Büdcә bölmәsi: nә aid deyil?

•

kütlәvi istirahәt
mәhkәmә
dövlәt idarәlәri (idarәedici orqanlar)
elmi xidmәt
hüquq mühafizә orqanları

81 54.Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar: I. Dövlәt mülkiyyәtli müәssisәlәr vә ona daxil
olan subyektlәrin mülkiyyәtlәri: nә aid deyil?

•

sosial xarakterli institutlar
mәrkәzi bank.
dövlәt әmlaklı qapalı müәssisәlәr
dövlәt әmlaklı rәsmi müәssisәlәr
infrastruktur xarakterli institutlar

82 Bazar iqtisadiyyatında sosial yönümlü modellәr.

•

hamısı
Cinmodeli
Almanmodeli
ABŞmodeli
Yaponmodeli

83 Bazar iqtisadiyyatında sosial yönümlü modellәr

•

hamısı
Cinmodeli
İsvecmodeli
ABŞmodeli
Yaponmodeli

84 Makroiqtisadi tәhlilin әsas vәzifәlәrinә aiddir: A) makroiqtisadi siyasәtin preoritetlәrinin müәyyәn
edilmәsi B) bazarın sәmәrәli fәaliyyәtinin tapılması C) xarici investorların fәaliyyәtinin tәhlili D) sosial
münaqişәlәri hәll etmәk

•

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

85 әsas makroiqtisadi subyektdir:

•

istehsal
sahә
ev tәsәrrüfatı
mәrkәzi bank
xidmәt vә әmtәә bazar

86 Özәllәşdirmәnin effektiv forması kimi millisizlәşdirmәnin sәmәrәli olması üçün hansı şәrait olmalıdır: A)
dövlәt mülkiyyәtin subyekti olmalıdır B) fond birjalarının mövcudluğu C) maliyyә bazasının tutumluluğu D)

valyuta bazarının mövcudluğu

•

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

87 .Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar: II. Büdcә bölmәsi: nә aid deyil?

•

bölgü
sosial tәminat
bәdәn tәrbiyәsi
sәhiyyә
elm

88 Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar: II. Büdcә bölmәsi: nә aid deyil?

•

tәhsil,
istehlak
incәsәnәt
mәdәniyyәt
müdafiә

89 Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar. Nә aid deyil?

•

Dini tәşkilatlar.
Bәlәdiyyә müәssisәlәri.
Büdcә bölmәsi:
Dövlәt mülkiyyәtli müәssisәlәr vә ona daxil olan subyektlәrin mülkiyyәtlәri:
İçtimai tәşkilatlar.

90 Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar. Nә aid deyil?

•

İstehlak ittifaqları.
Bәlәdiyyә müәssisәlәri.
Büdcә bölmәsi:
Dövlәt mülkiyyәtli müәssisәlәr vә ona daxil olan subyektlәrin mülkiyyәtlәri:
İçtimai tәşkilatlar.

91 Mәqsәdindәn, hәll olunası vәzifәlәrin xarakterindәn, maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olaraq dövlәt
bölmәsinin strukturunu aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar. Nә aid deyil?

•

Sosial qrumlar.
Bәlәdiyyә müәssisәlәri.
Büdcә bölmәsi:
Dövlәt mülkiyyәtli müәssisәlәr vә ona daxil olan subyektlәrin mülkiyyәtlәri:
İçtimai tәşkilatlar.

92 UDMölçülür

•

sahibkar qiymәtindә
bazar qiymәtindә
istehsalçı qiymәtindә
әsas qiymәtlәrdә

ixrac qiymәtindә

93 Hansı sahәlәrdә dövlәt bölmәsi ola bilәr

•

paltar vә ayaqqabı istehsalı
kәnd tәsәrrüfatı
ictimai iaşә
pәrakәndә ticarәt
xammal emalı

94 Mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi üçün nә lazımdır: A) satılması hüququ B) Fond birjaları C) sәhmlәrin
yerlәşdirilmәsi D) Dövlәt orqanlarında vәzifә bölgüsü E) әmәk birjalarının olması

•

BCD
ABDE
ABCE
ABCD
ACD

95 Mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi üçün hansı şәrait lazımdır

•

bütün cavablar düzdür
sәhmlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
fond birjalarının olması
dövlәt mülkiyyәti satmaq hüququna malik olmalıdır
yerli dövlәt orqanlarının vәzifә bölgüsündә balanslığın oloması

96 Azad bazar gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә kimlәrin marağını qәbul edir: A) qalibiyyәtli olanların B) maddi
sәrvәtә malik olanların C) müflislәşmiş müәssisәlәrin D) imkansızların E) düzgün cavab yoxdur

•

DE
ABD
ABC
AB
BCD

97 İstehsalçının istehlaka xidmәt etdiyi marağında mülkiyyәt formalarının iştirakı: A) sәhmdar
cәmiyyәtlәrinin mülkiyyәti B) kooperativ mülkiyyәti C) qarışıq mülkiyyәt D) hec bir mülkiyyәt

•

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

98 Ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsinin banisi

•

C.Keyns
L.Valras
A.Marşal
A.Smit
D.Rikardo

99 İxtiyari bazarda iqtisadi subyektlәr tәrәfindәn tәqdim olunan әmtәә vә xidmәtlәr ifadә olunur
son istehlak
mәcmu tәlәb
ümumi mәhsul
ictimai tәlәb

•

•

mәcmu tәklif

100 PlanlıBazar iqtisadiyyatı hansı ölkәdәdir

•

Yaponiyada
Rusiyada
Koreyada
Türkiyәdә
Cindә

101 Ümumi Milli Mәhsulun deflyatoru:

•

Nominal UMM  n real UMM – a nisbәti
infilyasiya artdıqca artır
infilyasiya artdıqca azalır
real UMM n nominal UMM – a nisbәti
nominal UMM – n cari UMM – a nisbәti

102 Nominal Ümumi Milli Mәhsul ölçülür:

•

istehsalçının qiymәtindә
bazis dövrünün qiymәtindә
real qiymәtdә
cari qiymәtlәrdә
әvvәlki dövrün qiymәtindә

103 UDM nәdir?

•

ilkin mәhsulun dәyәri
hazır әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi
әmtәә vә xidmәtlәrin reallahdırılan hәcmi
әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalının cәmi
bazar qiymәtindә bütün әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi

104 Dövlәt borcu hansılardır:

•

tәbii xәrclәr
müdafiә xәrclәri
müdafiә defisti
dövlәt xәrclәrinin ödәnilmәsi
xarici borcların gәlәcәkdә ödәnilmәsi

105 Makroiqtisadiyyatda ehtiyat hesab edilir:

•

ÜDMn qalığı
işsizlәrin sayı
istehlakçının әmlakı
mövcud vaxtda kәmiyәt ölçüsünü әks etdirәn göstәrici
büdcә resuru

106 Mülkiyyәtin dövlәtsizlәşdirilmәsi üsulları: A) özәllәşdirmә B) mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi C) dövlәt
bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pillәlәrlә lәğvi D) bazarın liberallaşdırılması

•

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

107 Mülkiyyәtinin dövlәtsizlәşdirilmәsinin hansı üsulları vardır: A) bazarın liberallaşdırılması B) qarışıq
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi C) mülkiyyәtin dövlәtsizlәşdirilmәsi D) qarışıq müәssisәlәrin
yaradılmasının stimullaşdırılması

•

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

108 Azad bazar gәlirlәrin bölüşdürülmәsinin hansı variantını qәbul edir:

•

düzgün cavab yoxdur
ictimai әmtәә yaradanların marağını
müflislәşmiş müәssisәnin marağını
qalibiyyәtli olanın daha çox mәnfәәt götürülmәsi
imkansızların marağını

109 İqtisadiyyatın dövlәt bölmәsi neçә mühüm funksiyaları hәyata keçirir?

•

5
3
2
1
4

110 . Makroiqtisadi tәhlilin әsas funksiyalarına aiddir: A) hüquqinormativ aktların hazırlanması üçün
tәhlilin aparılması B) tәhlil әsasında aparıcı tәmayüllәrin müәyәnlәşdirilmәsi C) sosial gәrginliyin
azaldılmasının tәhlili D) cavablar sәhvdir

•

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

111 Azad rәqabәt şәraitindә dövlәtin üzәrinә düşür:

•

bütün cavablar düzdür
bazar fәaliyyәtinin neqativ hallardan tәmizlәnmәsi
әhalinin kollektiv tәlәbatının ödәnilmәsi
pul dövriyyәsinin tәşkili
neqativ halların lәğv edilmәsi

112 . İstehsalçının istehlaka xidmәt etdiyi marağında iştirak edәn mülkiyyәt formaları: A) kollektiv mülkiyyә
B) xüsusi mülkiyyәt C) şәxsi mülkiyyәt D) fәrdi mülkiyyәt

•

BD
AD
AC
AB
BC

113 Makroiqtisadiyyata dövlәtin müdaxilәsi: A) minimum B) maksimum C) uzun dövr üçün D) qısa dövr
üçün

•

BD
AD
AC

•

AB
BC

114 Dövlәt tәcrübәsindә mülkiyyәtin dövlәtsizlәşdirilmәsinin dörd üsulu özünü dogrultmuşdur. Hansılardır?

•

bazar mexanizminin saxlanması
bazar mexanizmi ilә әhatә olunmayan iqtisadi sahәlәri mәnimsәmәk.
bazar mexanizminin normal işinin tәmin olunması.
dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk.
tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi.

115 Dövlәt tәcrübәsindә mülkiyyәtin dövlәtsizlәşdirilmәsinin dörd üsulu özünü dogrultmuşdur. Hansılardır?

•

bazar mexanizminin saxlanması
bazar mexanizmi ilә әhatә olunmayan iqtisadi sahәlәri mәnimsәmәk.
bazar mexanizminin normal işinin tәmin olunması.
qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması
tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi.

116 Dövlәt tәcrübәsindә mülkiyyәtin dövlәtsizlәşdirilmәsinin dörd üsulu özünü dogrultmuşdur. Hansılardır?

•

bazar mexanizminin saxlanması
bazar mexanizmi ilә әhatә olunmayan iqtisadi sahәlәri mәnimsәmәk.
bazar mexanizminin normal işinin tәmin olunması.
bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi.

117 Dövlәt tәcrübәsindә mülkiyyәtin dövlәtsizlәşdirilmәsinin neçә üsulu özünü dogrultmuşdur?

•

5
3
2
1
4

118 Dövlәt öz iqtisadi funksiyasını yerinә yetirmәk üçün müxtәlif forma vә metodlardan istifadә edir. Bunlar
hansılardır?

•

mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi.
qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması.
bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
iqtisadi tәnzimlәyicilәrin içәrisindә idealı olanı yoxdur.
dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk.

119 Dövlәt öz iqtisadi funksiyasını yerinә yetirmәk üçün müxtәlif forma vә metodlardan istifadә edir. Bunlar
hansılardır?

•

mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi.
qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması.
bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
tәnzimedici sistemin özünә dә ehtiyatla yanaşılmalıdır.
dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk

120 Dövlәt öz iqtisadi funksiyasını yerinә yetirmәk üçün müxtәlif forma vә metodlardan istifadә edir. Bunlar
hansılardır?
mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi.

•

qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması.
bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
rәqabәtli bazar özünü nizamlayan bir sistem kimidir vә ona ancaq dolayı iqtisadi yollarla tәsır göstәrmәk olar.
dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk.

121 Dövlәt öz iqtisadi funksiyasını yerinә yetirmәk üçün müxtәlif forma vә metodlardan istifadә edir. Bunlar
hansılardır?

•

mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi
qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması.
bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
bazar mexanizmi daxilindә dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırmaq.
dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk

122 Dövlәt öz iqtisadi funksiyasını yerinә yetirmәk üçün müxtәlif forma vә metodlardan istifadә edir. Bunlar
hansılardır? Sәhv cavabı tapın.

•

bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
tәnzimedici sistemin özünә dә ehtiyatla yanaşılmalıdır.
rәqabәtli bazar özünü nizamlayan bir sistem kimidir vә ona ancaq dolayı iqtisadi yollarla tәsır göstәrmәk olar.
bazar mexanizmi daxilindә dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırmaq.
iqtisadi tәnzimlәyicilәrin içәrisindә idealı olanı yoxdur.

123 Bazarı digәr iqtisadi fәaliyyәtdәn fәrqlәndirәn cәhәtlәr: A) әmtәә, maliyyә, material resurslarının
yerlәşmәsi sәrbәstdir B) bütün strukturlar üçün bәrabәr şәrait yaradılır C) satıcı vә alıcılar bәrabәr hüquqa
malikdirlәr D) qiymәt tәnzimlәnir

•

BCD
BCD
ABD
ABC
ABD

124 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin tәsnifatına daxildir: A) tәsәrrüfat qanunlarının hazırlanması, tәsdiqi
vә yerinә yetirilmәsi B) bazar mexanizmin saxlanması vә onun normal işinin tәmin olunması C) bazar
mexanizmi ilә әhatә olunmayan iqtisadi sahәlәri mәnimsәmәk D) öz müdaxilә sәrhәddini genişlәndirmәk

•

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

125 Bazar iqtisadiyyatında sosial yönümlü model deyildir 1ABŞmodeli. 2 Almanmodeli. 3Cinmodeli.
4.Yaponmodeli. 5.hamısı.

•

3.4
2.3.4
1.2.3
1.2.3.4.5.
1.3.4.5

126 Dövlәt öz iqtisadi funksiyasını yerinә yetirmәk üçün neçә cür müxtәlif forma vә metodlardan istifadә
edir.
5
3

•

2
1
4

127 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin tәsnifatını belә vermәk olar: Sәhv cavabı tapın.

•

Bazar mexanizminin saxlanması
Bazar mexanizmi ilә әhatә olunmayan iqtisadi sahәlәri mәnimsәmәk.
Bazar mexanizminin normal işinin tәmin olunması.
Rәqabәtli bazara dolayı iqtisadi yollarla tәsır göstәrmәk olar.
Tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi.

128 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin tәsnifatını belә vermәk olar: Sәhv cavabı tapın.

•

Bazar mexanizmi daxilindә dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi
Tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi
Tәsәrrüfat qanunlarının tәsdiqi
Tәsәrrüfat qanunlarının hazırlanması
Bazar mexanizminin saxlanması

129 Qarışıq iqtisadiyyatda dövlәt bölmәsinin rolu vә yeri müәyyәn göstәricilәrlә sәciyyәlәndirilir. Bu
göstәricilәrә aid deyil:

•

Dövlәt bölmәsindә işlәyәnlәrin әmәk haqqısı vә xüsusi çәkisi;
Ölkәnin ümumi daxili mәhsulunda dövlәt bölmәsinin xüsusi çәkisi
Ölkәdә mövcud müәssisәlәrin strukturunda dövlәt bölmәsi müәssisәlәrinin xüsusi çәkisi;
Olkәnin ümumi әmlakında dövlәt bölmәsinin xüsusi çәkisi,
Dövlәt bölmәsindә işlәyәnlәrin sayı vә xüsusi çәkisi;

130 İqtisadiyyatın dövlәt bölmәsi ölkәnin iqtisadi potensialının formalaşmasını tәşkil etmә funksiyası üçün
müәyyәn iqtisadi vasitәlәrdәn istifadә olunur. Cәhv cavabı tapın. Mәsәlәn;

•

dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırmaq
dövlәt alışından
dövlәt sifarişindәn
iqtisadi tsikli hamarlamaq üçün investisiyadan
müәssisәlәrin rekonstruksiyasından

131 İqtisadiyyatın dövlәt bölmәsi bir sıra mühüm funksiyaları hәyata keçirir.

•

Bazar mexanizmi daxilindә dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırmaq.
Bazar mexanizminin saxlanması
Ölkәdә mövcud müәssisәlәrin strukturunda dövlәt bölmәsi müәssisәlәrinin xüsusi çәkisini artırır.
Dövlәt pul gәlirlәrinin toplanmasını vә bölgüsünü hәyata keçirir
Tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi.

132 İqtisadiyyatın dövlәt bölmәsi bir sıra mühüm funksiyaları hәyata keçirir.

•

Bazar mexanizmi daxilindә dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırmaq.
Bazar mexanizminin saxlanması
Ölkәdә mövcud müәssisәlәrin strukturunda dövlәt bölmәsi müәssisәlәrinin xüsusi çәkisini artırır.
İqtisadiyyatın rasional strukturunu formalaşdırır.
Tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi.

133 İqtisadiyyatın dövlәt bölmәsi bir sıra mühüm funksiyaları hәyata keçirir.
Bazar mexanizmi daxilindә dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırmaq.
Bazar mexanizminin saxlanması
Ölkәdә mövcud müәssisәlәrin strukturunda dövlәt bölmәsi müәssisәlәrinin xüsusi çәkisini artırır.

•

•

Ölkәnin iqtisadi potensialının formalaşmasını tәşkil edir.
Tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi

134 Ümumi Milli Mәhsulun Xalis Milli Mәhsula keçmәk üçün lazımdır:

•

Ümumi Milli Mәhsuldan amartizasiya çıxılmalıdır
Ümumi Milli Mәhsula investisiya әlavә edilmәlidir
Ümumi Milli Mәhsuldan tәmiz investisiya çıxılmalıdır
tәmiz investisiya xәrclәri әlavә edilmәlidir
әsas fondların aşınması çıxılmalıdır

135 Tәnzimlәmәnin inzibati metodlarına aiddir: A) kapital ixracı üzәrindә nәzarәt B) kapitalın dönәrliyinin
yüksәldilmәsi C) manatın dönәrliyinin yüksәldilmәsi D) ixracın lisenziyalaşdırılması

•

BD
AC
AB
AD
BC

136 Bazar institutlarının әsas mahiyyәti ifadә olunur:

•

bütün cavablar düzdür
istehsalın effektliyinin yüksәldilmәsinә stimul yaradılması
mezomikro sәviyyәdә mәhdud resursların sәmәrәli bölgüsü
qәrarların qeyrimәrkәzlәşdirilmiş olması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün texnika vә texnologiyanın yeni tәrzinin yaradılması

137 Cәmiyyәtin xәrclәrinin artması sәbәblәrini qeyd edin:

•

bütün cavablar düzdür
iri dövlәt strukturlarının saxlanılması
dövlәt aparatının vaxtında fәaliyyәtsizliyi
hakimiyyәt orqanlarının sәriştәsizliyi
mәmurların özişlәrindә mәsuliyyәtsizliyi

138 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin formalarına aiddir: A) direktiv planlaşdırma B) strateji
planlaşdırma C) indiqativ planlaşdırma D) dövlәt sifarişlәri

•

ABC
AC
AB
BCD
AD

139 İqtisadi tәnzimlәmә metodlarına aiddir: A) dövlәt xәrclәri siyasәti B) ixracın stimullaşdırılması siyasәti
C) standartların hazırlanması D) әhalinin yaşayış minimumu parametrlәrin saxlanılması

•

BD
AD
AC
AB
BC

140 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin inzibati metodlarına aiddir: A) İnhisar bazarının tәnzimlәnmәsi
B) dövlәtin pul siyasәti C) bazar prosesinin dolayı effekti D) vergi siyasәti

•

AD
AC

BCD
ABC
AB

141 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin dolayı metodlarına aiddir: A) dövlәtin pul siyasәti B) Vergi
siyasәti C) inhisar bazarının tәnzimlәnmәsi D) bazar prosesinin dolayı effekti

•

CD
AD
AC
AB
BC

142 Bazar iqtisadiyyatında iqtisadiyyata müdaxilә hüdudları genişlәnәrsә? A) işsizlik artar B) inflyasiya baş
verәr C) vergi stavkası artar D) vergi stavkası azalar E) Mәhsulun qiymәti aşağı düşәr

•

CD
BDE
ABCD
ABDE
DE

143 Ayrıayrı tarazlıqların cәminin ümumi tarazlıq yaratdığını qeyd edәn nәzәriyyәçi?

•

C.Klark
L.Valras
A.Marşal

144 Bazar infrastrukturuna aid deyildir

•

әmәk birjaları
valyuta birjaları
banklar
şәxsi әmlak
yarmarkalar

145 Dövlәt bazara tәsir göstәrir

•

cavablar düzdür
piqu vergisi vastısilә
maksimal qiymәtlәr vastәsilә
vergilәr vastәsilә
pulun zәruri olan kәmiyyәti vastәsilә

146 Bazar münasibәtlәrinin meydana cıxması әlaqәdardır

•

cavablar düz deyil
içtimai әmәk bölgüsü ilә
sistemin birvirini әvәz etmәsilә
yeni sistemin yaranması ilә
tiçarәtin meydana gәlmәsilә

147 Makqroiqtisadi tәhlilin aparılması metodları

•

cavablar düzdür
tәhlil metodu
iqtisadi ümumilәşdirmә
abstrakt
empiriq qruplaşdırma

148 Nominal Ümumi Milli mәhsul ölçülür:

•

istehsalçı qiymәtindә
bazis dövrünün qiymәtindә
real qiymәtlәrdә
cari qiymәtlәrdә
bazis dövründәn әvvәlki qiymәtdә

149 Aşağıdakılardan hansı Ümumi Milli Mәhsulun tәrkibinә daxildir:

•

maddi nemәtlәrin ümumi istehsalı
Tәlәbәnin valideyindәn aldığı pul
kitab mağazasına daxil olmuş yeni dәrsliyin dәyәri
yeni qiymәtli kağızların olunması
ixrac mәhsulu

150 UDM – kәmiyyәti aslıdır:

•

daxili investisiyanın hәcmindәn
nemәt istehsalının kәmiyyәti vә qiymәtdәn
nemәt istehsalında istifadә olunmuş resursların kәmiyyәtindәn
maddi nemәtlәr istehsalının kәmiyyәtindәn
qiymәtin dinamikasınından

151 UDM – daxil deyildir:

•

xarici kapitalda ölkә daxilindә istehsal olunmuş mәhsul
ölkә daxilindә material xidmәtlәri
amillәr gәliri ilә әlaqәdar xaricdәn daxil olan mәhsul
ölkәnin daxilindә milli kapitalda istehsal olunan mәhsul
ölkә daxilindә qeyri – material xidmәtlәri

152 Makroiqtisadiyyatda mәcmu tәlәbdәn ibarәtdir:

•

müәssisәnin investisiya tәlәbatı
bütün makroiqtisadi subektlәrin tәlәbatı
ev tәsәrrüfatının tәlәbatı vә xalis ixrac
dövlәt xәrclәri vә müәssisәnin investisiya tәlәbatı
ev tәsәrrüfatının vә müәssisәnin investisiya tәlәbatı

153 Mәcmu tәlәb әyrisi yüksәlir:

•

milli valyutanın mәzәnnәsi aşağı düşür
qiymәt sәviyyәsi aşağı düşdüyü halda
qiymәt sәviyyәsi yüksәldiyi halda
bütün cavablar düzdür
ifrat istehsal dәyәrlәri artır

154 Mәcmu tәklif әyrisindә aralıq kәsik әks etdirir:

•

mәnfi tәmayülü
müsbәt tәmayülü
üfiqi xәtdi
şaquli xәtdi

155 Fiskal tәnzimlәmә alәtidir:
ucot stavkası
Transfertlәr

•

Dövlәt xәrclәri
Vergi
Hamısı

156 Rәqabәt bazarı vә sәrbәst bazar hansı iqtisadi formalaşmanı birlәşdirir:

•

cavablar düzdür
qiymәtli kağızlar bazarını
pul bazarını
әmtәә vә xidmәt bazarını
işçi qüvvәsi bazarını

157 Bazar mexanizmi hansı mәsәlәlәri hәll etmәlidir: A) nә istehsal etmәlidir B) niyә istehsal etmәlidir C)
necә istehsal etmәlidir D) kim üçün istehsal etmәlidir

•

AC
BCD
ABD
ACD
BC

158 Makroiqtisadi bazar sistemini digәr iqtisadi fәaliyyәtdәn fәrqlәndirәn cәhәtlәr: A) bazara daxil olma
sәrbәstdir B) istehsalçıların iştirakı istәnilәn saydadır C) qiymәtlәr sәrbәstdir D) әmәk mübadilәsi natural
formada hәyata

•

BCD
BD
AD
ABC
CD

159 Fiskal siyasәtә aid edilir: A) Vergilәrin artırılması B) Qiymәtli kagızların acıq satışı C) Qiymәtә tәsir
gәstәrәn xarici amillәr D) Valyuta tәnzimlәnmәsi E) Vergilәrin azaldılması

•

E
BCE
BSDE
CDE
DE
ABCD
BDE
ABE
BE

160 . Dövlәtin fiskal pulkredit siyasәtinә daxildir:

•

bütün cavablar düzdür
qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin azaldılması
qiymәtli kağızların açıq satışı
vergilәrin artırılması
valyuta nizamlanması

161 İqtisadi metodlara aiddir: A) gömrük tariflәrinin tәnzimlәnmәsinin çevikliyi B) ixracın
stimullaşdırılması C) inhisar bazarının tәnzimlәnmәsi D) әmәk haqqı minimumunun zәmanәtliliyi

•

BD
AD
AC
AB

•
BC

162 İnzibati metodlar sistnminә aiddir: A) ixracın stimullaşdırılması B) gömrük tariflәrinin çevikliyi C)
standartların hazırlanması vә onlara nәzarәt D) minimum әmәk haqqının zәmanәtliliyi

•

ABC
BC
AB
CD
BD

163 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәt öz müdaxilә hüdudlarını genişlәndirәrsә nә baş verә bilәr:

•

bütün cavablar düzdür
vergi stavkasının azaldılması
inflyasiya
işsizlik
mәhsulun qiymәtinin aşağı düşmәsi

164 Azad bazar iqtisadiyyatı aşağıdakı problemlәrdәn hansını hәll edә bilәr:

•

heç birini
dövlәtlәr arası iqtisadi әmәkdaşlığı
әhalinin miqrasiyasını
әhali demoqrafiyasını
siyasi vәziyyәti

165 Azad bazar şәraitindә dövlәt qeyrimütәnasibliklәri hәll etmәk üçün hansı mәsәlәlәri hәll etmәlidir:

•

bütün cavablar düzdür
әhalinin maddi vәziyyәtini tәmin etmәk
tam mәşğuliyyәti tәmin etmәk
işsizliyi azaltmaq vә ya lәğv etmәk
ETTnin qlobal mәsәlәlәrin hәllini hәyata keçirmәk

166 Müasir bazar iqtisadiyyatının tәnzim olunmasında inzibati metodlar fәaliyyәt sәrbәstliyinin dairәsini
kiçildir. Lakin onlar dövlәtin tәnzimlәnmә elementlәri kimi çıxış edirlәr: Sәhv cavabı tapmaq.

•

bazar prosesinin dolayı effekti – әtraf mühitin qorunub saxlanılması.
inhisar bazarının tәnzim olunması
qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması.
әhalinin yaşayışının minimum parametrlәrinin qorunub saxlanılması vә minimum әmәk haqqının zәmanәtliliyi
standartların hazırlanması vә üzәrindә nәzarәt.

167 Müasir bazar iqtisadiyyatının tәnzim olunmasında iqtisadi tәnzimlәnmә metodları fәaliyyәt sәrbәstliyi
imkanlarını genişlәndirir. Bunlar dövlәtin müәyyәn siyasәtindә istifadә olunurlar. Bu metodlar sisteminә
aiddir: Sәhv cavabı tapmaq.

•

bank faizini, manatın dönәrliyini dollara görә qaldırmaq üçün dövlәt özündәki dollar ehtiyatının satışını tәşkil
etmәklә, manatın dönәrliyini artırır.
gömrük tariflәrinin tәnzimlәnmәsinin çevikliyi.
bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
dövlәt xәrclәri siyasәti.
kapitalın hәrәkәti balansı.

168 Müasir bazar iqtisadiyyatının tәnzim olunmasında iqtisadi tәnzimlәnmә metodları fәaliyyәt sәrbәstliyi
imkanlarını genişlәndirir. Bunlar dövlәtin müәyyәn siyasәtindә istifadә olunurlar. Bu metodlar sisteminә
aiddir: Sәhv cavabı tapmaq

•

Ixracın stimullaşdırılması siyasәti
İnnovasiya siyasәti.
Dövlәtin pul siyasәti.
Vergi siyasәti.
Dövlәt xәrclәri siyasәti.

169 Almaniyada özәllәşdirilәn mülkiyyәtin neçә % hüququnu dövlәt öz әlindә saxlayır.

•

61
91
81
51
40

170 Millisizlәşdirilmiş mülkiyyәtin bölüşdürülmәsinin qabaqcadan düşünülmüş (gedişi) qaydasının olması.
Heç dә düşünmәk olmaz ki, millisizlәşdirmә o demәk deyildir ki, kim istәsә bu prosesә daxil ola bilәr.
Mәsәlәn, Fransada möhkәm reqlament qoyulmuşdur. Sәhmlәrin neçә %ni aşağı kursla hәmin müәssisәdә
işlәyәnlәrә satıla bilәr.

•

55
35
25
10
40

171 Millisizlәşdirmәnin daha sәmәrәli olması üçün hansı şәraitin olması vacibdir?

•

dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk
bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
tәnzimedici sistemin özünә dә ehtiyatla yanaşılmalıdır.
millisizlәşdirmәnin hüquqi әsasının formalaşması.
qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması

172 Millisizlәşdirmәnin daha sәmәrәli olması üçün hansı şәraitin olması vacibdir?

•

bazar mexanizmi daxilindә dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi imkanlarını mәhdudlaşdırmaq
bazar mexanizminin saxlanması
ölkәdә mövcud müәssisәlәrin strukturunda dövlәt bölmәsi müәssisәlәrinin xüsusi çәkisini artırır.
mәrkәzi, yerli dövlәt orqanları sәlahiyyәtlәrinin vәzifә bölgüsü balansının olması
tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi

173 Millisizlәşdirmәnin daha sәmәrәli olması üçün hansı şәraitin olması vacibdir?

•

Mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi.
Qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması.
Bazarın liberallaşdırılması. Dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
İnkişaf etmiş bazar strukturunun olması hәr şeydәn әvvәl fond birjalarının mövcudluğu.
Dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk

174 Millisizlәşdirmәnin daha sәmәrәli olması üçün hansı şәraitin olması vacibdir?

•

bazar mexanizminin saxlanması
bazar mexanizmi ilә әhatә olunmayan iqtisadi sahәlәri mәnimsәmәk.
bazar mexanizminin normal işinin tәmin olunması.
dövlәt mülkiyyәtin subyekti olmalıdır.
tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi.

175 Millisizlәşdirmәnin daha sәmәrәli olması üçün neçә şәraitin olması vacibdir?

•

5
3
2
1
4

176 Dövlәt tәcrübәsindә mülkiyyәtin dövlәtsizlәşdirilmәsinin dörd üsulu özünü dogrultmuşdur. Hansılardır?
Sәhv cavabı tapın.

•

bazar mexanizmi ilә әhatә olunmayan iqtisadi sahәlәri mәnimsәmәk.
dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk.
qarışıq müәssisәlәrin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsi vә yaradılmasının stimullaşdırılması.
bazarın liberallaşdırılması. dövlәtsizlәşdirmә, özәllәşdirmә
mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi.

177 Dövlәt tәcrübәsindә mülkiyyәtin dövlәtsizlәşdirilmәsinin dörd üsulu özünü dogrultmuşdur. Hansılardır?

•

bazar mexanizminin saxlanması
bazar mexanizmi ilә әhatә olunmayan iqtisadi sahәlәri mәnimsәmәk.
bazar mexanizminin normal işinin tәmin olunması.
mülkiyyәtin millisizlәşdirilmәsi.
tәsәrrüfat qanunlarının yerinә yetirilmәsi.

178 Ümumi Milli Mәhsuldan, Xalis Milli Mәhsula keçmәk üçün

•

әsas fondların aşınması çıxılmalıdır
ÜMM – a amortizasiya әlavә edilmәlidir
ÜMM – dan tәmiz investisiya çıxılmalıdır
xalis investisiya xәrclәri әlavә edilmәlidir
ÜDM – a amortizasiya әlavә edilmәlidir

179 İstehsal amillәri sahiblәrinin gәlirlәrindәn ibarәtdir:

•

cari gәlir
Sәrәncamda qalan gәlir
Ümumi daxili mәhsul
Ümumi milli mәhsul
Milli gәlir

180 Dövrü axın modeli әks etdirir

•

istehsalın tsikliliyini
әsas iqtisadi subyektlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrini
Mәrkәzi, kommersiya bankla, әmanәtçilәr qarşılıqlı әlaqәsini
bazar qiymәtinin formalaşması prosesini
iqtisadi artım amillәrinin qarşılıqlı fәaliyyәtini

181 Açıq iqtisadiyyatda qәlir vergisinin artırılması nәyә sәbәb ola bilәr?

•

әmanәtlәrin artmasına
investisiyaların artımına
ixracın artımına
idxalın artımına
milli valyutanın dönәrliyinin yüksәlmәsinә

182 Firma min giriş kәmiyyәtindә istehsaldadırsa dövlәt dәstәyinә ehtiyacı vardır vә bu zaman dövlәt hansı
stabillәşdirmә tәdbirlәrdәn istifadә edir: A) bu ümumi sistemә tәsir göstәrmir B) sosial tәdbirlәr hәyata

keçirilir C) normativ hüquqi vasitәlәrdәn istifadә edir D) iqtisadi vasitәlәrә әl atır

•

ABC
AC
AB
BCD
ACD

183 Fransada 19661970ci beşillik planda indiqator hәyәcanı vәziyyәti üçün nәzәrdә tutulan iqtisadi
göstәricilәrin hüdudu: A) istehlak mәhsullarının qiymәtlәrinin illik artımının 1%dәn yüksәk olması B)
idxalınixracı 90% üstәlәmәsi C) ÜDM artımının % olması D) mәşğulluq sәviyyәsinin (aktiv әhaliyә
nisbәtәn) 10% olması

•

BCD
BCD
ABD
ABC
ACD

184 İndiqativ planlaşdırma imkan verir: A) bazarqeyri bazar strukturlarının uzlaşdırılmasına B) dövlәt
sifarişlәrinin yerlәşdirilmәsinә C) makromikromezo sәviyyәlәrdә vergiyә cәlb olunma sisteminin
yaradılmasına D) planproqnozların istiqamәtlәndirilmәsinә

•

ABCD
BCD
ABC
ACD
ABD

185 İndiqativ planın tәrkibinә daxildir: A) ölkәnin sosialiqdisadi inkişafının mühüm istiqamәtlәri B) sosial
iqtisadi inkişafa dövlәt orqanlarının tәsir alәtlәri C) istehsal vә maliyyә resurslarının zәruri hәcmi D)
resursların bölgü planı

•

BCD
BCD
ABD
ABC
CD

186 İndiqativ planlaşdırmanın struktur bölmәlәri hansılardır

•

bütün cavablar düzdür
istehlak bazarının göstәricilәri
istehsalın inkişaf göstәricilәri
sosialiqtisadi inkişaf göstәricilәri
istehsal amillәrinin dinamikası göstәricilәri

187 İndiqativ planlaşdırma mәrkәzi planlaşdırmadan fәrqlәnir:

•

Hamısı ilә
Daimi qüvvәyә malik deyil
İqtisadiyyatın inkişaf parametrlәrini әks etdirir
İqtisadi subyektlәr ücün mütlәq deyil

188 Tәnzimlәmәnin iqtisadi metodlarına aiddir: A) manatın dönәrliyinin artırılması B) kapitalın hәrәkәti
balansı C) ixracın lisenziyalaşdırılması D) xaricә kapital ixracı üzәrindә dövlәt nәzarәti
BD
AD

•

AC
AB
BC

189 Bazarın fәaliyyәt mexanizminә aiddir. . 1) tәlәb 2) rәqabәt 3) istehlak. 4) tәklif. 5) qiymәt

•

2.5.4.3
3.4.5.
2.3.4
1.2.3
1.2.4.5

190 Bazarın fәaliyyәt mexanizminә aid deyildir

•

qiymәt
istehlak.
rәqabәt
tәlәb
tәklif.

191 Dövlәt bazara tәsir göstәrә bilmәz

•

inhisarçılar vastәsilә
piqu effektilә
maksimum qiymәt vastәsi hәddi ilә
vergilәr vastәsilә
dövriyyәdә olan pul kütlәsi vastәsilә

192 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrә aiddir.

•

ÜDM, ÜMM
ÜDM – da xarici borcun xüsusi çәkisi, qızıl – valyuta ehtiyatı, daxili istehlakda idxal mәhsulunun xüsusi çәkisi
Әsas kapitalın xidmәt müddәti, resurs potensialı, elmi texniki potensial büdcә defisitinin sәviyyәsi
Ümumi Milli, Ümumi Daxili Mәhsul, Xalis Milli Mәhsul, Ümumi Milli gәlir:
sahәdә yığım norması

193 Aşağıdakılardan hansı UDM – anlayışını tam ifada edir:

•

il әrzindә ölkә daxilindә bazar qiymәtindә әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalının dәyәri
il әrzindә bazar qimәtlәrindә xidmәtlәrin dәyәri
ölkә әhalisi tәrәfindәn istehsal olunan son mәhsul
bazar qiymәtindә alınan әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәrinin cәmi
bazar qiymәtindә mәhsulların dәyәri

194 Mәhsul istehsalı azalmadığı, qiymәtlәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüksәldiyi halda:

•

real UDM azalacaq
nominal UDM artacaq
Nominal UDM – azalacaq
Real UDM – artacaq
real hәyat sәviyyәsi yüksәlәcәk

195 Makroiqtisadi modelin dәqiqliyi arta bilәr:

•

statistik göstәricilәrin müqayisә edildiyi halda
modelә daxil olan mәhdudiyyәtlәrin sayı azaldıqda
model mürәkkәblәşdirildikdә
obyektә real yaxınlaşdığı halda
sistemini elementdәrinin vә onların qarşılıqlı әlaqәlәrinin düzgün seçildiyi halda

196 Hansı hallarda iqtisadi sistemin idarә olunmasında dövlәtdәstәyinә ehtiyac duyulur:

•

firma maksimum giriş kәmiyyәtindәdir
firma minimum giriş kәmiyyәtindә aşağı istehsaldadır
firmada ifrat istehsal vardır
indiqator dәhlizindә indiqatorlar aralıq hüduddadır
indiqatorlar aralıq hüduddan kәnardadır

197 Planbazar institutlarının birgә fәaliyyәtindә dövlәtin iqtisadi rolunun yüksәldilmәsinә aiddir:

•

bütün cavablar düzdür
tәsәrrüfatçılıq üçün hüquqinormativ şәraitin yaradılması
bazarın işlәmәyәn sahәlәrindә sosialiqtisadi proseslәrin tezlәşdirilmәsi
xalq tәsәrrüfatının idarә olunmasının bәrpası
kortәbii bazar qüvvәlәrinin strateji mәqsәdlәrә istiqamәtlәnmәsinә koordinasiyası

198 Direktiv mәrkәzlәşdirilmiş iqtisadi sistemin dağılma sәbәblәri:

•

bütün cavablar düzdür
qәbul olunmuş qәrarların düzgün yerinә yetirilmәsi
hakimiyyәtin mәrkәzlәşdirilmiş forması
cәmiyyәtin xәrclәrinin artması
qәrarların icraçıları sәriştәsiz ötürülmәsi

199 İndiqativ planlaşdırmanın xüsusiyyәtlәri:

•

Strateji xüsusiyyәti
Tәftişedici xüsusiyyәti
Nәzarәtedici xarakterlidir
Tövsiyyәedici xarakterlidir
Direktiv xüsusiyyәti

200 İndiqativ planlaşdırma proseslәrin әlaqәlәndirilmәsi üsullarının mәcmu kimidir:

•

bütün cavablar düzdür
makroproqnozlarda
makroplanlaşdırmada
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn makroproqramlarda
mezoplanlaşdırmada

201 Bazar mexanizmi daxilindә dövlәtin fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi imkanlarının mәhdudlaşdırılmasına
daxildir: A) totalitar planlaşdırmadan imtina B) mәhsulun cinsi bölgüsünün aparılmaması C) qiymәt üzәrindә
nәzarәt etmәk D) qiymәtlәri liberallaşdırmaq

•

BCD
AD
AC
AB
BC

202 Müasir bazar iqtisadiyyatının tәnzim olunmasında inzibati metodlar fәaliyyәt sәrbәstliyinin dairәsini
kiçildir. Lakin onlar dövlәtin tәnzimlәnmә elementlәri kimi çıxış edirlәr: Sәhv cavabı tapmaq.

•

dövlәt bölmәsindә olan müәssisәlәrdә qeyribazar münasibәtlәrinin pilәlәrlә lәğv edilmәsi tәdbirlәri hәyata
keçirmәk.
әhalinin yaşayışının minimum parametrlәrinin qorunub saxlanılması vә minimum әmәk haqqının zәmanәtliliyi
standartların hazırlanması vә üzәrindә nәzarәt.
bazar prosesinin dolayı effekti – әtraf mühitin qorunub saxlanılması.
ixracın lisenziyalaşdırılması vә xarici kapital idxalı üzәrindә dövlәt nәzarәti.

203 Millisizlәşdirilmiş mülkiyyәtin bölüşdürülmәsinin qabaqcadan düşünülmüş (gedişi) qaydasının olması.
Heç dә düşünmәk olmaz ki, millisizlәşdirmә o demәk deyildir ki, kim istәsә bu prosesә daxil ola bilәr.
Mәsәlәn, Fransada möhkәm reqlament qoyulmuşdur. Sәhmlәrin neçә % i isә öikәnin iri firmalarına satıla
bilәr.

•

55
35
25
15
40

204 Millisizlәşdirilmiş mülkiyyәtin bölüşdürülmәsinin qabaqcadan düşünülmüş (gedişi) qaydasının olması.
Heç dә düşünmәk olmaz ki, millisizlәşdirmә o demәk deyildir ki, kim istәsә bu prosesә daxil ola bilәr.
Mәsәlәn, Fransada möhkәm reqlament qoyulmuşdur. Sәhmlәrin neçә %  yerli vәtәndaşa satıla bilәr.

•

50
35
25
15
40

205 .Millisizlәşdirilmiş mülkiyyәtin bölüşdürülmәsinin qabaqcadan düşünülmüş (gedişi) qaydasının olması.
Heç dә düşünmәk olmaz ki, millisizlәşdirmә o demәk deyildir ki, kim istәsә bu prosesә daxil ola bilәr.
Mәsәlәn, Fransada möhkәm reqlament qoyulmuşdur. Sәhmlәrin neçә %i xarici vәtәndaşlara satıla bilәr.

•

55
35
25
15
40

206 Dövlәt xәrclәrinin artması şәraitindә üçün müddәtә istehsalın hәcmi әlaqәdar baş verәn dәyişiklәr:

•

ÜDM –dәyişmir mәcmu tәlәb artır
ADdәyişmir,ÜDMn hәcmi yüksәlir.
istehsal hәcminin dәyişmәzliyi şәraitindә,qiymәtin ümumi sәviyyәsi yüksәlir
qiymәt dәyişmәzliyi şәraitindә istehsalın hәcmi artır
istehsalın hәcmi dәyişmir,qiymәtin ümumi sәviyyәsi aşağı düşür

207 Klassik modelin qaydasına müvafiq olacaq

•

mәcmu tәklif әyrisi şaqulidir,sola vә sağa hәrәkәt edә bilәr
mәcmu tәlәb sәviyyәsi istehsalın hәcmi ilә müәyyәn olunur
nominal әmәk haqqı vә qiymәtlәr sәrfidir(qәtidir)
mәcmu tәklif әyrisi şaqulidir,sağa vә sola hәrәkәt edә bilmәz
iqtisadiyyatda investisiya vә әmanәtlәr müxtәlif amillәrlә müәyyәn edilir vә faiz stavkasının dәyişmәsi ilә
tәnlәşdirilә bilmәz

208 İstehsal amillәrini tәhlilinә aiddir

•

Bütün cavablar düzdür
İstehsal fondlarından istifadәnin tәhlili
Kapitaldan istifadәnin tәhlili
Әmәk resurslarından istifadәnin tәhlili
Torpaq resurslarından istifadәnin tәhlili

209 Makroiqtisadi modellәrdә tәhlil aparılır

•

Bütün cavablar düzdür

İşsizlik vә infilyasiyanın tәhlili
Mәcmu tәlәb vә tәklifin tәhlili
Tam mәşğulluğun tәhlili
İstehsal amillәrinin tәhlili

210 Makroiqtisadi modellәrdә tәhlil edilmir: a) UDM b) Milli gәlir c) Sahәlәrarası balans göstәricilәri
d)İnflyasiya dinamikası e)) firma iqtisadiyyatı

•

ABCD
E
DE
CD
BC

211 F.Genenin iqtisadi cәdvәlindә tәkrar istehsalı әks etdirmәk ücün ayrılmış sinfә daxil deyildir

•

mülkiyyәtçilәr
mәhsuldar sinf
hamısı düzdür
fәhlәkәndli sinflәri
qeyri mәhsuldar sinf

212 F.Gene iqtisadi cәdvәldә tәkrar istehsalı әks etdirmәk ücün cәmiyyәti hansı sinflәrә ayırmışdır. a)
mәhsuldar sinf. b) mülkiyyәtçilәr c) qeyri mәhsuldar sinf d) fәhlәkәndli sinflәri e) hamısı düzdür

•

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

213 Makroiqtisadi tәhlilin aparılması tarixi başlanır:

•

XXәsrin sonunda
XXәsrin 30cu illәri
XXәsrin 40cı illәri
XXәsrin 50ci illәri
XXәsri әvvәllәri

214 Klassik modeldә qiymәt sәviyyәsinin dәyişmәz halında ÜDMn aşağı düşmәsi izah olunur:

•

hamısı birlikdә
potensial ÜDM vә mәcmu tәlәb eyni zamanda azalır
ÜDM dәyişmir, mәcmu tәlәb artır
potensial ÜDM artır,AD dәyişmәz qalır
ADartır,potensial UDM azalır

215 Mәcmu tәklif әyrisi (AS) Klassik modeldә nәzәrdә tutur:

•

dövlәt siyasәti vә faiz stavkası ilә müәyyәn olunan qiymәt sәviyyәsini üfüqi xәtti
mәcmu tәlәblә müәyyәn olunan qiymәt sәviyyәsini üfüqi xәtti
Üfiqi xәtdә potensial ümumi milli mәhsulun sәviyyәsini
şaquli xәttә potensial ümumi milli mәhsulun sәviyyәsini
ümumi milli mәhsulu ixtiyarı sәviyyәsindә şaquli xәtti

216 Klassik modeldә qiymәtin vә ÜDMn sәviyyәsinin eyni zamanda aşağı düşmәsi izah olunur:
ADnin ancaq sağa hәrәkәti ilә
potensial ÜDMn aşağı düşmәsilә

•

•

potensial ÜDMa mәcmu tәlәbin azalması ilә
tәlәbin artması ilә
ADnin ancaq sola hәrәkәti ilә

217 Keyns modeli nәzәrdә tutur:

•

AD sola doğru hәrәkәt edir
Şәquli әyri AS, potensial UDM sәviyyәsindәdir
Üfüqi әyri AS, ÜDM sәviyyәsinә uyğun qәlәn qiymәt sәviyyәsindә
AS әyrisi müsbәt әyilmә ilә, faiz stavkasını әks etdirir
AD sağa doğru hәrәkәt edir

218 Makroiqtisadi modelin ilk riyazi qoyuluşu kim tәrәfindәn yaradılmışdır:

•

Rus iqtisadçısı Eydelman
C Keyns
Rus iqtisadçısı Q.A Feldman
L Valras
V Pareto

219 İqtisadi cәdvәl tәhlil edilmişdir: a) Rus alimi akademik Nemcinov tәrәfindәn b) Fransız alimi Bernard
tәrәfindәn c) Yapan alimi İisusa Xosayami tәrәfindәn d) Rus alimi Feld tәrәfindәn

•

ABD
ABC
ABCD
ACD
BCD

220 F Cenenin iqtisadi cәdvәl  i tәhlili edilmişdir: A) Rus alimi akademik Nemcinov tәrәfindәn B) Rus
alimi akademik Kontorovic tәrәfindәn C) Rus alimi prof. Eydelecin tәrәfindәn D) Rus almi prof. Feld
tәrәfindәn

•

ABCD
ABC
ABD
BCD
ACD

221 İqtisadi cәdvәl dәn hansı nәticәlәr çıxarılmışdır: A) İlk dәfә tәkrar istehsal anlayışı iqtisadiyyata daxil
edilmiş B) İstesal vә istehlak bir cәdvәldә әks etdirilmişdir C) Mәhsulun sahәlәr arasında bölgüsü
aparılmışdır. D) Kәnd tәsәrrüfatının istehsalına birinci dәrәcәli әhәmiyyәt verilmişdir

•

ABCD
ABC
ABD
BCD
ACD

222 F. Cene iqtisadi cәdvәldәn tәkrar istehsalı әks etdirmәk üçün cәmiyyәti hansı siniflәrә ayırmışdır: A)
Mәhsuldar sinif (icracilәr fermerlәr) B) Mülkiyyәtçilәr (torpaq sahiblәri) C) Qeyri mәhsuldar sinif
(sәnәtkarlar, ticarәtçilәr) D) Fәhlә sinfi

•

BCD
ABC
ABD
BCD
ABD

223 Makroiqtisadi modellәrin tәrtibinin ardıcıllığı neçә olmalıdır:

•

Makromodellәrin hәll olqoritminin tәrtib edilmәsi
Strateji dәyişәnlәrin seçilmәsi
Ardıcıllıq düz deyil
İlkin sosial – iqtisadi tәhlilin aparılması
Tapılmış hәllin imkanlılığının tәhlili

224 İstehsal amillәrinin tәhlilinә aid deyildir: A) әmәk resursları B) Torpaq resursları C) İstehsal fondları D)
Kapitaldan istifadә E) İşsizlik vә inflyasiya

•

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

225 Makroiqtisadi tәhlilә aid deyildir: A) kapitalın hәrәkatı B) әmәk resursları C) işsizlik vә inflyasiya D)
Mәcmu tәlәb vә tәklif E) tam mәşgulluq

•

E
AC
AB
AD
AE
BC
BD
BE
CD

226 Makroiqtisadi modellәrdә tәhlil edilir:

•

Milli gәlir istehsalının tәhlili
UDM istehsalının tәhlili
Bütün cavablar düzdür
İnflyasiya dinamikasının tәhlili
Sahәlәrarası balans göstәricilәrinin tәhlili

227 Makroiqtisadi modellәrin tәrtibinin ardıcıllığı necә olmalıdır

•

modellәrin yenilәşdirilmәsi – parametrlәrin qiymәtlәndirilmәsi
sosial tәhlil – sәbәb vә nәticә әlaqәlәrinin müәyyәn edilmәsi
bütün cavablar düzdür
emprik material әsasında modelin uyğunluğunun yoxlanılması
birinci mrhәlәnin nәticәlәri әsasında eyniliklәrin qurulması

228 Vergilәrә, әmanәtә vә şәxsi istehlaka gedәn gәlir hansıdır?

•

şәxsi gәlir
milli gәlir
sәrәncamda qalan gәlirlәr
mәcmu gәlir

•

son gәlir

229 Qiymәtin artması,istehsalın aşağı düşmәsi nәilә әlaqәdardır:

•

mәcmu tәlәb әyrisi sola hәrәkәt edir
mәcmu tәlәb әyrisi sağa hәrәkәt edir
mәcmu tәklif әyrisi sağa hәrәkәt edir
ÜDMn real hәcmi artmır,qiymәt sәviyyәsi yüksәlir
mәcmu tәklif әyrisi sola hәrәkәt edir

230 Mәcmu tәlәb әyrisi sağa hәrәkәti әks etdirmir:

•

qiymәt vә ÜDMartımı birlikdә
qiymәt artır ÜDM artmır
ÜDM artır qiymәt artmır
qiymәt artır ÜDM azalır
real ÜDM artır qiymәt artmır

231 Bütün resurslardan istifadә olunmaqla ÜDMn potensial hәcminә nail olunur vә bu sәbәb olur:

•

qiymәt sәviyyәi artır, ÜDMn real hәcmi artır
tәklifin dәyişmәz hәcmindә,qiymәt yüksәlir
qiymәt sәviyyәi vә ÜDM real hәcmi eyni vaxtda artır
ÜDMn real hәcmi artırılır,qiymәt sәviyyәsi yüksәlir
әmtәә tәklifini artırır

232 Mәcmu tәlәb әyrisi,azalıq kәsikdә әks etdirir.

•

hamısı birlikdә
mәnfi әyilmәyә malikdir
Şaquli xәtdә әks olunur
Üfiqi xәtdә әks olunur
Müsbәt әyilmәyә malikdir

233 Mәcmu tәklif әyrisindә Keynis kәsiyi әks etdirir:

•

mәnfi tәmayülә malikdir
müsbәt tәmayülә malikdir
mәcmu tәlәb әyrisi sola hәrәkәt edir
üfüqi xәtti әks etdirir
şaquli xәtti әks etdirir

234 Makromodellәr vasitәsilә hәll oluna bilәcәk mәsәlәlәr: A) dövlәt xәrclәri, maliyyә, әmәk vә material
resursları ilә tәmin olunmalıdır B) iqtisadiyyatın inkişafı әmәk resurslarının aktiv hissәsini tam әhatә
etmәlidir C) cәmiyyәtin bütün üzvlәri minimum yaşayış sәviyyәsi ilә tәmin olunmalıdır D) işsizliyin
mövcudluğu qәbul olunmalıdır

•

AC
ABC
ABD
BCD
ACD

235 Ümumi milli mәhsulun potensialına nail olunmadığı,bütün rnsurslardan tam istifadә olunmadığı halda
tәlәbin artması sәbәb olur

•

qiymәt artmır,ÜDMn real hәcmi artır
mal tәklifinin artımına
tәklif artmır,qiymәt artır

tәklif vә ÜDMeyni vaxtda artır
ÜDMartmır,qiymәt sәviyyәsi artır

236 Müasir makromodellәri qarşısında duran vәzifәlәr: A) xalq tәsәrrüfatı mütәnasibliklәri vә artım sürәti B)
әhalinin pul gәlirlәri, mәhsul fondu ilә uzlaşdırılmalı C) әmәk haqqı sәrf olunan әmәyin müqabili olmalıdır
D) әmәyin ödәnişi cinsi formada olmalıdır

•

ABD
ABC
BC
ACD
CD

237 Müasir makroiodellәri qarşısında düran vәzifәlәr: A) xalq tәsәrrüfatı mütәnasibliklәri vә artım sürәti B)
әhalinin pul gәlirlәri, mәhsul fondu ilә uzlaşdırılmalı C) әmәk haqqı sәrf olunan әmәyin müqabili olmalıdır
D) әmәyin ödәnişi cinsi formada olmalıdır

•

ABD
ABC
AC
ACD
BCD

238 K.Marks İzafi dәyәr nәzәriyyәsi әsәrindә İqtisadi cәdvәl i necә qiymәtlәndirmişdir:

•

tәkrar istehsal prosesi iki böyük sahә arasında dövriyyә kimi göstәrilmişdir (xammal istehsal vә sәnaye arasında)
kapitala – cәlir arasında mübadilә tәkrar istehsal prosesinә daxil edilmişdir
bütün cavablar düzdür
kapitalın istehsal prosesi tәkrar istehsal prosesi kimi verilmişdir
dövriyyәnin tәkrar istehsal prosesinin bir forması olduğu qeyd edilmişdir

239 Makroiqtisadi tәhlil obyektlәri hesab edilir:

•

Cavablar düzdür
Ölkәdә orta illik gәlir
Orta әmәk haqqı
İnflyasiya sәviyyәsi
İşsizlik sәviyyәsi

240 Makroiqtisadi tәhlil obyektlәri hansılardır:

•

Bütün cavablar düzdür
Milli gәlir
Milli sәrvәt
Ümumi daxili mәhsul
Ümumi milli mәhsul

241 Makroiqtisadi modellәr hansı mәsәlәlәri hәll edir:

•

bütün cavablar düzdür
xalq tәsәrrüfatının quruluşunu vә dinamikasını tәhlil etmәk
xalq tәsәrrüfatının inkişafını proqnozlaşdırmaq
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsinin effektivliyini tәhlil etmәk
iqtisadiyyatın inkişafının optimal variantının әsasını formalaşdırmaq

242 Makroiqtisadi modellәrin qurulmasında hansı modeldәn istifadә olunur:
istehsalın texnoloji şәraitini әks etdirәn funksiya

ev tәsәrrüfatının gәlirlәrinin istehlakçılar arasında bölüşdürülmәsi
institutsional funksiya

•

bütün cavablar düzdür

243 F.Gene varlı torpaq sahiblәrini müflislәşdirә bilәn hansı sәbәblәri göstәrmişdir

•

vergi yükünün hәddәn artıq yüksәk olması
cavablar sәhvdır
mәhkәmә xәrclәrinin yüksәk olması
daxili ticarәtdә azadlığın olmaması
vergiyә cәlb olunmanın qeyridüzgün forması

244 әmәk resurslarının planlaşdırılması predmet ola bilәr:

•

istehlak resurslarının hәcminin artması
әmәk tutumu
kadrların strukturu vә sayı
istehsalın material tutumu
fondlardan intensiv vә ekstensiv istifadә

245 Makroiqtisadi modellәrin dәqiqliyi artır

•

әsas statistik göstәricilәrin müqayisәsindә
onun, real obyektә yaxınlaşdığı halda
modelin mürәkkәblәşdirildiyi halda
modelә daxil edilәn mәhdudiyyәtlәrin azaldıldığı halda
sistemin әsas elementlәrinin vә әlaqәlәrinin düzgün seçildiyi halda

246 Makroiqtisadi modellәrin tәsniflәşdirilmәsinә daxildir

•

elmi metodoloji әsasa görә tәkrar istehsal nәzәriyyәsi
iqtisadi tәsniflәşdirmә formasında – nәticәdә modellәrin tipi müәyәn edilir
bütün cavablar düzdür
әhatә dairәsinә görә
tәrtib olunma vaxtına görә

247 Makroiqtisadi tәhlilin maliyyә sisteminә daxildir

•

cavablar düzdür
büdcә sistemi
büdcәdәn kәnar fondlar
dövlәtin valyuta ehtiyatı
müәssisә vә tәşkilatların maliyyә fondları

248 Makroiqtisadi tәnzimlәmә alәti deyildir

•

cavablar düzdür
verğilәr
subsidiya vә kreditlәr
hüquqi tәminatlar
sosial tәminat

249 Aralıq kәsikdә mәcmu tәlәb әyrisi yerlәşir:
şaqüli xәtdә
üfiqi xәtdә

•

aralıq xәtdә
şaquli vә üfiqi xәtdә
üfiqi vә aralıq xәtddә

250 Kenis kәsiyindә mәcmu tәlәb әyrisi yerlәşir

•

üfiqi vә aralıq xәtddә
üfiqi xәtdә
aralıq xәtdә
şaquli vә üfiqi xәtdә
şaqüli xәtdә

251 Klassik kәsikdә mәcmu tәlәb әyrisi yerlәşir

•

üfiqi vә aralıq xәtddә
şaquli vә üfiqi xәtdә
şaqüli xәtdә
üfiqi xәtdә
aralıq xәtdә

252 Bazar iqtisadiyyatında dövlәtin funksiyalarına daxil deyildir

•

antiinhnsar tәnzimlәnmәsi
ictimai nemәtlәrlә tәminat
makroiatisadi stabillәşdirmә tәdbirlәri
gәlirlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi
mәhsul vә resurslara qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi

253 Klassiklәr, bazar iqtisadiyyatının hansı xüsusiyәtini dәstәklәmişlәr

•

mәjmu tәlәbin stimullaşdırılmasını
iqtisadiyyatda dövlәt bölmәsinin üstünlüyünü
minimum әmәk haqqını
dövlәt xәrclәrinin artımını
iqtisadiyyata dövlәtin müdaxilә etmәmәsini

254 F.Gene varlı torpaq sahiblәrini müflislәşdirә bilәn hansı sәbәblәri göstәrmişdir

•

cavablar düz deyil
vergiyә cәlb olunmanın qeyridüzgün forması
vergi yükünün hәddәn artıq yüksәk olması
kәnd әhalisinin şәxsı azadlığının olmaması
xarici ticarәtin olmaması

255 İqtisadiyyat uzun müddәtli tarazlıgına vә pulun dövriyyә surәti yüksәldiyi halda nә baş verir:

•

qısa müddәtә buraxılış azalır,uzun müddәtә qiymәt yüksәlir
qısa müddәtә buraxılış azalır,uzun müddәtә qiymәt sәviyyәsi aşağı düşür
uzun müddәtә buraxılış artır,orta müddәtә yüksәlir.
uzun müddәtә buraxılış artır,qısa müddәtә qiymәt artır
qısa müddәtә buraxılış artır,uzun müddәtә qiymәt yüksәlir

256 Makroiqtisadiyyatda mәcmu tәlәb qöstәrir:

•

ev tәsәrrüfatının tәlәbatı vә xalis ixracı
dövlәt xәrclәri vә müәssisәnin investisiya tәlәbatı
müәssisәnin investisiya tәlәbatını
ev tәsәrrüfatın tәlәbatın vә müәssisәni investisiya tәlәbat
bütün makroiqtisadi subyektlәrin tәlәbatını

257 Modeldә tәkrar axın әks etdirir:

•

İqtisadi subyektlәrin әsas әlaqәlәrini
Mәrkәzi vә kommersiya banklarının qarşılıqlı әlaqәsini
İstehsalın tsiklik prosesini
bazar qiymәtinin formalaşmasını
iqtisadi artım amillәrinin qarşılıqlı әlaqәlәrini

258 Makroiqtisadi modellәr ictimaiiqtisadi inkişafın hansı sәviyyәlәrini әks etdirir:

•

iqtisadi tsikllәrin dönәrliyi
bazar bәrabәrliklәri şәraiti
әhali gәlirlәrinin istehlak vә әmanәtә istiqamәtlәnmәsi
әhali gәlirlәrinin әmanәtә istiqamәtlәnmәsi
bütün cavablar düzdür

259 Akademik Nemçinovun yaratdığı әmәkmәhsul modelinә hansı bloklar aiddir:

•

bütün cavablar düzdür
müәssisәlәr arasında sahәdaxili әmәk bölgüsü modeli
dayaq әmәkmәhsul balansı modeli
ictimai zәruri әmәk mәsrәflәri modeli
ümumi sahә vә әrazi әmәk bölgüsü modeli

260 Makroiqtisadi tәhlilin xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

hamısı
Birlәşdirmә
Sahibkarlıq bölmәsi
Dövlәt bölmәsi
Qalan dünya

261 Makroiqtisadi tәhlil tәdqiq edir:

•

bütün cavablar düzdür
Milli gәlir
İşsizlik sәviyyәsi
İnflyasiya sürәti
Dövlәt büdcәsinin vәziyyzti

262 Ümumi milli mәhsulun potensial hәcminә nail olunmadığı halda tәlәb artımı sәbәb olur?

•

mәşğulluğun azalmasına
qiymәt artımına
rәqabәtin yüksәlmәsinә
mәşğulluğun artmasına
әmtәә tәklifinin artımına

263 Bütün resurslardan istifadә olunaraq Ümumi Milli Mәhsulun potensial hәcminә nail olması nәyә sәbәb
olur?

•

istehsal xәrclәrini artırır
mәşğulluğu artırır
әmtәә tәklifinin artımına
tәklif dәyişmir qiymәt yüksәlir
rәqabәti artırır

264 Aşağıdakı mәvhumlardan hansı daha düzdür?

•

dövlәt әtraf mühitin qorunması tәdbirlәrini sәrtlәşdirdiyi halda istehsal xәrclәri artır, әyri yerini sağa dәyişir
ADәyrisi mәnfi әymlmәyә malikdir
ADәyrisi şaquli vәziyyәtdәdir
ADmüsbәt әyilmәyә malikdir
istehsalın real hәcmi, qiymәt artımı ilә müşayәt olunmur

265 SAB әn kiçik cәdvәlli modeli hansı ölkәdә tәrtib olunmuşdur: A) Böyük Britaniyada B) Efiopiyada C)
ABŞ D) İsraildә

•

ABD
AB
B
BC
ABC

266 Mәcmu tәlәb әyrisi aralıq kәsikdә әks etdirir:

•

hәr iki tәrәfә hәrәkәt edir
üfiqi xәtddәdir
şaquli xәtddәdir
müsbәt әyilmәyә malikdir
mәnfi әyilmәyә malikdir

267 Respublikada sonuncu SAB nә vaxt tәrtib olunmuşdur?

•

1982
1977
2002
2001
1988

268 Azәrbaycan Respublikası Elmi Tәdqiqat İqtisadiyyat İnstitutu tәrәfindәn tәrtib olunmuş SABda neçә
sahә әks olunmuşdur:

•

90 sahәdәn çox
80 sahәdәn çox
100 sahәdәn çox
120 sahәdәn çox
110 sahәdәn çox

269 Azәrbaycan Respublikasında SAB tәrtibi illәri:

•

1972
1971
1980
1964
1975

270 Azәrbaycan Respublikasında ilk sahәlәrarası balans nә vaxt tәrtib edilmişdir:

•

1966cı ildә
1950ci ildә
1955ci ildә
1959cu ildә
1964cü ildә

271 Sahәlәrarası balansın çoxsahәli modellәri hansı ölkәlәrdә tәrtib edilmişdir: A) Sabiq SSRİdә B) İsraildә
C) Yaponiyada D) Efiopiyada

•

AD
ACD
ABC
ABD
BCD

272 SABın 1959cu il modelindә xalq tәsәrrüfatının neçә sahәsi әhatә olunmuşdur:

•

105 sahә
80 sahә
85 sahә
93 sahә
101 sahә

273 Keçmiş SSRİ mәkanında SABtәrtibi hansı dövrә tәsadüf edir:

•

1961ci il
1930cu il
1946cı il
1950ci il
1959cu il

274 Keyns modeli nәzәrdә tutur:

•

AS әyrisi faiz stavkasının effektinә tәsir edәn az sәviyyәdә müsbәt әyilmәyә malikdir
şaquli AS әyrisi, ÜDMn potensial hәcmi sәviyyәsindәdir
üfiqi AD әyrisi ÜDMn uyğun qiymәt sәviyyәsindәn aşağıdır
şaquli AD әyrisi potensial ÜDMn sәviyyәsindәdir
üfiqi AS әyrisi, ÜDMn uyğun qiymәt sәviyyәsindәdir, lakin potensial hәcmdәn aşağıdır

275 Sahibkarlara vergilәr artıdığı halda:

•

mәcmu tәlәb aşağı düşür
AD azalır AS artır
AS azalır, ASnin hәcmi dәyişmir
AS vә AD azalır
AS vә AD artır

276 İdxal mәhsulunun qiymәtinin yüksәlmәsi nә ilә әlaqәdar ola bilәr?

•

AS vә AD artır
mәcmu tәklif azalır
mәcmu tәklif artır
mәcmu tәlәb azalır
AS vә AD azalır

277 Mәcmu tәlәb әyrisi yüksәldiyi halda:

•

qiymәt yüksәlir
qiymәt aşağı düşür
milli valyuta mәzәnnәsi aşağı düşür
ÜDMn real hәcmi vә qiymәtlәr yüksәlir
mәhsul artıqlığı yaranır

278 İqtisadiyyat depressiya vәziyyәtindә olduğu halda qısa müddәtә AD artımı nәyә sәbәb olur?

•

qiymәt yüksәlir, ÜDM real hәcmi azalır
ÜDMn real hәcmi artır lakin qiymәtә tәsir etmir
qiymәt yüksәlir, lakin real ÜDMa tәsir etmir

real ÜDM vә qiymәtlәr artır
milli pul vahidinin mәzәnnәsi aşağı düşür

279 Regional sahәlәrarası balansda aij vә dij әmsalları nәlәri әks etdirir: A) öz daxilindә mәhsul axınını B)
kәnardan gәtirilәn mәhsul axınını C) ümumi mәhsul axınını D) milli gәlirin axınını

•

ABC
AB
CD
BC
ABD

280 İndiki dövrdә respublikada regionun sahәlәrarası balansı tәrtib olunmurmu? A) tәrtib olunur B) tәrtib
olunmur C) tәrtib olunur az nomenklaturada D) tәrtib olunur çox nomenklaturada

•

ABD
B
AB
BD
ABC

281 Regionun sahәlәrarası balansında son mәhsul hansı hissәlәrә ayrılır: A) istehlaka B) xaricә idxala (bazar
şәraiti nәzәrә alınmır) C) başqa regiona daşınmaya D) yığım üçün

•

AB
ACD
ABC
BCD
ABD

282 Sahәlәrarası balansın regional modelinin tәrtibindә mәqsәd

•

region üzrә milli gәliri müәyyәn etmәk
regionunu ümumi daxili mәhsulunu müәyyә etmәk
regionun tәbiiiqtisadi şәraitini öyrәnmәk
AC
regionlararası mәhsul axınını müәyyәn etmәk

283 Kapital qoyuluşunun dinamik modeldә ayrı göstәrilmәsi üçün son mәhsul ayrılır: A) son mәhsulun qeyri
istehlaka gedәn hissәsi B) son mәhsulun әsaslı vәsaitә ayrılan hissәsi C) son mәhsulun qalan hissәsi D) son
mәhsulun yığıma gedәn hissәsi

•

BA
ABC
ABD
BCD
ACD

284 Statistik sahәlәrarası balansda mәhsul bölgüsündә nәzәrә alınmışdır: A) әsaslı vәsait qoyuluşuna ayrılan
vәsait son mәhsul tәrkibindә göstәrilmişdir B) әsaslı vәsait qoyuluşuna ayrılan vәsait son mәhsul tәrkibindә
göstәrilmişdir C) әsaslı vәsaitin son mәhsulun tәrkibindә olması onu ictimai mәhsulun strukturu ilә
әlaqәlәndirmәyә imkan verir D) son mәhsulun tәrkibindә olan әsaslı vәsait ayrıayrı sahәlәrin resurs
tәminatına imkan vermir

•

ABC
BCD
ACD
AB
ABD

285 Respublikada sahәlәrarası plan balansının tәrtibi hansı dövlәt strukturu tәrәfindәn aparılmışdır?

•

iqtisadiyyat nazirliyi ElmiTәdqiqat iqtisadiyyat institutu tәrәfindәn
qiymәt komitәsi tәrәfindәn
elmitәdqiqat tәdqiqat institutu tәrәfindәn
dövlәt statistika komitәsi tәrәfindәn
kәnd tәsәrrüfatının iqtisadiyyatı institutu tәrәfindәn

286 Sahәlәrarası balansda iqtisadi proseslәr necә ifadә olunur: A) riyazi ifadәlәrdә B) texniki ifadәlәrdә C)
xәtti bәrabәrlәrdә D) matris formasında

•

ACD
DAB
BCD
CBD
ABD

287 SABda texnoloji asılılığı әks etdirәn aij әmsalı nәyi әks etdirir: A) tam xәrc әmsalını B) müstәqim xәrc
әmsalını C) ümumi xәrclәrin cәmini D) sahәlәrarası axını

•

AB
CD
B
AD
AC

288 1990cı illәrә qәdәr respublika iqtisadiyyatına sahәlәrarası balans metodunun tam daxil ola bilmәmәsi
sәbәblәri:

•

güclü mәrkәzlәşdirilmiş planlaşdırmanın mövcudluğu
planlaşdırmada sahә prinsipinә üstünluk vermәst
avtomatlaşdırılmış plan hesablamalarının tәtbiqindәki müvәffәqiyyәtsizlik
SAB – tәrtibi üçün zәruri informasiyaların toplanması ilә әlaqәdar çәtinliklәr
bütün cavablar düzdür

289 İctimai istehsalın sahә vә sahәlәrarası strukturunun tәnzimlәnmәsindә balansın rolu: A) sahәlәrarası
balansın dinamik modeli ilә B) ancaq onun vasitәsilә sahәlәrarası әlaqәlәri tәnzimlәmәk mümkün olur C)
ancaq onun vasitәsilә ayrıayrı sahәlәrin inkişaf istiqamәtlәrini birlәşdirmәk olur D) balansda çox variantlılıq
prinsipi realizә olunur

•

CD
ABC
ABD
ACD
BCD

290 İqtisadiyyatın sahә strukturunun tәnzimlәnmәsindә sahәlәrarası balansın rolunun artması nә ilә
әlaqәdardır: A) iqtisadiyyatın miqyasının artması ilә B) ictiami әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi ilә C)
sahәlәrarası әlaqәlәrin mürәkkәblәşmәsi ilә D) balansın mәzmunu ilә

•

AC
ACD
ABC
ABD
BCD

291 Sahәlәr arası balansda tam xәrc әmsalında ifadә olunan E simvolu nәyi әks etdirir: A) determinantı B)
kvadrat matrisi C) vahid matrisi D) dioqanalı vahiddәn ibarәt olan matrisi

•

AC
CD
BCD
ABC
BC

292 (Ea)1 matrisası әks etdirilir:

•

xәrclәrin maksimum hәcmini
müstәqim xәrc әmsalını
tam xәrc әmsalını
sahәlәrarası axın әmsallarını
xәrclәrinin minimum hәcmini

293 Qiymәtin yüksәlmәsi ilә bahәm işsizliyin sәviyyәsi artır

•

hiperinflyasiya әlaqәdardır
mümkün deyil
mәrkәzlәşdirilmiş sistemdә mümkündür
ola bilsin ki, mәcmu tәklifin azalması ilә әlaqәdardır
mәcmu tәlәbin azalması ilә әlaqәdar ola bilәr

294 Mәcmu tәklifin artırılmasının dövlәt siyasәti әhatә edir:

•

әmtәә vә xidmәt bazarını daraldır
idxal istehsalını azaldır
resurs xәrclәrini artırır
fәrdi müәssisәlәrin millilәşdirilmәsi
xalq tәsәrrüfatının әmtәәliyi yüksәlir

295 әgәr ilkin olaraq iqtisadiyyat uzun müddәtli tarazlıqdadırsa, pulun dövretmә sürәti artdığı halda nә baş
verә bilәr:

•

qısa dövrdә buraxılış azalır, uzun müddәtә qiymәt yüksәlir
qısa dövrdә buraxılış azalır, uzun müddәtә qiymәt aşağı düşür
qısa müddәtә qiymәt artır
uzun müddәtә buraxılış artır
qısa müddәtә buraxılış artır, uzun müddәtә qiymәt yüksәlir

296 Makroiqtisadiyyatda mәcmu tәlәb hesab olunur:

•

bütün makroiqtisadi subyektlәrin
ev tәsәrrüfatının vә xalis ixrac tәlәbatı
müәssisәnin vә ev tәsәrrüfatının investisiya tәlәbatı
dövlәt xәrclәri
investisiya tәlәbatı

297 Ümumi Milli Mәhsulun azalmasına vә qiymәt sәviyyәsinin aşağı düşmәsini klassik modeli necә izah
edir?

•

AD artır ÜMM azalır
mәcmu tәlәb vә potensial ÜMMn eyni vaxtda azalması
mәcmu tәlәb artır, ÜMM dәyişmir
ÜMMn potensial hәcmi artır, qiymәt dәyişilmir
potensial ÜMM artır, AD dәyişilmir

298 Dinamik modeldә bij әmsalı nәyi ifadә edir:
sahәlәr arası xәrclәr

•

ümumi proporsionallığı
fondların yerlәşmәsini
fondların yerlәşmәsini
kapital qoyuluşunun proporsionallıq әmsalını

299 Dinamik modelin göstәricilәrinә әsasәn müәyyәn edilir:

•

material resurslarının hәcmi
әsasfondların strukturu
tәbii resursların strukturu
tam tәkrar istehsal strukturu
әmәk resurslarının strukturu

300 Dinamik modelin göstәricilәri imkan verir:

•

ümumi mәhsulun hәcm vә strukturunun müәyyәn edilmәsinә
әsas fondların strukturunun müәyyәn edilmәsinә
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadәyә
material ehtiyatlarının hәcminin müәyyәn olunmasına
әmәk resurslarının hәcminin müәyyәn edilmәsinә

301 Dinamik modelin göstәricilәri imkan verir:

•

material ehtiyatlarının hәcminin müәyyәn olunmasına
әsas fondların strukturunun müәyyәn edilmәsinә
әmәk resurslarının hәcminin müәyyәn edilmәsinә
milli gәlirin hәcm vә strukturunu
tәbii ehtiyatların hәcmini

302 Dinamik model әsasında hesablanmış göstәricilәr müәyyәn etmәyә imkan verir:

•

milli gәlirin hәcm vә strukturunun tәbii ehtiyatların hәcmini
әmәk resurslarının strukturunu
әsas fodların strukturunu
material resurslarının ehtiyatını
tәbii ehtiyatların hәcmini

303 Dinamik modeldә әks olunur: A) son mәhsul vahid halda göstәrilir B) son mәhsul iki hissәyә ayrılır C)
istehsalın dinamikası ilә investisiyaların funksional asılılığı D) bәrabәrlik sisteminә әsaslı vәsait qoyuluşu
bәrabәrliyi daxil edilir

•

ABC
BCD
BD
ABD
ACD

304 әmәk resurslarından istifadәnin effektivliyinin artırılmasına nail olunur: A) iqtisadiyyatın sahәlәri
arasında әmәk resurslarının axını B) әmәk resurslarının mobilliyinin stimullaşdırılması C) işsizlәrә sosial
yardımın differensiasiyası D) istehsal fondlarının artırılması

•

CD
ABD
ACD
ABC
BCD

305 әmәk potensialının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

•

•

bütün cavablar düzdür
әhalinin sağlamlığı
Әmәk potensialının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
әhalinin sayı
istehsalda çalışanların sayı
әhalinin yaş qrupları

306 Tәkrar istehsalın hansı mәrhәlәlәri vardır

•

Bütün cavablar düzdür
Mübadilә
İstehsal
Bölgü
İstehlak

307 İntensiv tәkrar istehsalın әsas formaları

•

heç biri.
resurstutumlu.
resursqoruyucu
resurstutumlu, resursqoruyucu, netral
hamısı

308 Orta müddәtli tsiklin müәllifi

•

Aflaton
Kutan
Jiqlyar
Kondratyev
Kusnets

309 İqtisadi konyukturanın uzun müddәtli tsikli ilk dәfә kim tәrәfindәn izah edilmişdir

•

Aftalon
Kuznets
Kondratyev
Juqliyar
Kutçina

310 İlk dәfә akselerasiya prinsipini әsaslandırmışdır

•

Y.Şumpater
A.Aflaton
M.Klark
M.Kens
K.Viksel

311 Akselerasiya prinsipi әks etdirir:

•

heç bir cavab düz deyil
xarici iqtisadi әlaqәlәrlә, gәlirin artması
gәlirlәrin vә istehlak mallarının artması ilә әlaqәdar investisiyanın artması
investisiyaların artması ilә әlaqәdar gәlirlәrin artması
istehsal vasitәlәrinә tәlәbatın artması ilә әlaqәdar iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi

312 Bazar vә tәbii faiz stavkası arasında uyğunsuzluğu iqtisadi tsiklin sәbәbi hesab edirdi?

•

M.Keyns
K.Veksel

S.d.Sisimondi
D.Kondratyev
Y.Şumpater

313 İstehsal vasitәlәri istehsalının, istehlak vasitәlәrini iqtisadi tskilin yaranması sәbәbi hesab edirdi?

•

S.de.Sisimondi
U.Djevons
İ.Fişer
M.Fridmen
TuqanBaranovski

314 Geniş tәkrar istehsalın tәmin olunması rәqabәt mexanizmi hesab edilir:

•

bütün cavablar düzdür
rәqabәt iştirakçılarının sayı mәhduddur
rәqabәtdә mülkiyyәtin bütün formaları iştirak edir
rәqabәt qanunlarına әmәl olunmalıdır
subyektin hәhr an bazardan çıxmaq imkanı var

315 Fizioloji baxımdan insanların әn mәhsuldar iş qüvvәsinә malik olduğu neçә yaş qruppu necә ola bilәr:

•

3040 yaş
1525 yaş
6570 yaş
5565 yaş
4055 yaş

316 Geniş tәkrar istehsalın amillәri istehsal resurslarında reallaşdırılır:

•

istifadә olunan resursların kәmiyyәtinin artması
işçilәrin tәhsili vә ixtisasının artırılması
istehsal texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi
informasiyaların müxtәlifliyi
bütün cavablar düzdür

317 Tәkrar istehsalın mübadilә fazasının funksiyası: A) Mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişdirilmәsini hәyata
keçirir B) Mәhsulun istehsalçılara çatdırılması funksiyasını yerinә yetirir C) ictimai mәhsulun bölgüsünü
hәyata keçirir D) mәhsulun satıcı vә alıcısını müәyyәn edir

•

ABD
CD
ACD
BCD
ABC

318 Tәkrar istehsalın bölgü funksiyası:

•

Bütün cavablar düzdür.
İstehsal amillәrinin mülkiyyәt münasibәti ilә şәrtlәnmiş bölgüsünü hәyata keçirir
İctimai istehsalın nәticәlәrini bölüşdürür
Gәlirlәrin bölüşdürülmәsini şәyata keçirir
Subyektlәrin әmtәә vә xidmәt bazarlarının tәlәb tәqdim edir.

319 Tәkrar istehsalın istehsal fazasının funksiyası nәdәn ibarәtdir:

•

Bütün cavablar düzdür
İş qüvvәsinin tәkrar istehsalı
İstehlak olunmuş maddi nemәtlәrin bәrpası

Әhalinin nemәtlәrә olan tәlәbatının ödәnilmәsi
Keyfiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәrinin effektivliyinin artırılması

320 Tәkrar istehsalın mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı düzdürmü

•

Mübadilә
İstehsal
Ardıcıllıq düz deyil
Bölgü
İstehlak

321 Tәkrar istehsal mәrhәlәlәri:

•

cavablar düzdür
İstehsala elmi hazırlıq
istehsal
bölgü
mübadilә vә istehlak

322 K.Marks sadә tәkrar istehsalın hansı sxeminin birinci variantını vermişdir: A) V+M=C B) V + M = C C)
V + M = C D) V + M =C

•

CDE
BC
ABC
BCD
ACD

323 İctimai tәkrar istehsalın ilkin maddi әsasları vә şәrtlәri

•

a.b.c.
mәcmu ictimai mәhsulun reallaşdırılması
ölkәnini iqtisadi problemlәri
milli gәlirin formalaşması
ailә gәlirlәrinin sәviyyәsi

324 İstehsalın artan hәcmlә tәkrarlanması

•

iki bәnd düzdür
tәnәzzülü tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal.

325 İstehsalın sabit hәcmdә tәkrarlanması

•

sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
iki bәnd düzdür.
tәnәzzülü tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal.

326 İstehsal proseslәrinin daimi bәrpası vә tәkrarlanması

•

üc bәnd düzdür
tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal

327 İqtisadi tәsiks әlaqәdardır:

•

әmәk ehtiyyatının hәcmindәn
xarici amillәrdәn
xarici vә daxili amillәrdәn
mәcmu tәlәb amillәrindәn
mәcmu tәklif amillәrindәn

328 İstehsalın canlanması dövründә:

•

nominal artır
istehsalın real hәcmi artır
avadanlığa investisiya artır
real vә nominal artır
nominal dәyişmir

329 Aşağıdakı ifadәlәrin düz cavabını tapın:

•

V2 – ikinci bölmәnin әmәk haqqı
C2 – ikinci bölmәnin istehsal vasitәlәri
bütün cavablar düzdür
P1 – birinci bölmәnin ümumi mәhsulu
m2 – ikinci bölmәnin izafi mәhsulu

330 Geniş tәkrar istehsalın reallaşma şәrtlәri:

•
331 Geniş tәkrar istehsalın reallaşma şәrtlәri:

•
332 Sadә tәkrar istehsalın reallaşma şәrtlәri hansılardır:

•

333 Sadә tәkrar istehsalın reallaşma şәrtlәri hansılardır:

•

334 K.Marks ictimai istehsalın quruluşunu vermişdir:

•

bütün cavablar düzdür
istehsal vasitәlәri istehsalı
istehlak şeylәri istehsalı
P1 – birinci bölmәnin mәhsulu
P2 – ikinci bölmәnin mәhsulu

335 İstehlak fazasının funksiyası: A) ictimai istehlakı yerinәyetirir B) şәxsi istehlakı tәmin edir C) sadә
tәkrar istehsalda istehsalın hәcminin artırılması vә yığım prosesi getmir D) istehlakı hәcmi eyni sәviyyәdә
tәkrar olunur

•

ABC
CD
ABD
ACD
BCD

336 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasının sadә formasına nә aid deyil?

•

b
a
x
y
d

337 Müxtәlif ölkәlәrin tәcrübәsinә әsaslanaraq, indiqativ planlaşdırma anlamına müxtәlif tәrәflәrdәn
yanaşmaq olar. Sәhv cavab tapın

•

IPa xarici dövlәt subyektlәrin fәaliyyәtlәrinin mәcmuu göstәricilәrini әhatә etmәlidir.
IPa xarici tәcrübәnin göstәrdiyi kimi dövlәt vә qeyridövlәt bölmәsi üçün mәcmuu göstәricilәri dә әhatә
etmәlidir.
IPa dövlәt tәrәfindәn formalaşdırılan tapşırıqların fәrdi müәssisәlәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi istiqamәtlәridir.
IPa müәssisәlәrin sәrbәstliyi şәraitindә makroplanlaşdırmadır.
IPa dövlәt vә digәr subyektlәrin fәaliyyәtlәrinin xәtlәndirilmәsi mexanizmidir.

338 Mәrkәzi bank niyә uçot stavkasını artırır?

•

daxili qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin qüvvәdәn salmaq üçün
valyuta mәzәnnәsi yüksәltmәk üçün
tәdiyә balansının vәziyyәti sabitlәşdirmәk üçün
kreditә tәlәbatı azaltmaq üçün
[yeni cavab]

339 Dövlәtin diskont siyasәtini nә tәşkil etmir?

•

xarici investisiyaya tәsir edilmәsi

mәrkәzi dövlәt bankının uçot stavkasının azaldılması
valyuta mәzәnnәsi haqqında tәdbirlәr sistemi
tәdiyә balansının vәziyyәti haqqında tәdbirlәr sistemi
tәlәbә tәsir edilmәsi

340 Dövlәtin diskont siyasәtini nә tәşkil etmir?

•

vergilәrә tәsir edilmәsi
tәlәbә tәsir edilmәsi
mәrkәzi dövlәt bankının uçot stavkasının azaldılması,
tәdiyә balansının vәziyyәti haqqında tәdbirlәr sistemi
tәklifә tәsir edilmәsi

341 Dövlәtin diskont siyasәtini nә tәşkil etmir?

•

vergilәrә tәsir edilmәsi
tәlәbә tәsir edilmәsi
mәrkәzi dövlәt bankının uçot stavkasının azaldılması,
mәrkәzi dövlәt bankının uçot stavkasının artrırması
tәklifә tәsir edilmәsi

342 Defilyasiya pulun qiymәtdәn düşmәsinin qarşısını almır, lakin nәyin sürәtini azaldır

•

istehsalın aşağı düşmәsi
vergilәrin aşağı düşmәsi
xarici investisiyanın aşağı düşmәsi
inflyasiyanın
daxili qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin qüvvәdәn düşmәsi

343 Defilyasiya nәyin düşmәsinin qarşısını almır, lakin inflyasiya sürәtini azaldır.

•

istehsalın
vergilәrin aşağı
xarici investisiyanın aşağı
pulun qiymәtdәn
daxili qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin qüvvәdәn

344 Uçot stavkasının artırılması ilә mәhdudlaşdırılan kredit nәyin artmasına sәbәb olur.

•

istehlakın
vergilәrin
xarici investisiyanın
işsizliyin
daxili qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin

345 Uçot stavkasının artırılması ilә mәhdudlaşdırılan kredit nәyin azalmasına sәbәb olur.

•

istehlakın
vergilәrin
xarici investisiyanın
istehsalın
daxili qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin

346 Vergilәrin artması ilә müşayәt olunan defilyasiyanın әsas ağırlığı kimin üzәrinә düşür?

•

kommersiya bankının
mәrkәzi bankın
dövlәtin
әhalinin

xarici investorların

347 Fiskal pulkredit siyasәtinә daxil deyil?:

•

innovasiya tәdbirlәri;
daxili qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin azaldılması;
mәrkәzi bankda mәcburi kommersiya ehtiyatının uçot stavkasını artırmaq
vergilәrin artırılması;
valyuta nizamlanması;

348 Fiskal pulkredit siyasәtinә nә daxil deyil?:

•

investisiyalara tәsir;
qiymәtli kağızların açıq bazarda satışı;
mәrkәzi bankda mәcburi kommersiya ehtiyatının uçot stavkasını artırmaq;
vergilәrin artırılması;
daxili qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin azaldılması;

349 Makroiqtisadi göstәricilәrdәn hansı MHSdә hesablanmır

•

Milli gәlir
Ümumi Daxili mәhsul
Ümumi milli mәhsul
Mәcmu ictimai mәhsul
Xalis milli mәhsul

350 Prоqnоz özündә nәyi әsk etdirir

•

оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtinin izahını
оbyeкtiv gәlәcәк vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sistemi
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәti vә оbyeкtin alternativ inкişaf yоlları barәdә elmi әsaslandırılmış tәsәvvürlәr
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtini
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtini şәrtlәndirәn amillәri

351 Iqtisadiyyatın strukturunun prоqnоzlaşdırma vә planlaşdırılması özündә nәyi әks еtdirir?

•

sоn tәlәbin әsas kоmpоnеntlәri üzrә pеrspеktiv miqdarının müәyyәnlәşdirilmәsinә
sәnayеnin ayrıayrı sahәlәri üzrә pеrspеktiv mәhsul vә mәsrәf göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üzrә mәhsul buraхılışı hәcmlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini
pеrspеktiv müddәtә sоn tәlәbin әsas kоmpоnеntlәrinin, hәmçinin ölkә tәsәrrüfatınrın ayrıayrı sahәlәrindә mәhsul
buraхılışı vә rеsurs mәslәki göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
iqtisadiyyat sahәlәri üzrә әmәk vә kapital rpеsurslarına оlan pеrspеktiv tәlәbatın hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsini

352 Eviristik proqnozlaşdırma metodu nәyә әsaslanır?

•

sahәlәrarası balans modelinә
Tәdqiqatlara vә әvvәl nәmalum olan faktların müәyyәnlәşmәsinә
iqtisadi göstәricilәrin riyazi modellәr әsasında tәhlilinә
mövcud fakt vә göstәricilәrin tәhlilinә

353 Mәqsәd özündә nәyi әks etdirir?

•

Obyektin mövcud vәziyyәtini
Sosialiqtisadi sistemin davamlı inkişafını
Sosialiqtisadi sistemin sürәtli inkişafını
Obyektin arzu olunan vәziyyәtini
Sosialiqtisadi sistemin artım templәrinin azaldılmasını

354 Sadalananlardan hansı proqnozlaşdırma metoda deyil

•

Ekonometrik metod
Borametrik metod
Mexaniki ekstrapolyasiya
Proqramm – mәqsәdli metod
Ekspert rәylәri

355 Sabit ekstrapolyasiya metoduna görә:

•

proqnozlaşdırılan vәziyyәt mövcud vәziyyәtә nisbәtәn qeyrimüntәzәm dәyişir.
proqnozlaşdırılan vәziyyәt mövcud vәziyyәtә nisbәtәn әksproporsional dәyişir
proqnozlaşdırılan vәziyyәt mövcud vәziyyәtdәn fәrqlәnmir
proqnozlaşdırılan vәziyyәtin mövcud vәziyyәtdәn fәrdi proporsianaldır
proqnozlaşdırılan vәziyyәtin mövcud vәziyyәtdәn fәrqli müntәzәm xarakterdәdir

356 Mexaniki ekstropolyasiya metoduna görә…

•

proqnozlaşdıran vәziyyәtlә mövcud arasındakı әlaqәlәr funksionaldı
proqnozlaşdırılan vәziyyәt mәqsәdyönlü tәsirlә müәyyәnlәşir
proqnozlaşdırılan göstәrici ilә bu günkü göstәrici arasında hәr hansı korrelyasiya әlaqәlәri mövcud deyil
kәmiyyәtindәn proqnozlaşdırılan göstәrici bu günkü göstәriciyә mütәnasib dәyişmir,
proqnozlaşdıran vәziyyәtlә mövcud vәziyyәt arasında sinergetik әlaqәlәr

357 Normativ proqnozlaşdırma yanaşması nәyә әsaslanır?

•

İnkişaf tarixinin tәhli
İnkişaf üçün zәruri olan resurs bazasının müәyyәn edilmәsinә
İqtisadi inkişaf meyllәrin vә inkişafa tәsir edәn amillәrin müәyyәn edilmәsini
İctimai tәlәbatların dәrki, mәqsәd vә resurs bazasının müәyyәnlәşmәsi, mәqsәdyönlü tәsirә
Texnoloji situasiyanın tәhlilinә

358 Genetik proqnozlaşdırma yanaşması nәyә әsaslanır

•

Obyektin inkişaf qanunauyğunluqları әsasında hipotezlәrin formalaşmasına
Obyektin inkişaf qanunauyğunluqlurı vә meyllәrinin müәyyәn edilmәsinә
Obyektin inkişafını şәrtlәndirәn әsas amillәrin müәyyәn edilmәsin6ә
Obyektin inkişaf tarixinin tәhllilinә
İnkişaf proseslәrinә mәqsәdyönlü tәsirә

359 Proqnozlaşdırma özündә nәyi әks etdirir

•

Obyektin gәlәcәk vәziyyәtinә tәsir edәn amillәrin aşkarlanması
obyektin gәlәcәk vәziyyәtini, onun dinamika vә inkişaf yollarının tәsvirinә yönәlәn elmi әsaslandırılmış cәhdlәri
Obyektin gәlәcәk inkişaf yollarının tәhlilini
obyektin gәlәcәk vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sisteminin hazırlanmasını
Obyektin struktur elementlәrinin aşkarlanmasını

360 Hipоteza nәyә әsaslanır

•

statistiк göstәricilәrә
dialeкtiкa qanunauygunluqlarına
institusiyaya
institusiya vә elminәzәri baхışlara
riyazi mоdellәşdirmәyә

361 Elmi öncәgörmәnin hansı fоrmaları vardır

•

hipotez, plan, proqnoz
prоqnоz
hipоtez, prоqnоz

hipоtez
plan

362 Prоqnоz оbyektin xüsusiyyәtini xarakterizә edir

•

hec bir cavab düzgün deyil
оbyeкtin dinamiкa vә transfоrmasiyaya meylliliyini
кәmiyyәt parametrlәrini
кeyfiyyәt parametrlәrini
оbyeкtin кәmiyyәt vә кeyfiyyәt parametrlәrini

363 Prоqnоz özündә nәyi әsk etdirir:

•

оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtinin izahını
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәti
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәti vә оbyeкtin alternativ inкişaf yоlları barәdә elmi әsaslandırılmış tәsәvvürlәr
оbyeкtiv gәlәcәк vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn tәdbirlәr sistemi
оbyeкtin gәlәcәк vәziyyәtini şәrtlәndirәn amillәri

364 Proqnoz metoduna aid deyil

•

indiqativ metod
retrospeksiya
reqressiya.
interpolysiya
delfi metodu

365 Proqnoz anlayışını izah edin

•

hamısıdır
informasiya sisteminin ehtimalıdır
ğәlәcәk haqqında ehtimaldır
ğәlәcәk haqqında informasiya verir
gәlәcәk haqqında tәsәvvü verir

366 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasının sadә formasına nә aid deyil?

•

c
b
e
y
a

367 Müxtәlif ölkәlәrin tәcrübәsinә әsaslanaraq, indiqativ planlaşdırma anlamına neçә tәrәflәrdәn yanaşmaq
olar.

•

2
3
4
5
1

368 Indiqativ planın tәrkibinә daxildir: Sәhv cavab tapın

•

istehsalın inkişaf göstәricilәri;
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının mühüm istiqamәtlәri;
sosialiqtisadi inkişafa dövlәt orqanlarının tәsir alәtlәri;
maliyyә resurslarının zәruri hәcmi;
istehsal resurslarının zәruri hәcmi;

369 İndikiativ Planlaşdırmanın strukturu aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәtdir: Sәhv cavab tapın

•

ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının mühüm istiqamәtlәri;
istehsal amillәrinin dinamikası göstәricilәri;
istehlak bazarı göstәricilәrinin vәziyyәti;
istehsalın inkişaf göstәricilәri;
sosialiqtisadi inkişafın mәqsәdini sәciyyәlәndirәn göstәricilәr;

370 İndikiativ Planlaşdırmanın strukturu aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәtdir: Sәhv cavab tapın

•

sosialiqtisadi inkişafın mәqsәdini sәciyyәlәndirәn göstәricilәr;
istehsalın inkişaf göstәricilәri;
istehsal amillәrinin vәziyyәti göstәricilәri;
istehsal resurslarının zәruri hәcmi;
istehlak bazarı göstәricilәrinin vәziyyәti;

371 Ümumi әlamәtlәrinә görә İndikiativ Planlaşdırma proseslәrin әlaqәlәndirilmәsi üsullarının mәcmu kimi
harada çıxış edir?: Sәhv cavab tapın

•

mezoplanlaşdırmada
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn makroproqramlarda
istehsalın inkişaf planlaşdırmasında
müәssisә planlarında reallaşdırılan mikroplanlaşdırmada
reqional büdcә planlaşdırmasında

372 Ümumi әlamәtlәrinә görә İndikiativ Planlaşdırma proseslәrin әlaqәlәndirilmәsi üsullarının mәcmu kimi
harada çıxış edir?: Sәhv cavab tapın

•

reqional büdcә planlaşdırmasında
reqional proqram planlaşdırmasında
yerli büdcә planlaşdırmasında
istehsal amillәrinin dinamikasının planlaşdırmasında
mezoplanlaşdırmada

373 Ümumi әlamәtlәrinә görә İndikiativ Planlaşdırma proseslәrin әlaqәlәndirilmәsi üsullarının mәcmu kimi
harada çıxış edir?: Sәhv cavab tapın

•

makroproqnozlarda
makroplanlaşdırmada
yerli proqram planlaşdırmasında
maliyyә resurslarının planlaşdırmasında
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn makroproqramlarda

374 Mәrkәzi bank niyә uçot stavkasını azaldır?

•

kreditә tәlәbatı artırmaq üçün
valyuta mәzәnnәsi yüksәltmәk üçün
vergilәrin aşağı salmaq üçün
daxili qiymәtә tәsir göstәrәn xarici amillәrin qüvvәdәn salmaq üçün
tәdiyә balansının vәziyyәti sabitlәşdirmәk üçün

375 Tәsәrrüfat vahidlәrinin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәri neçә növә (tipә) bölünür:

•

6
5
3
2
4

376 Neoklassik modelin әsas qüsurlarını belә qeyd etmәk olar: sәhv cavabı tapın

•

iqtisadi proseslәrdә müәyyәnliklәr vә qeyritәsadüflәr (makromikrosәviyyәlәrdә qәrarların qәbulunu asanlaşdırır
xarici effektin mövcudluğu
ictimai nemәtin adantiv olması (bölünmәzliyi)
buraxılış xәrclәri funksiyasının qeyrixәttiliyi vә diskret olması (diskretbir müddәtә vaxta) müәyyәn kәmiyyәtin
nәzәrә alınması
buraxılış xәrclәri funksiyasının qeyrixәttiliyi vә diskret olması (diskretbir müddәtә vaxta) müәyyәn kәmiyyәtin
nәzәrә alınması

377 Neoklassik modelin әsas qüsurlarını belә qeyd etmәk olar: sәhv cavabı tapın

•

iqtisadi inkişafın tәkamül mexanizminin fәaliyyәtsizliyi (uzaq perspektiv üçün istehsalın tәşkili metodları vә
texnologiyaların qabaqcadan müәyyәnliyi).
xarici effektin mövcudluğu
ictimai nemәtin adantiv olması (bölünmәzliyi)
buraxılış xәrclәri funksiyasının qeyrixәttiliyi vә diskret olması (diskretbir müddәtә vaxta) müәyyәn kәmiyyәtin
nәzәrә alınması
iqtisadi proseslәrdә qeyrimüәyyәnliklәr vә tәsadüflәr (makromikrosәviyyәlәrdә qәrarların qәbulunu
çәtinlәşdirirlәr).

378 Xәrclәrin xüsusi çәkisi heablanır:

•

F(x) = y : x = a : x +c + b x
F(x) = y : x = x :a + b + cx
F(x) = x :y = a : x + b + cx
F(x) = y : x = a : x + b + cx
F(x) = x :y = x : a + b + cx

379 UMM hesablanarkәn hesaba alınmır:

•

transfert ödәmәlәr
kompaniyanın ehtiyatının artırılması
avtomobil kompaniyasının istiqrazının
mәnzilә görә icarә haqqı
xidmәtlәrin әmәk haqqı

380 UMMn, deflyatoru

•

nominal MMMn, cari UMMa nisbәti
Sürәtlәnmiş infilyasiyada azalır
Real UUMn, nominal UUMa nisbәti
Nominal UUMn,real UUMa nisbәti
sürәtlәnmiş infilyasiyada yüksәlir

381 ÜDM ölçülür:

•

fәrdi sahibkarlıq qiymәtindә
bazar qiymәtindә
istehsalçının qiymәtindә
әsas qiymәtlәrdә
ixrac qiymәtindә

382 Makroiqtisadi tәhlil aparılır: A) milli sәrvәtin struktur vә dinamikasının tәhlili B) xarici iqtisadi
әlaqәlәrin tәhlili C) regionların inkişafının tәhlili D) milli tәhlükәsizlik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi

•

CD
AB
ABC
ABCD

BC

383 Makrosәviyyәdә tәhlil aparılır: A) ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi vә istehsalın hәcmi üzrә B)
makroiqtisadi artımın tәhlili C) istehsalın effektivliyinin tәhlili D) investisiya prosesinin tәhlili

•

CD
BC
ABC
ABCD
AB

384 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasında istehsal miqyasının artması ilә әlaqәdar olaraq istehsal
şәraitinin pislәşmәsini әks etdirәn parametrİ nә әks etdirir?

•

b
a
c
y
e

385 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasında buraxılışının hәcmindәn asılı olmayan şәrtidaimi xәrclәrin
hәcminә proporsional vә ondan asılı olan xәrclәri nә әks etdirir?

•

b
a
c
y
e

386 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasında buraxılışının hәcmindәn asılı olmayan şәrtidaimi xәrclәri nә
әks etdirir?

•

b
a
c
y
e

387 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasının sadә formasına nә aid deyil?

•

b
a
x
y
v

388 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasının sadә formasına nә aid deyil?

•

b
a
x
y
s

389 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasının sadә formasına nә aid deyil?
b
a
c

•

y
t

390 Müәssisәnin istehsal xәrclәri funksiyasının sadә formasına nә aid deyil?

•

b
a
x
c
q

391 ÜMMun dәyәrcә dәyişmәsini әks etdirәn göstәrici

•

pәrakәndә qiymәtlәr
qiymәt dәrәcәsi
qiymәt sәviyyәsi
qiymәt defilyatoru
transfert xәrclәr

392 ÜDMun hesablandığı qiymәtlәr

•

hamısı düzdür
bazar qiymәti
istehsalçı qiymәti
müqayisәli qiymәt
istehlakçı qiymәti

393 ÜMMun hesablanması metodları hansılardır? a) istehsalın hәcminә görә. b) xәrclәrin hәcminә görә. c)
gәlirlәrin mәcmuuna görә. d) milli gәlirin hәcmihә görә

•

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

394 Transaksion xәrclәrә daxildir:(bu istiqamәtin әsası R.Konz tәrәfindәn işlәnilmişdir

•

cavablar düzdür
rәqabәt haqqında mәlumatların toplanması
istehlakcının üstünlüyü
qiymәt haqqida mәlumatların toplanılması
danışıqların aparılması vә sazişlәrin bağlanılması

395 Kеynis tәkid еdirki, istеhlak xәrclәrinin hәcmi asılıdır:

•

sәrәncamda qalan gәlirin sәviyyәsindәn
pul tәklifinin artım tеmpindәn
ailә üzvlәrinin sayından
istеhlakcının yaşayış yеrindәn
tәklifin artmasından

396 Kеyns kоnsеpsiyasına uyğun оlaraq istеhlak xәrclәri:

•

әmanәt әyrisi sağa hәrәkәt еdir.
әgәr sәrәncamda qalan gәlir artırsa istеhlak хәrclәri aşağı düşür
istеhlak хәrclәri birbaşa sәrәncamda qalan gәlirә tәsir göstәrir
sәrәncamda qalan gәlir artırsa, әmanәtin хüsusi cәkisi artır
faiz stafkası aşağı düşürsә, әmanәtin kәmiyyәti artır.

397 Aşağıdakılardan hansı ümumi milli mәhsula daxildir:

•

•

kitab mağazasında yeni dәrsliyin dәyәri
yeni qiymәtli kağızların alınması
maddi nemәtlәrin ümumi istehsalı
ixrac mәhsulları
tәlәbәlәrin ailәlәrindәn aldığı pul

398 ÜDMn hәcmi asılıdır:

•

nemәtlәrin istehsalına istifadә olunan resusrlar
nemәtlәrin istehsal hәcmi
daxili investisiyanın hәcmi
qiymәt dinamikası
nemәtlәrin qiymәtlәri

399 Fransada Planın әsas mәzmunu nәyi әhatә edir:

•

plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas prioritetlәri
plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas mәqsәdlәrini
plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas funksiyalarını
plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas vәzifәlәri
plan dövründә iqtisadiyyat sahәsindә dövlәtin әsas hüquqlarını

400 Fransada Planın әsas mәzmunu nәyin müәyyәn edilmәsidir?

•

“dövlәt himayәdarlıq aktı”
“dövlәt proqramlaşdırılması aktı”
“dövlәt planlaşdırlması aktı”
“dövlәt müdaxilәsi aktı”
“dövlәt proqnozlaşdırılması aktı”

401 İndiqativ planlaşdırma sisteminin yaradılması, perspektiv üçün bir neçә vacib mәsәlәlәri hәll edir.
Nәticәdә İndiqativ planlaşdırma vasitәsilә nәlәrin hәyata keçirmәk imkanları genişlәndirilir. Sәhv cavabı
tapın.

•

bazarın işlәmәdiyi sahәlәrdә sosialiqtisadi proseslәrin tezlәndirilmәsini
bazar vә qeyribazar strukturlarının uzlaşdırılmasını
planproqnozların ümumilli inkişafa istiqamәtlәnmәsini
makromikromezosәviyyәlәrdә vergiyә cәlb olunma sisteminin yaradılmasını
mәqsәdyönlü planların müәyyәn edilmәsini

402 İndiqativ planlaşdırma sisteminin yaradılması, perspektiv üçün bir neçә vacib mәsәlәlәri hәll edir.
Nәticәdә İndiqativ planlaşdırma vasitәsilә nәlәrin hәyata keçirmәk imkanları genişlәndirilir. Sәhv cavabı
tapın.

•

xalq tәsәrrüfatının idarә olunmasını
mәqsәdyönlü planların müәyyәn edilmәsini
bazar vә qeyribazar strukturlarının uzlaşdırılmasını
iqtisadiyyatın bütün kordinasiyasını
proqnozların müәyyәn edilmәsini

403 Indiqativ planlaşdırma uzunmüddәtli siyasәtin hәyata keçirilmәsindә tәxirәsalınmaz vәzifәnin hәyata
keçirilmәsinin güclü vasitәsidir. Onun nәticәlәri dünya tәcrübәsindә tәsdiq olunmuş, bazar tәmayüllü
ölkәlәrdәn hansında daha yüksәk tәşәkkülünü tapmışdır?

•

Almaniyada
ABŞda
İngiltәrәda
Yaponiyada
Xorvatiyada

404 Indiqativ planlaşdırma uzunmüddәtli siyasәtin hәyata keçirilmәsindә tәxirәsalınmaz vәzifәnin hәyata
keçirilmәsinin güclü vasitәsidir. Onun nәticәlәri dünya tәcrübәsindә tәsdiq olunmuş, bazar tәmayüllü
ölkәlәrdәn hansında daha yüksәk tәşәkkülünü tapmışdır?

•

Almaniyada
ABŞda
Kanada
Fransada
Xorvatiyada

405 Dövlәtin iqtisadi rolunun yüksәldilmәsi istiqamәtlәrini necә şәrh etmәk olar: sәhv cavabı tapın

•

hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üçün texnologiyanın yeni tәrzinin yaradılması
tәsәrrüfatçılıq üçün әlverişli normativhüquqi şәraitin yaradılması
bazarın işlәmәdiyi sahәlәrdә sosialiqtisadi proseslәrin tezlәndirilmәsi
xalq tәsәrrüfatının idarә olunmasının bәrpası
milli iqtisadiyyatın dirçәlmәsi üçün kortәbii bazar qüvvәlәrinin koordinasiya edilmәsinin vә onun strateji
mәqsәdlәrin hәllinә istiqamәtlәndirilmәsi

406 Bazar institutlarının әsas mәziyyәti sosial iqtisadi inkişafın balanslaşdırılmasında olmayıb
aşağıdakılarda ifadә olunur: sәhv cavabı tapın

•

kapitalın mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün texnikanın yeni tәrzinin yaradılması
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üçün texnologiyanın yeni tәrzinin yaradılması
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üçün texnikanın yeni tәrzinin yaradılması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün texnologiyanın yeni tәrzinin yaradılması
yığıma güclü stimulun yaradılması

407 Bazar institutlarının әsas mәziyyәti sosial iqtisadi inkişafın balanslaşdırılmasında olmayıb
aşağıdakılarda ifadә olunur: sәhv cavabı tapın

•

özünümaliyyәlәşdirmәyә güclü stimulun yaradılması
kapitalın mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün texnikanın yeni tәrzinin yaradılması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün texnikanın yeni tәrzinin yaradılması
yığıma güclü stimulun yaradılması
investisiyalara güclü stimulun yaradılması

408 Bazar institutlarının әsas mәziyyәti sosial iqtisadi inkişafın balanslaşdırılmasında olmayıb
aşağıdakılarda ifadә olunur: sәhv cavabı tapın

•

istehsalın planlaşdırılmasının yüksәldilmәsinә güclü stimulun yaradılması
istehsalın effektivliyinin yüksәldilmәsinә güclü stimulun yaradılması
mezomikro sәviyyәlәrdә mәhdud resursların sәmәrәli bölgüsü
qәbul olunmuş qәrarların qeyrimәrkәzlәşmiş olması
әmәyin motivlәşdirilmәsinә güclü stimulun yaradılması

409 Kimin mülahizәsinә görә kontrakt – plan sisteminә daxil olan firmaların istehsal planlarının
uzlaşdırılmasının zәruri mexanizmidir?

•

İ.Fişer
M.Fridman
C.M.Keyns
C.K.Helbreyt
Y.Tinberqen

410 Kontrakt sisteminin rolu kim tәrәfindәn geniş şәrh edilmişdir?
İ.Fişer
M.Fridman

•

C.M.Keyns
C.K.Helbreyt
Y.Tinberqen

411 Fәrz edәk ki, pul tәklifi vә qiymәt dәyişilmәzdir. Gәlirlәrin artması halında pul bazarında hansı
dәyişiklik ola bilәr:

•

a
v) pula tәlәbat azalacaq, faiz stafkası artacaq
b) pula tәlәbat artacaq, faiz stafkası azalacaq
a) pula tәlәbat vә faiz yüksәlәcәk
c) pula tәlәbat vә faiz stafkası azalacaq

412 ÜDMn hәcmi 6%, әhalinin sayı 3% azalarsa

•

qiymәtlәr 10% aşağı düşü
nominal ÜDM dәyişmir
real ÜDM artır, nominalÜDM azalır
әhalinin hәr nәfәrinә düşәn real ÜDM – azalır
qiymәtlәr 3% aşağı düşür

413 Aşağıdakılardan hansılar ümumi milli mәhsula daxil deyildir:

•

әvvәlki dövrdә buraxılmış avtomobillәrin satışından alınan pul.
şirkәtin ehtiyatlarının artması]
avtomobil şirkәtinin istiqrazlarının alınması
mәnzil kirayәsi haqqı
xidmәtçilәrin әmәk haqqı

414 Makroiqtisadi göstәricilәrdәn hansı MHSdә hesablanmır? A)) mәcmu ictimai mәhsul B) Ümumi milli
mәhsul C) Ümumi daxili mәhsul D) Xalis milli mәhsul E) Milli gәlir

•

AD
AC
AB
A

415 әgәr adamlar qәnaәtcil оlmasalar, bütün bәrabәr şәrtlәrdә

•

әmanәt әyrisi sоla hәrәkәt еdәcәk
faiz stafkası aşağı düşәcәk, әmanәt artacaq
әmanәt әyrisi sağa hәrәkәt еdәcәk
krеditin qiymәti aşağı düşә bilәr
krеditә tәlәbat artacaq

416 Ümumi daxili mәhsul 1,2 dәfә,pul kütlәsi 8% artarsa pulun dövriyyә sürәti stabil olduğu halda qiymәt
sәviyyәsi:

•

aşağıya doğru meyillәnir
dәyişilmәz qalır
10% aşağı düşür
10%yüksәlir
yüksәlmәyә doğru meyillәnir

417 Maliyyә –kredit siyasәtinin mәqsәdi:
hamısı birlikdә
investisiyanın ümumi kreditdә xüsusi çәkiminin artması
kommersiya banklarının sayının artması

•

•

inflyasiyanın azalması
xüsusi formaların sayının artması

418 Sәrәncamda qalan şәxsi gәlirlәrә aiddir

•

renta gәlirlәri
real gәlirlәr
alınmış mәcmuu gәlir
hesablanmış әmәk haqqı
mәcmu gәlirlә, vergi vә qeyri vergi mәcburi tәdiyyәlәrin fәrqi kimi

419 UDMa daxil deyildir

•

xarici müәssisәlәrin ölkә daxili mәhsul istehsalı
ölkә daxili maddi xidmәtlәr
amil gәlirlәri ilә әdaqәdar xaricdәn daxil olmalar
ölkә daxilindә istehsal olunan mәhsul
ölkә daxilindә qeyrimaddi xidmәtlәr

420 ÜDMhesab edilir

•

әmtәә vә xidmәt istehsalının cәmi
bazar qiymәtindә әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri cәmi
hazır әmtәә vәxidmәtlәrin cәmi
әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasının cәmi
ilk mәhsul dәyәri

421 ÜMMbazar qiymәtindә hesablanarkәn necә adlanır

•

XMM.
real ÜDM
nominal ÜMM
real ÜMM
nominal ÜDM.

422 Real yaşam sәviyyәsini әks etdirәn göstәrici hansıdır

•

bir nәfәrә görә ÜMM
XMM
ÜDM
ÜMM
MG

423 Potensial vә faktiki ÜDM –un bәrabәr olduğu halda

•

cavablar düzdür
friksion işsizlik vardır
işsizlik tәbii sәviyyәdәdir
tsiklik işsizlik yoxdur
struktur işsizlik vardır

424 Mәcmu tәlәb әks etdirir

•

cavab a.c.
ev tәsәrrüfatının vә dövlәt xәrclkәrinin cәmini
planlaşdırılaan xәrclәrin mәcmunu
ev tәsәrrüfatının tәlәbatını
düzgün cavab yoxdur

425 ÜDMun ölçülmәsi aparılır

•

hamısı düzdür
gәlir vә xәrcә görә
xәrc vә istehlaka görә
gәlir vә istehlaka görә
istehsal vә istehlaka görә

426 Kәsik saman hüdudunda cәmiyyәtin yaratdığı nemәtlәr adlanır

•

SMM
ÜİM
ÜDM
ÜMM
XMM

427 Tоrpağa, daşınmaz әmlaka maşın vә avadanlığa kapital qоyuluşu adlanır:

•

yanakı invеstisiya
ümumi invеstisiya
birbaşa invеstisiya
pоrtfеl invеstiyası
rеal invеstisiya

428 Pul tәklifi azalacaq әgәr Mәrkәzi Bank:

•

açıq bazarda dövlәt istiqrazlarını alarsa
әhaliyә vә kommersiya banklarına dövlәt istiqrazları satarsa
ehtiyat mütlәq normasını yüksәldәrsә
kommersiya banklarına verilәn ssudaların üçotstavkasını yüksәldәrsә

429 Pul tәklifi yüksәlәcәk, әgәr

•

pul multiplikatoru azalarsa
pul bazası artarsa
«nәğd – depozit» münasibәti artarsa
ehtiyat norması artırsa

430 Pul dövriyyәsinin sabitliyi şәraitindә ÜDMin real hәcmi 1,2 dәfә, pulkütlәsi 8 faiz artarsa, qiymәt
sәviyyәsi necә dәyişilә bilәr:

•

11 faiz yüksәlәcәk
dәyilmәz qalacaq
10 faiz aşağı düşәcәk
10 faiz yüksәlәcәk

431 әlavә dәyәr hesablanır:

•

әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı.
Әmәk haqqı vә amortizasiya ayırmalar
Satışın ümumi mәblәğinin material mәsrәflәrinin amortizasiya ayırmaları
kreditә görә faiz vә әmәk haqqının cәmi kimi
gәlir vә әmәk haqqı

432 Xәrclәrә görә ÜDM hesablanarkәn nәzәrә alınmır:

•

әmәk haqqı
әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı
xalis ixrac

investisiyalar
ümumi satış mәblәğindәn – material mәsrәflәrindәn amortizasiya

433 Hansılar ümumi daxil mәhsul hesablanarkәn nәzәrә alınır

•

әvvәlki dövrdә buraxılmış atomobilin satışından alınan pul
fabrikin әvvәlki fәhlәsinin tәqaüdü
mәnzil kirayәsi haqqı
tәlәbәlәrin evdәn aldığı pul vәsaitlәri
evin rәnglәnmәsi üçün rәngsazın işi

434 Ümumi milli mәhsul qiymәtlәndirilir:

•

istehsal qiymәtindә
bazis dövrünün qiymәtindә
real qiymәtlәrdә
cari qiymәtlәd'
gәlәcәk dövrün qiymәtindә

435 әmanәtә mеylilik katеqоriyasına hansı yanaşma mövcuddur:

•

fiziоkrat
mоnеtarist
kеyniscilik
nеоklassik
klassik

436 әmanәtә sоn mеyillәmә hеsab еdilir:

•

gәlirin ümumi sәviyyәsini хaraktеrizә еdәn әmanәt әyrisi
gәlirin cari sәviyyәsini хaraktеrizә еdәn әmanәt әyrisi
mәcmu әmanәtin, mәcmu gәlirә münasibәti
sәrәncamda qalan gәlirin artımı vahidinә әmanәtin artımı
gәlirin dәyişmәsi ilә әlaqәdar әmanәtin dәyişilmәsi

437 Müxtәlif qiymәtli kağızlara kapital qоyuluşu adlanır:

•

rеal invеstisiya
хüsusi invеstisiya
maliyә invеstisiyası
birbaşa invеstisiya
pоrtfеl invеstisiyası

438 Yığım fondu hesablanır:

•

ABD
ABC
CD
ACD
BCD

439 Ümumi daxili mәhsulun statistik qiymәtlәndirmә metodları:

•

AB
ABC
C
BC
AC

440 Definasion funksiya – mәsәlәn maddi nemәtlәr bazarında mәcmu tәlәbat düsturuna nә aid deyil?

•

Yd
Ik
I
Ds
Ed

441 Institusional funksiya, modelin parametrlәri arasındakı әlaqә. Mәsәlәn, vergi daxilolmaları, gәlirin
hәcmi vә ona tәtbiq olunan vergi stavkasından asılılığı düsturuna nә aid deyil?

•

Ty
E
T
Y
T,Y

442 әhalinin ictimai ğüzәranının makna daxildir.

•

a.b.c
a) azadlıq
d) qiymәt stabilliyi.
b) bәrabәrlik.
c) tәhlükәsizlik

443 Dövlәt borcunun artımına nә sәbәb olur?

•

milli iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının azalmasına
fiziki vә hüquqi şәxslәrin gәlirinә vergi stavkasının yüksәlmәsinә
dövlәtin investisiya imkanlarının genişlәnmәsi
әsaslandırılmamış emisiya hesabına inflyasiyanın yüksәlmәsi
әhalinin real gәlirlәrinin azalması

444 Şәhәr kәnarında ailәnin ev alması әksini tapır:

•

dövlәt xәrcindә
xalis ixracda
uzun müddәtli istehlak mәhsullarının alınması xәrclәrindә faiz stavkasında
investisiya xәrclәrindә

445 әhalinin gәlirlәrinә aiddir: A) Kәnara görülmüş xidmәtlәrә görә gәlirlәr: B) Gizli iqtisadiyyatdan gәlirlәr
C) Sosial mühitdә rәsmi iqtisadiyyatın fәaliyyәti ilә әlaqәdar D) Dvidentlәr E) Renta gәlirlәri

•

•

ADE
BDE
BCD
ABD
ABC

446 әhalinin gәlirlәrinә aiddir: A) Mәlum olmayan gәlirlәr B) Qiymәtli kağızların satışından C) Daşınmaz
әmlakdan D) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları satışından E) Müxtәlif әşyaların satışından

•

ABC
A
ABDE
ABCD
BCDE

447 İstehlaka getmәyәn milli gәlir adlanır

•

ümumi xәrc
ümumimgәlir.
ümumimyığım.
ümumi daxili mәhsul
mәcmu tәlәb

448 әhalinin iqtisadi ğüzәranının makna daxil deyildir

•

tam mәşğulluq
xarici iqtisadi tarazlıq
qiymәt stabilliyi
iqtisadi artım
tәhlükәzlik

449 İnvestisiya vә ya kapital qoyuluşu nәdir

•

gәlirin, cari dövrdә istifadә olunan hissәsidir
uzun müddәtli mәhsul istesalına sәrf olunan vәsaitdir
istehsala vә qeyri istehsala qoyulmuş bәsaitlәrin cәmidir
daşınmaz әmlakd
suallar düzdür

450 әhalinin әmanәti

•

gәlirlәrin istifadә olunmamış hissәsi
cavablar düz deyilş
ev tәsәrrüfatında yığılmış әmlak
real kassa qalığı ( Piqu effekti).
qiymәtli kağızlar

451 Dövlәt borcu hansıdır?

•

hamısı birlikdә
müdafiә xәrclәri
büdcә defisiti
dövlәt xәrclәri
xarici borcların gәlәcәk ödәnişlәri

452 Transfert tәdiyyәlәr hesab olunur:
renta gәlirlәri
vaxtı ötmüş tәdiyyәlәr

•

istehsal olunmuş mәhsulun gәlir forması almayan hissәsi
mәcmu gәlirlә, vergi vә qeyri vergi mәcburi tәdiyyәlәrin fәrqi kimi
әmtәә vә xidmәtlәr istehsalı ilә şәrtlәnmәyәn ödәmәlәr

453 Qiymәtin yüksәldiyi, istehsalın hәcminin dәyişmәdiyi halda:

•

real ÜDM azalar
Real ÜDM artar
nominal ÜDM azalar
nominal ÜDM artar
real hәyat sәviyyәsi yüksәlәr

454 әhalinin xәrclәrinә aiddir: A) İstehlak mәhsullarına xәrclәr B) Kommunal xәrclәri C) Üzvülük haqları
D) әmanәtlәri E) Qiymәtli kağızların alınması

•

BCD
BCE
ABD
ABC
ABE

455 әhalinin müxtәlif mәnbәylәrdәn aldığı gәlirlәr bölünür: A) Nominal gәlirlәr B) Real gәlirlәr C)
Sәrәncamda qalan gәlirlәr D) Aktivlәrdә dәyişmәlәr

•

CD
ABC
ABD
BCD
ACD

456 әhalinin gәlirlәrinә aiddir: A) Mülkiyyәtdәn gәlirlәr B) Bank әmanәtlәrindәn gәlirlәr C) Müxtәlif
dvidentlәr D) Renta dvidenlәri E) Gizli yolla әldә edilәn gәlir

•

CDE
BCDE
ABCD
ABCE
ABDE

457 әhalinin pul gәlirlәrinә daxildir: A) Sahibkarlıq fәaliyyәtindәn gәlirlәr B) Pensiyalar C) Tәqaüdlәr D)
Müxtәlif yardımlar E) Mәnbәyi mәlum olmayan gәlirlәr.

•

BDE
ABCD
ABCE
ABDE
BCDE

458 Tәhlükәli vәziyyәtin yaranması haqqında hansı xüsusi göstәricilәr sistemi xәbәr verә bilәr?: Sәhv cavabı
tapın

•

investisiya – 2,5%;
sәnaye istehsalı – 2%;
aqrar istehsal 3%
artım tempi;
mәşğulluq sәviyyәsi (aktiv әhaliyә nisbәtәn işsizlәrin 2,5%qәdәr olması).

459 Tәhlükәli vәziyyәtin yaranması haqqında hansı xüsusi göstәricilәr sistemi xәbәr verә bilәr?: Sәhv cavabı
tapın

•

idxalın ixracı 90% üstәlәmәsi;
istehlak mәhsullarının qiymәtlәrinin illik artımı (abölkәlәri ilә müqayisәdә 1% yüksәk olması);
aqrar istehsal 5%
ÜDM – 2%;
artım tempi;

460 Ölkәmizdә iqtisadi inkişafın tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә zәruri hüquqinormativ aktlar qәbul edilmişdir.
Sәhv cavabı tapın

•

Hüquqi şәxslәrin mәnfәәtindәn vә gәlirlәrinin ayrıayrı növlәrindәn vergilәr haqqında ARn Qanunu, 09.11.1991.,
14.04.1994., 02.05.1995
Statistika haqqında ARn Qanunu, 18.02.1994
Rәqabәt haqqında ARn Qanunu, 25 XI 1999
Dövlәt vergisi xidmәti haqqında ARn Qanunu, 21.06.1992
Fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi haqqında ARn Qanunu, 24.06.1992., 14.04.1994., 20.06.1995., 29.08.1995.

461 Ölkәmizdә iqtisadi inkişafın tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә zәruri hüquqinormativ aktlar qәbul edilmişdir.
Sәhv cavabı tapın

•

Rәqabәt haqqında ARn Qanunu, 25 XI 1999
Mühasibat uçotu haqqında ARn Qanunu, 24.03.1995
Sığorta haqqında ARn Qanunu, 05.01.1993
ARnın Milli Bankı haqqında ARn Qanunu, 07.08.1992, 10.02.1993
Valyuta tәnzimi haqqında ARn Qanunu, 24.10.1994

462 Ölkәmizdә iqtisadi inkişafın tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә zәruri hüquqinormativ aktlar qәbul edilmişdir.
Sәhv cavabı tapın

•

Rәqabәt haqqında ARn Qanunu, 25 XI 1999
Investisiya fәaliyyәti haqqında ARn Qanunu, 13.01.1995
Haqsız rәqabәt haqqında ARn Qanunu, 02.06.1995
Istehlakçı hüquqlarının müdafiәsi haqqında ARn Qanunu, 19.09.1995
Büdcә sistemi haqqında ARn Qanunu, 01.2.1992

463 Ölkәmizdә iqtisadi inkişafın tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә zәruri hüquqinormativ aktlar qәbul edilmişdir.
Sәhv cavabı tapın

•

Auditor xidmәti haqqında ARn Qanunu, 16.09.1994
Әmtәә bircası haqqında 25.05.1994
Rәqabәt haqqında ARn Qanunu, 25 XI 1999
Aqrar islahatın әsasları haqqında ARn Qanunu 18.02.1995
Lizinq xidmәti haqqında ARn Qanunu, 29.11.1994

464 Ölkәmizdә iqtisadi inkişafın tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә zәruri hüquqinormativ aktlar qәbul edilmişdir.
Sәhv cavabı tapın

•

Müflislәşmә vә iflas haqqında ARn Qanunu, 22.07.1994
Qiymәtli kağızlar haqqında AR Qanunu, 24.11.1992, 29.08.1995
Rәqabәt haqqında ARn Qanunu, 25 XI 1999
Sәhmdar cәmiyyәti haqqında ARn Qanunu, 12.07.1994
Girov haqqında ARn Qanunu, 15.07.1994

465 Ölkәmizdә iqtisadi inkişafın tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә zәruri hüquqinormativ aktlar qәbul edilmişdir.
Sәhv cavabı tapın

•

Rәqabәt haqqında ARn Qanunu, 25 XI 1999
Әhalinin mәşğulluğu haqqında ARn Qanunu, 27.06.1991
Antiinhisar fәaliyyәti haqqında ARn Qanunu, 04.03.1993
Icarә haqqında ARn Qanunu 30.04.1992

Müәssisәlәr haqqında ARn Qanunu, 01.07.1994

466 Ölkәmizdә iqtisadi inkişafın tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә zәruri hüquqinormativ aktlar qәbul edilmişdir.
Sәhv cavabı tapın

•

Rәqabәt haqqında ARn Qanunu, 25 XI 1999
ARn iqtisadi müstәqilliyinin әsasları haqqında ARn Konstitusiya Qanunu 25.05.1991
Mülkiyyәt haqqında AR Qanunu, 09 noyabr 1991
Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında ARn Qanunu, 15 XII 1992
Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi haqqında ARn Qanunu 07.01.1993

467 Fransada Planın әsas mәzmunu nәyi әhatә edir:

•

dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının prioritetlәrini
dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının istiqmәtlәrini
dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının maliyyә mәnbәylәrini
dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının mәqsәdlәrini
dövlәt tәdbirlәrinә uyğun olaraq kapital qoyuluşlarının nәticәlәrini

468 Makroiqtisadi modeldәn fәrqli olaraq mikroiqtisadi modellәr iqtisadiyyatın ayrıayrı bölmәlәrini,
sahәlәrini әks etdirir. Makroiqtisadi modellә, mikro modelin fәrqlәndirilmәsindә neçәli fikir vardır?

•

6
2
3
5
4

469 Definasion funksiya – mәsәlәn maddi nemәtlәr bazarında mәcmu tәlәbat düsturuna nә aid deyil?

•

Ed
Yd
I
Ds
Xixrac

470 Bazar qiymәtlәri sәviyyәsinin dәyişilmәsi nә ilә nәticәlәnir:

•

dövlәtin xәrc vә vergi multiplikatorunun effektini artırır
fizkal siyasәtin hәyata keçirilmәsindә iştirak etmir
fizkal siyasәtin nәticәlәrinә tәsir göstәrmir
fizkal tәdbirlәrin fәaliyyәtini azaldır
fizkal tәdbirlәrin effektini artırır

471 Keçid dövründә maliyyә – iqtisadi stabilliyә nail olmaq üçün hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
zәruridir:

•

xarici – iqtisadi fәaliyyәt üzәrindәn dövlәt inhisarının götürülmәsi
xüsusi sahibkarlığın sәrbәstliyi
qiymәt üzәrindәn dövlәt nәzarәtinin götürülmәsi
әhalinin pul gәlirlәrinin vә әmәk haqqının azalması
dövlәt büdcә kәsirinin azaldılması

472 Sizin fikrinizcә inflyasiya nәdir?

•

qiymәtin artımı, ÜDM – un real hәcminin artımından üstündür
kağız pulların hәrdәn çox artıqlığı nәticәsindә qiymәtin yüksәldilmәsi
bunların heç biri düz deyildir
qiymәtin artımı, ÜDM – un real hәcminin artımından aşağıdır

pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir

473 Aşağıda göstәrilәn vergilәrdәn hansı müvәffәqiyyәtlә son istehlak üzәrinә keçirilә bilәr:

•

sosial ödәmәlәr
aksizlәr
vәrәsiliyә vergilәr
korporasiyaların gәlirlәrinә vergilәr
sosial vergilәr

474 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә vergi aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirir:

•

hamısını birlikdә
fizkal
sosial
tәnzimedici
stimullaşdırıcı

475 әmanәtlәrlә investisiya arasında olan әlaqә: A) әmanәtin hәcmi yüksәldikdikcә investisa tәlәb azalır. B)
әmanәtin hәcmi azaldıqca investisiyaya tәlabat yüksәlir. C) әmanәtin hәcmi sabit olduğu halda investisiya ilә
üst üstә düşür. D) İnvestisiyanın artması mәhsulun azalması ilә müsbәt olunur.

•

BD
ABC
ACD
BCD
ABD

476 Hәyat sәviyyәsinin fәrqlәnmәsi sәbәblәri

•

tәhsillә әlaqәdar
mәlumatlılıq.
cavablar düzdür
bacarıq vә qabiliyyәt
tәcürbә vә bilik

477 Cәmiyyәtin gәlirlәrinin hәyat sәviyyәsinә tәsir istiqamәtlәri

•

sәhiyyә
cavablar düzdür
tәhsil sferası
istirahәt vә әylәncә
mәdәniyyәt vә incәsәnәt

478 Mәrkәzi uçot stavkasını yüksәldәrsә, nәyә sәbәb ola billә:

•

kommersiya banklarının ehtiyatındakı mәblәğin artmasına
kommersiya banklarına verilәn ssudaların hәcminin artmasına
kommersiya banklarının ehtiyatlarının azalmasına
mәrkәzi bankın şöbәlәrinin depozitinә qoyulmuş әmanәtlәrin stimullaşdırılmasına

479 Cini әmsalı 0,22 – dәn 0,35 – ә yüksәldiyi halda:

•

gәlirlәrin diferensasiyası yüksәlmişdir
adambaşına real gәlirlәr azalmışdır
hamısı birlikdә
«yaşayış minimumu»  ndan aşağı gәliri olan ailәlәrin sayı artmışdır
nominal gәliri qeydә alınmış şәxslәr varlanmışdır

480 Harada ki, pul tәklifi vardır, orada dövlәt hökmrandır vә onun hüdudunu müәyyәn edir. Demәli, pul
tәklifi (ms) vә pul tәlәbatı (md) arasında tarazlıq olmalıdır. Bu düstura nә aid deyil?

•
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h

481 Harada ki, pul tәklifi vardır, orada dövlәt hökmrandır vә onun hüdudunu müәyyәn edir. Demәli, pul
tәklifi (ms) vә pul tәlәbatı (md) arasında tarazlıq olmalıdır. Bu düstura nә aid deyil?

•

c
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482 Harada ki, pul tәklifi vardır, orada dövlәt hökmrandır vә onun hüdudunu müәyyәn edir. Demәli, pul
tәklifi (ms) vә pul tәlәbatı (md) arasında tarazlıq olmalıdır. Bu düstura nә aid deyil?

•
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483 Ümumi pul kütlәsinin funksional asılı hesablama düsturuna nә aid deyil?

•
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484 Ümumi pul kütlәsinin funksional asılı hesablama düsturuna nә aid deyil?

•
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485 Ümumi pul kütlәsinin funksional asılı hesablama düsturuna nә aid deyil?

•
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486 Pula olan tәlәbatın hesablama düsturuna nә aid deyil?

•

n
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y
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487 әmanәtlә investisiyanın üstüstә düşdüyü halda belә o investisiyaya tәlәbatı olanın әlinә düşәcәk, ya
yox. Çünki әmanәtin hәrәkәt etdiyi yol yüksәk faiz stavkasını keçir vә ona görә dә iş adamlarının çoxu kredit
alınmasına yaxın düşә bilmirlәr. Demәli, aşağıdakı tәdbirlәrә әmәl olunması vacib sayılmalıdır. Sәhv cavabı
tapın

•

pulun bir hissәsi ticarәt vә xidmәt sahәlәrindә dövr etmәk üçün gәrәkdir.
әmtәә bazarının makroiqtisadi tarazlığı üçün dövlәt pul siyasәtindәn ağılla istifadә etmәlidir. Belә ki, dövlәt faiz
stavkasının uzun müddәtә saxlanılmasını azaltmalı, onun maneәyә çevrilmәsinә imkan vermәmәlidir.
bazar tәsәrrüfatı әmanәtlәrin bank vә fond birjalarında cәmlәnmәsini tәlәb edir.
belә әsas vardır ki, bazar mexanizmi investisiya ilә әmanәt hәcmi arasında uyğunluq yarada bilmir vә bunsuz bazar
fәaliyyәt göstәrә bilmәz. Demәli, dövlәt öz tәnzimedici rolunu göstәrmәlidir.
әmanәtlәrin qeyrimәhsuldar istifadәsini aradan qaldırmaq lazımdır.

488 әmanәtlә investisiyanın üstüstә düşdüyü halda belә o investisiyaya tәlәbatı olanın әlinә düşәcәk, ya
yox. Çünki әmanәtin hәrәkәt etdiyi yol yüksәk faiz stavkasını keçir vә ona görә dә iş adamlarının çoxu kredit
alınmasına yaxın düşә bilmirlәr. Demәli, aşağıdakı tәdbirlәrә әmәl olunması vacib sayılmalıdır. Sәhv cavabı
tapın

•

pulun bir hissәsi ticarәt vә xidmәt sahәlәrindә dövr etmәk üçün gәrәkdir.
Әmtәә bazarının makroiqtisadi tarazlığı üçün dövlәt pul siyasәtindәn ağılla istifadә etmәlidir. Belә ki, dövlәt faiz
stavkasının uzun müddәtә saxlanılmasını azaltmalı, onun maneәyә çevrilmәsinә imkan vermәmәlidir.
Bazar tәsәrrüfatı әmanәtlәrin bank vә fond birjalarında cәmlәnmәsini tәlәb edir.
Belә әsas vardır ki, bazar mexanizmi investisiya ilә әmanәt hәcmi arasında uyğunluq yarada bilmir vә bunsuz
bazar fәaliyyәt göstәrә bilmәz. Demәli, dövlәt öz tәnzimedici rolunu göstәrmәlidir.
Әmtәә bazarının bәrqәrar olunmasına inflyasiya güclü tәsir göstәrir. Inflyasiya cari tәlәbatı stimullaşdıraraq
qiymәtin qalxmasına sәbәb olur ki, әmanәtçilәr daha çox xәrclәmәli olurlar vә bu özü qiymәtin yenidәn
yüksәlmәsinә sәbәb olur.

489 Bazarı, digәr iqtisadi fәaliyyәtdәn fәrqlәndirәn әlamәtlәr bunlardıdr: Sәhv cavabı tapın

•

bazar tәsәrrüfatı әmanәtlәrin bank vә fond birjalarında cәmlәnmәsini tәlәb edir.
hәr birinin ümumi bazar qiymәtinә tәsiri әhәmiyyәtli olmur.
bazarda maliyyәnin yerlәşdirilmәsi sәrbәstdir.bazarda istәnilәn sayda istehsalçıların
bazarda әmtәәlәrin yerlәşdirilmәsi sәrbәstdir.
sәrbәst bazarda bütün satıcılara bәrabәr hüquq verilmәlidir.

490 Bazarı, digәr iqtisadi fәaliyyәtdәn fәrqlәndirәn әlamәtlәr bunlardıdr: Sәhv cavabı tapın

•

bazar tәsәrrüfatı әmanәtlәrin bank vә fond birjalarında cәmlәnmәsini tәlәb edir.
bazarda maliyyәnin yerlәşdirilmәsi sәrbәstdir.
bazarda әmtәәlәrin yerlәşdirilmәsi sәrbәstdir.
mütәşәkkil bazar ondan çıxmanı mәhdudlaşdırmır.
bazarda istәnilәn sayda istehsalçıların hәr birinin ümumi bazar qiymәtinә tәsiri әhәmiyyәtli olmur.

491 Bazarı, digәr iqtisadi fәaliyyәtdәn fәrqlәndirәn әlamәtlәr bunlardıdr: Sәhv cavabı tapın

•

bazar tәsәrrüfatı әmanәtlәrin bank vә fond birjalarında cәmlәnmәsini tәlәb edir.
bazarın bütün iştirakçılarının hamısı bazar haqqında tam informasiyaya malik olmalıdır.
bazar bütün iştirakçılar üçün bәrabәr şәrait yaratmalıdır
material resurslarının yerlәşdirilmәsi sәrbәstdir.
bazarda maliyyәnin hәrәkәti sәrbәstdir.

492 Bazarı, digәr iqtisadi fәaliyyәtdәn fәrqlәndirәn әlamәtlәr bunlardıdr: Sәhv cavabı tapın

•

bazar tәsәrrüfatı әmanәtlәrin bank vә fond birjalarında cәmlәnmәsini tәlәb edir.
bazarda әmtәәlәrin yerlәşdirilmәsi sәrbәstdir.
bazarda insanların yerlәşdirilmәsi sәrbәstdir.
material resurslarının hәrәkәti sәrbәstdir.
bazarda maliyyәnin yerlәşdirilmәsi sәrbәstdir.

493 Bazarı, digәr iqtisadi fәaliyyәtdәn fәrqlәndirәn әlamәtlәr bunlardıdr: Sәhv cavabı tapın

•

bazar tәsәrrüfatı әmanәtlәrin bank vә fond birjalarında cәmlәnmәsini tәlәb edir.
bazar bütün iştirakçılar üçün bәrabәr şәrait yaratmalıdır
bazarda istәnilәn sayda istehsalçıların hәr biri öz qiymәtini tәklif etmәkdә sәrbәstdirlәr.
mütәşәkkil bazar ondan çıxmanı mәhdudlaşdırmır.
bazarda әmtәәlәrin hәrәkәti sәrbәstdir.

494 Bazarı, digәr iqtisadi fәaliyyәtdәn fәrqlәndirәn әlamәtlәr bunlardıdr: Sәhv cavabı tapın

•

bazar tәsәrrüfatı әmanәtlәrin bank vә fond birjalarında cәmlәnmәsini tәlәb edir.
bazarda istәnilәn sayda istehsalçılar iştirak edirlәr.
bazarda insanların hәrәkәti sәrbәstdir.
mütәşәkkil bazar ona daxil olmanı mәhdudlaşdırmır
bazarda istәnilәn sayda istehsalçıların hәr biri öz qiymәtini tәklif etmәkdә sәrbәstdirlәr.

495 Nemçinov makroiqtisadi model vasitәsilә nәyi tәdqiq etmişdir?

•

әmәk haqqı /ödәniş/ çәkilәn әmәyә müqabilliyini,
iqtisadiyyatın inkişafı әmәk resurslarının aktiv hissәsini,
geniş tәkrar istehsal potensialını
dövlәt ehtiyacı üçün verilәn xәrclәr vә xidmәtlәr, material, әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunmasını
cәmiyyәtin bütün üzvlәri minimum yaşayış sәviyyәsini,

496 Nemçinov makroiqtisadi model vasitәsilә nәyi tәdqiq etmişdir?

•

dövlәt ehtiyacı üçün verilәn xәrclәr vә xidmәtlәr, material, әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunmasını,
cәmiyyәtin bütün üzvlәri minimum yaşayış sәviyyәsini,
iqtisadiyyatın inkişafı әmәk resurslarının aktiv hissәsini,
milli iqtisadiyyatın tarazlığını,
әmәk haqqı /ödәniş/ çәkilәn әmәyә müqabilliyini,

497 Nemçinov makroiqtisadi model vasitәsilә neçә mәsәlәni tәdqiq etmişdir?

•

5
3
2
1
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498 әmtәә istehsalı vә bazar iqtisadiyyatının mövcudluğu şәraitindә müasir makromodellәrin qarşısında
aşağıdakı vәzifәlәr durur: Sәhv cavabı tapın

•

Sosialiqtisadi tәhlil – nәticә vә sәbәb әlaqәlәrinin aşkar edilmәsi, nәzәri prinsiplәr, altsistemlәr vә sistemüsttü
әlaqәlәrin xırdalanması nәzәrә alınmaqla, dәyanәtli qanunauyğunluqların tәhlili.
Әmәk haqqı /ödәniş/ çәkilәn әmәyә müqabil olmalıdır;
Cәmiyyәtin bütün üzvlәri minimum yaşayış sәviyyәsi ilә tәmin olunmalıdır.
Iqtisadiyyatın inkişafı әmәk resurslarının aktiv hissәsini tam әhatә etmәlidir;
Dövlәt ehtiyacı üçün verilәn xәrclәr vә xidmәtlәr, material, әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunmalıdır;

499 әmtәә istehsalı vә bazar iqtisadiyyatının mövcudluğu şәraitindә müasir makromodellәrin qarşısında
aşağıdakı vәzifәlәr durur: Sәhv cavabı tapın

•

Sosialiqtisadi tәhlil – nәticә vә sәbәb әlaqәlәrinin aşkar edilmәsi, nәzәri prinsiplәr, altsistemlәr vә sistemüsttü
әlaqәlәrin xırdalanması nәzәrә alınmaqla, dәyanәtli qanunauyğunluqların tәhlili.
Әmәk haqqı /ödәniş/ çәkilәn әmәyә müqabil olmalıdır;
Әhalinin pul gәlirlәri fondu, mәhsul fondu ilә uzlaşdırılmalıdır;
Xalq tәsәrrüfatı mütәnasibliklәri vә artım sürәti, dәyәr ifadәsindә, әmәk vә cinsi ölçülәrdә birbiri ilә
әlaqәlәdirilmәlidir
Dövlәt ehtiyacı üçün verilәn xәrclәr vә xidmәtlәr, material, әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunmalıdır;

500 Akselerator – differensiallaşdıran kәmiyyәtdir. Idarә olunan istemdә çıxış kәmiyyәtinin giriş
kәmiyyәtinin sürәtinә mütәnasib artmasını göstәrir.

•

Z(t )
r
Z(t)
J(t)
E(d)

501 Multiplikator – idarә olunan sistemin çıxış kәmiyyәtinә müsbәt әks әlalqә tәsiri göstәrәn vahiddәn
böyük әmsaldır. Bu düsturda nә yoxdur?

•

1a
a
y
X
e

502 Ümumiyyәtlә F.Gene, varlı torpaq sahiblәrini müflislәşdirә bilәn yeddisәkkiz sәbәb göstәrmişdir:
Hansıladır? Sәhv cavabı tapın

•

material әsasında modelin uyğunluğu;
mәhsuldar sinfin xәrcәlrinә xalis mәhslun qaytarılmaması.
xarici ticarәtin olmaması;
daxili ticarәtdә azadlığın olmaması;
vergiyә cәlb olunmanın qyeridüzgün forması;

503 Ümumiyyәtlә F.Gene, varlı torpaq sahiblәrini müflislәşdirә bilәn yeddisәkkiz sәbәb göstәrmişdir:
Hansıladır? Sәhv cavabı tapın

•

material әsasında modelin uyğunluğu;
kәnd әhalisinin şәxsi azadlığının olmaması;
mәhkәmә xәrclәrinin yüksәk sәviyyәsi;
vergi yükünün hәddәn artıq yüksәk olması;
vergiyә cәlb olunmanın qyeridüzgün forması;

504 Makroiqtisadi modellәrin tәrtibinin ardıcıllığına nә aid deyil?

•

Iqtisadiyyatın inkişafının optimal variantının tәrtibinin әsasını formalaşdırmaq.
Makroiqtisadi modelin hәlli alqoritminin tәrtib edilmәsi
Modellәrin yenilәşdirilmәsi (parametrlәri; qiymәtlәndirilmәsi mahiyyәtinin artırılması mәqsәdilә).
Strateji dәyişәnlәrin seçilmәsi vә iqtisadi hәllәrin optimal variantının müәyyәn edilmәsi.
Tapılmış hәllin imkanlılığının tәhlili.

505 Makroiqtisadi modellәrin tәrtibinin ardıcıllığına nә aid deyil?

•

Makromodellәrә çoxsahәli vә regionlararası modellәrin dә daxil edilmәsi vacibdir.
Modellәrin yenilәşdirilmәsi (parametrlәri; qiymәtlәndirilmәsi mahiyyәtinin artırılması mәqsәdilә).
Empirik material әsasında modelin (adekvat) uyğunluğunu yoxlamaq
Sosialiqtisadi tәhlil – nәticә vә sәbәb әlaqәlәrinin aşkar edilmәsi, nәzәri prinsiplәr, altsistemlәr vә sistemüsttü
әlaqәlәrin xırdalanması nәzәrә alınmaqla, dәyanәtli qanunauyğunluqların tәhlili.
Birinci mәrhәlәnin nәticәlәri әsasında eyniliklәrin qurulması, bәrabәrlik vә qeyri bәrabәrliklәr sisteminin
formalaşdırılması modellәri.

506 Makroiqtisadi modellәrin tәrtibinin ardıcıllığı neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir:

•

3
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•
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507 Makromodellәrin hәll edәcәyi mәsәlәlәr aşağdakılardır: Sәhv cavabı tapın

•

Makromodellәrә çoxsahәli vә regionlararası modellәrin dә daxil edilmәsi
Dövlәtin iqtisadi tәnzimlәnmәsinin effektivliyini aşkar etmәk;
Xalq tәsәrrüfatının inkişaıfnı proqnozlaşdırmaq;
Xalq tәsәrrüfatının quruluşunu vә dinamikasını tәhlil etmәk;
Iqtisadiyyatın inkişafının optimal variantının tәrtibinin әsasını formalaşdırmaq.

508 Makroiqtisadi modeldәn fәrqli olaraq mikroiqtisadi modellәr iqtisadiyyatın ayrıayrı bölmәlәrini,
sahәlәrini әks etdirir. Makroiqtisadi modellә, mikro modelin fәrqlәndirilmәsindә ikili fikir vardır. Bunlar
hansılardır?:

•

Xalq tәsәrrüfatının inkişaıfnı proqnozlaşdırmaq;
Makromodellәrә çoxsahәli vә regionlararası modellәrin dә daxil edilmәsi vacibdir.
Iqtisadiyyatın inkişafının optimal variantının tәrtibinin әsasını formalaşdırmaq.
Dövlәtin iqtisadi tәnzimlәnmәsinin effektivliyini aşkar etmәk;
Xalq tәsәrrüfatının quruluşunu vә dinamikasını tәhlil etmәk;

509 Makroiqtisadi modeldәn fәrqli olaraq mikroiqtisadi modellәr iqtisadiyyatın ayrıayrı bölmәlәrini,
sahәlәrini әks etdirir. Makroiqtisadi modellә, mikro modelin fәrqlәndirilmәsindә ikili fikir vardır. Bunlar
hansılardır?:

•

Iqtisadiyyatın inkişafının optimal variantının tәrtibinin әsasını formalaşdırmaq.
Xalq tәsәrrüfatının inkişaıfnı proqnozlaşdırmaq;
Xalq tәsәrrüfatının quruluşunu vә dinamikasını tәhlil etmәk;
Makromodellәr daha qlobal mәsәlәlәri әhatә etmәlidirlәr.
Dövlәtin iqtisadi tәnzimlәnmәsinin effektivliyini aşkar etmәk;

510 Dövlәt xәrclәri vә xalis ixrac o  a bәrabәr olması şәrti ilә mәcmu tәklif, tәlәbdәn üstün olduğu halda:

•

hamısı birlikdә
qiymәt aşağı düşür, buraxılış artır
әmanәt investisiya bәrabәrdir
istehlak vә investisiya xәrclәri әmanәtә bәrabәr olur
qiymәt vә buraxılış hәcmi artır

511 Şәxsi gәlir aiddir:

•

sosial ödәmәlәr çıxıldıqdan sonra qalan gәlirlәr.
vergilәr ödәnildikdәn sonra şәxsi gәlirlәr üçün ayrılmış ümumi gәlirlәr
hesabat ilindә ev tәsәrrüfatından alınan gәlirlәr
il әrzindә istehsal olunmuş әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri
ÜDM amortizasiya

512 Torpağa verginin artması hansı nәticәlәrә sәbәb ola bilәr:

•

sәnaye, ticarәt, xidmәt obyektәlrinin tikintisinin azaldılmasına
mәnzil kirayәsinin artmasına
fermerlәrin gәlirlәrinin azalmasına
kәnd tәsәrrüfatında mәşğul olanların azalmasına
kәnd tәsәrrüfatı mәhsuluna qiymәtlәrin yüksәlmәsinә

513 Dövlәt borcunun artması sәbәb olur:
fiziki vә hüquqi şәxslәrin gәlirlәrinә vergi stavkalarının yüksәlmәsi
milli iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının aşağı düşmәsi
әhalinin real gәlirlәrinin aşağı düşmәsi

•

•

özünü doğrultmayan emissiyasının hesabına inflyasiyanın güclәnmәsinә
dövlәtin investisiya fәaliyyәtinin genişlәnmәsi

514 Şәxsi gәlirlәrin mәnbәyi

•

e) fәrdi sahibkarlıq gәlirlәrdәn daxil olmalar
v) transfert tәdiyyәlәr
b) mәnzil icarәsindәn
a) mülkiyyәtdәn gәlirlәr
a,b,v

515 әmanәt, investisiya, mәhsulun hәcmi arasındakı әks etdirәn göstәrici hansıdır

•

investisiya riski
multiplikator
akselerator
qiymәt sәviyyәsi
gәlirin ümumi sәviyyәsi

516 İnvestisiya mühitinin tәmin edәn amillәr. a) siysi sabitlik. b) bürokratlaşma sәviyyәsi. c) әmәk
resurslarının keyfiyyәti. d) kriminal vәziyyәt. e) inhisar.

•

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

517 Istehsalın texnoloji şәraitini әks etdirәn funksiya. әmәk vә kapital amillәrinin istehsalın son buraxılışına
tәsiri düsturuna nә aid deyil?

•

Y (ә,k)
k
z
ә
Y

518 Ev tәsәrrüfatı gәlirlәrinin istehlakçılar arasında bölüşdürülmәsi. әhali әmanәtlәrinin yerlәşdirilmәsi
düsturuna nә aid deyil?

•

s,y
x
C
S
y

519 Definasion funksiya – mәsәlәn maddi nemәtlәr bazarında mәcmu tәlәbat:

•

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

520 Institusional funksiya, modelin parametrlәri arasındakı әlaqә. Mәsәlәn, vergi daxilolmaları, gәlirin
hәcmi vә ona tәtbiq olunan vergi stavkasından asılılığı:
Y = Y(ә.k)
C = C(y) S = S(y)

•

S = I + Ds
Yd = I + Ds + Ik + Xixrac
T = TyY.

521 Istehsalın texnoloji şәraitini әks etdirәn funksiya. әmәk vә kapital amillәrinin istehsalın son buraxılışına
tәsiri:

•

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

522 Ev tәsәrrüfatı gәlirlәrinin istehlakçılar arasında bölüşdürülmәsi. әhali әmanәtlәrinin yerlәşdirilmәsi:

•

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

523 Yd = I + Ds + Ik + Xixrac . Makroiqtisadi modellәr tәrtib olunarkәn istifadә olunan hansı tip funksional
modeldir?:

•

Istehsalın texnoloji şәraitini әks etdirәn funksiya. Әmәk vә kapital amillәrinin istehsalın son buraxılışına tәsiri:
Inflyasiyon funksiya. Işsizlik vә qiymәt sәviyyәsi arasında әlaqә:
Definasion funksiya – mәsәlәn maddi nemәtlәr bazarında mәcmu tәlәbat:
Institusional funksiya, modelin parametrlәri arasındakı әlaqә. Mәsәlәn, vergi daxilolmaları, gәlirin hәcmi vә ona
tәtbiq olunan vergi stavkasından asılılığı:
Ev tәsәrrüfatı gәlirlәrinin istehlakçılar arasında bölüşdürülmәsi. Әhali әmanәtlәrinin yerlәşdirilmәsi:

524 T = TyY. Makroiqtisadi modellәr tәrtib olunarkәn istifadә olunan hansı tip funksional modeldir?:

•

Inflyasiyon funksiya. Işsizlik vә qiymәt sәviyyәsi arasında әlaqә:
Definasion funksiya – mәsәlәn maddi nemәtlәr bazarında mәcmu tәlәbat:
Ev tәsәrrüfatı gәlirlәrinin istehlakçılar arasında bölüşdürülmәsi. Әhali әmanәtlәrinin yerlәşdirilmәsi:
Istehsalın texnoloji şәraitini әks etdirәn funksiya. Әmәk vә kapital amillәrinin istehsalın son buraxılışına tәsiri:
Institusional funksiya, modelin parametrlәri arasındakı әlaqә. Mәsәlәn, vergi daxilolmaları, gәlirin hәcmi vә ona
tәtbiq olunan vergi stavkasından asılılığı:

525 Y = Y(ә.k) . Makroiqtisadi modellәr tәrtib olunarkәn istifadә olunan hansı tip funksional modeldir?:

•

Inflyasiyon funksiya. Işsizlik vә qiymәt sәviyyәsi arasında әlaqә:
Ev tәsәrrüfatı gәlirlәrinin istehlakçılar arasında bölüşdürülmәsi. Әhali әmanәtlәrinin yerlәşdirilmәsi:
Istehsalın texnoloji şәraitini әks etdirәn funksiya. Әmәk vә kapital amillәrinin istehsalın son buraxılışına tәsiri:
Institusional funksiya, modelin parametrlәri arasındakı әlaqә. Mәsәlәn, vergi daxilolmaları, gәlirin hәcmi vә ona
tәtbiq olunan vergi stavkasından asılılığı:
Definasion funksiya – mәsәlәn maddi nemәtlәr bazarında mәcmu tәlәbat:

526 C = C(y) ; S = S(y). Makroiqtisadi modellәr tәrtib olunarkәn istifadә olunan hansı tip funksional
modeldir?:

•

Istehsalın texnoloji şәraitini әks etdirәn funksiya. Әmәk vә kapital amillәrinin istehsalın son buraxılışına tәsiri:
Ev tәsәrrüfatı gәlirlәrinin istehlakçılar arasında bölüşdürülmәsi. Әhali әmanәtlәrinin yerlәşdirilmәsi:
Inflyasiyon funksiya. Işsizlik vә qiymәt sәviyyәsi arasında әlaqә:
Definasion funksiya – mәsәlәn maddi nemәtlәr bazarında mәcmu tәlәbat:
Institusional funksiya, modelin parametrlәri arasındakı әlaqә. Mәsәlәn, vergi daxilolmaları, gәlirin hәcmi vә ona
tәtbiq olunan vergi stavkasından asılılığı:

527 Makroiqtisadi modellәr tәrtib olunarkәn dörd tip funksional modellәrdәn istifadә olunur: Sәhv cavabı
tapın

•

Inflyasiyon funksiya. Işsizlik vә qiymәt sәviyyәsi arasında әlaqә:
ev tәsәrrüfatı gәlirlәrinin istehlakçılar arasında bölüşdürülmәsi. Әhali әmanәtlәrinin yerlәşdirilmәsi:
istehsalın texnoloji şәraitini әks etdirәn funksiya. әmәk vә kapital amillәrinin istehsalın son buraxılışına tәsiri:
institusional funksiya, modelin parametrlәri arasındakı әlaqә. Mәsәlәn, vergi daxilolmaları, gәlirin hәcmi vә ona
tәtbiq olunan vergi stavkasından asılılığı:
definasion funksiya – mәsәlәn maddi nemәtlәr bazarında mәcmu tәlәbat:

528 Makroiqtisadi modellәr tәrtib olunarkәn neçә tip funksional modellәrdәn istifadә olunur:

•

5
1
2
3
4

529 Makroiqtisadi modellәr әvvәldә göstәrildiyi kimi xalq tәsәrrüfatını bütöv halda әhatә edәn iqtisadi
proseslәri әks etdirirlәr vә buna görә dә hәmin modellәrә aşağıdakıları aid etmәk olar: Sәhv cavabı tapın

•

makro sәviyyәdә ümumi daxili borc
tam mәşğulluq nәzәriyyәsi
makroiqtisadi aidiyyәtlәr
makro sәviyyәdә istehsal amillәrinin tәhlili
milli sәrvәt

530 Makroiqtisadi modellәr әvvәldә göstәrildiyi kimi xalq tәsәrrüfatını bütöv halda әhatә edәn iqtisadi
proseslәri әks etdirirlәr vә buna görә dә hәmin modellәrә aşağıdakıları aid etmәk olar: Sәhv cavabı tapın

•

makro sәviyyәdә ümumi xarici borc
işsizlilyin tәhlili
inflyasiyanın
makroiqtisadi tarazlıq: mәcmu tәlәb vә tәklif
mәcmu ictimai mәhsul istehsalı vә bölgüsünün sahәlәrarası balansı

531 Makroiqtisadi modellәr әvvәldә göstәrildiyi kimi xalq tәsәrrüfatını bütöv halda әhatә edәn iqtisadi
proseslәri әks etdirirlәr vә buna görә dә hәmin modellәrә aşağıdakıları aid etmәk olar: Sәhv cavabı tapın

•

makro sәviyyәdә ümumi xarici borcun hesablanması
makro sәviyyәdә milli gәlirin son istehlakının tәhlili
makro sәviyyәdә milli gәlirin yaradılmasının tәhlili
makro sәviyyәdә milli gәlirin bölgüsünün tәhlili
makro sәviyyәdә milli gәlirin yenidәn bölgüsünün tәhlili

532 Makroiqtisadi modellәr әvvәldә göstәrildiyi kimi xalq tәsәrrüfatını bütöv halda әhatә edәn iqtisadi
proseslәri әks etdirirlәr vә buna görә dә hәmin modellәrә aşağıdakıları aid etmәk olar: Sәhv cavabı tapın

•

makro sәviyyәdә mәcmu ictimai mәhsulun istehsalı vә bölgüsünün tarazlığı
makro sәviyyәdә mәcmu ictimai mәhsul,
makro sәviyyәdә ümumi daxili borcun hesablanması
makro sәviyyәdә milli gәlirin tәhlili
makro sәviyyәdә ümumi milli mәhsulun hesablanması

533 Makroiqtisadi modellәr müxtәlif formada olmalarına baxmayaraq aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir: Sәhv
cavabı tapın

•

zamana görә – qısamüddәtli, uzunmüddәtli.
iqtisadi tәsniflәşdirmә formasında – nәticәdә modellәrin tipi müәyyәn olunur.

elmi metodoloji әsasına görә tәkrar istehsal nәzәriyyәsi
tәrtib olunma vaxtına görә – yәni diskret, cari vaxtı әhatә edir.
әhatә dairәsinә görә – ümumi daxili mәhsulu, milli gәliri vә s.

534 Sahibkarlıq bölmәsi onlar iqtisadi aktivliyi aşağidaki növdә özünü әks etdirir: Sәhv cavabı tapın

•

dövlәt çәrçivәsindә güclü tәminat
istehsal amillәrinә tәlәbat;
maddi nemәtlәrin tәklifı;
әsaslı vәsait qoyuluşunu hәyata keçirmәk;
istehsal amillәrinә tәlәbat;

535 Sahibkarlıq bölmәsindә iqtisadi aktivliyi neçә növdә özünü әks etdirir:

•

3
2
6
4
5

536 Ev tәsәrrüfatı bölmәsi aşağidaki növ iqtisadi fәallıq göstәrmiş olur: Sәhv cavabı tapın

•

Alınmış gәlirin bir hissәsini istehlak edir;
İstehsal amillәri tәqdim edir;
Dövlәt çәrçivәsindә güclü tәminat alır
Maddi nemәtlәri alır vә onun bir hissәsini qiymәtli kağızlar, daşınmaz әmlak alaraq yığıma yönәldir
Maddi nemәtlәri alır

537 Ev tәsәrrüfatı bölmәsi neçә növ iqtisadi fәallıq göstәrmiş olur:

•

5
3
6
2
4

538 Makroiqtisadiyyatda müvafiq parametrlәrin birlәşdirilmәsindәn istifadә olunur. Milli iqtisadiyyatın
tәhlilindә dörd iqtisadi subyektlәr birbirindәn fәrqlәndirilir. nә aid deyil?

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Ev tәsәrrüfatı bölmәsi.
Sahibkarlıq bölmәsi.
Dövlәt bölmәsi.
Xarici ölkәlәrdә fәaliyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatlar. (Әdәbiyyatlarda buna qalan dünya da deyilir).

539 Makroiqtisadiyyatda müvafiq parametrlәrin birlәşdirilmәsindәn istifadә olunur. Milli iqtisadiyyatın
tәhlilindә neçә iqtisadi subyektlәr birbirindәn fәrqlәndirilir.

•

6
4
2
3
5

540 K. Marks mәcmu ictimai mәhsulun dәyәr strukturunu düsturunda nә yoxdur?.

•

X
C
v

m
P

541 K. Marks mәcmu ictimai mәhsulun dәyәr strukturunu belә ifadә etmişdir.

•

C + x+ m = P
C+v +m=P
S+v +l=P
K+v +m=P
X+ v + n = P

542 Lakin müәyyәn subyektiv sәbәblәr üzündәn respublikada sahәlәrarası balans metodunun planlaşdırma
praktikasına tam daxil olunması mümkün olmadı. Bu sәbәblәrә aşağıdakılar daxildir: Sәhv cavabı tapın

•

әhali gәlirlәrinin istehlak vә әmanәt mәqsәdinә yönәldilmәsi;
planlaşdırmada sahә prinsipinin üstünlük tәşkil etmәsi;
müttәfiq respublikaların mәnaflәrinin qeyriqәnaәtbәxş nәzәrә alınması;
plan hesablamalarının avtomatik sisteminә keçilmәsi üzrә ölkәdә aparılan işlәrin tam müvәffәqiyyәtsizliyә
uğraması;
sahәlәrarası balansların tәrtibi üçün lazım olan zәruri informasiyanın toplanması ilә әlaqәdar olan çәtinliklәr;

543 Lakin müәyyәn subyektiv sәbәblәr üzündәn respublikada sahәlәrarası balans metodunun planlaşdırma
praktikasına tam daxil olunması mümkün olmadı. Bu sәbәblәrә aşağıdakılar daxildir: Sәhv cavabı tapın

•

milli iqtisadiyyatın tarazlığı;
planlaşdırmada sahә prinsipinin üstünlük tәşkil etmәsi;
planların tәrtibindә valyutarizmilik;
dövlәt çәrçivәsindә güclü mәrkәzlәşdirilmiş planlaşdırmanın mövcudluğu;
müttәfiq respublikaların mәnaflәrinin qeyriqәnaәtbәxş nәzәrә alınması;

544 Müasir kapitalist iqtisadiyyatının inkişafını әks etdirәn nümunәvi makromodelin quruluşu aşağıdakı
kimidir. Bunan üçün xәtti makroiqtisadi model götürülmüşdür vә belә bәrabәrliklәrdә nә yoxdur?:

•

X – real ixrac
A, Z, U, Y vә – müsbәt konstantlardır
K – әsas kapitalın hәcmi
C – real istehlak
D – differensiallaşdırma operatoru

545 Müasir kapitalist iqtisadiyyatının inkişafını әks etdirәn nümunәvi makromodelin quruluşu aşağıdakı
kimidir. Bunan üçün xәtti makroiqtisadi model götürülmüşdür vә belә bәrabәrliklәrdә nә yoxdur?:

•

X – real ixrac
K – әsas kapitalın hәcmi
C – real istehlak
U – real milli gәlir
D – differensiallaşdırma operatoru

546 Müasir bazar iqtisadiyyatı şәraitindә inkişaf edәn ölkәlәrdә mövcud makroiqtisadi modellәr ictimai
iqtisadi inkişafın bu sәviyyәlәrini әks etdirirlәr: sәhv cavabı tapın

•

ictimai zәruri әmәk mәsrәfi
tsikllәrin dövrülüyü
әhali gәlirlәrinin istehlak vә әmanәt mәqsәdinә yönәldilmәsi
bazar bәrabәrliklәri şәraiti
iqtisadi artım şәraiti

547 Nemçinovun sistemi aşağıdakı beş modeldәn ibarәtdir: sәhv cavabı tapın

•

•

Minimum yaşayış sәviyyәsininin modeli
Ümumi sahә vә әrazi әmәk bölgüsü modeli
Ictimai zәruri әmәk mәsrәfi modeli
Müәssisәlәr arasında sahәdaxili әmәk bölgüsü modeli
Mәhsulun sahәdaxili differensiasiyası modeli

548 Nemçinovun sistemi aşağıdakı beş modeldәn ibarәtdir: sәhv cavabı tapın

•

Minimum yaşayış sәviyyәsininin modeli
Ümumi sahә vә әrazi әmәk bölgüsü modeli
Ictimai zәruri әmәk mәsrәfi modeli
Dayaq әmәkmәhsul balansı modeli
Mәhsulun sahәdaxili differensiasiyası modeli

549 Nemçinovun әmәkmәhsul modelindә söhbәt nәdәn gedir?

•

dövlәt ehtiyacı üçün verilәn xәrclәr vә xidmәtlәr, material, әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunmasının
modellәşdirilmәsindәn
cәmiyyәtin bütün üzvlәri minimum yaşayış sәviyyәsininin modellәşdirilmәsindәn
iqtisadiyyatın inkişafı әmәk resurslarının aktiv hissәsinin modellәşdirilmәsindәn
ictimai әmәk bölgüsünün modellәşdirilmәsindәn
әmәk haqqı /ödәniş/ çәkilәn әmәyә müqabilliyinin modellәşdirilmәsindәn

550 Sonrakı addımda Nemçinov nә modelini yaratmışdır.

•

kapitalmaliyyә
әmәkmaliyyә
kapitalәmәk
әmәkmәhsul
torpaqistehsal

551 Nemçinov makroiqtisadi model vasitәsilә nәyi tәdqiq etmişdir?

•

dövlәt ehtiyacı üçün verilәn xәrclәr vә xidmәtlәr, material, әmәk vә maliyyә resursları ilә tәmin olunmasını,
cәmiyyәtin bütün üzvlәri minimum yaşayış sәviyyәsini
iqtisadiyyatın inkişafı әmәk resurslarının aktiv hissәsini,
rasional qiymәt әmәlәgәlmә prinsilәrini
әmәk haqqı /ödәniş/ çәkilәn әmәyә müqabilliyini,

552 Göstәrilәnlәrdәn biri әhali gәlirinә aid deyildir.

•

real gәlirlәr
mütlәq gәlirlәr
natural gәlirlәr
pul gәlirlәri
nominal gәlirlәr.

553 Hansı iqtisadi artım tipidir?

•

heç biri
sabit artım
möhtәmәlar
mötәdil artım (mülayim,orta, sadә
sürәtli artım

554 Bunlardan hansı sadә multiplikatordur
investisiya artırımıbazar tarazlığına sәbәb olur
investisiya artırÜMM artmır

•

ÜMM artımında artan effektә sәbәb olur
investisiyanın artımı bazar mütәnasibliyindәn asılıdır
әmanәtә son hәdd meyilliyi

555 Multiplikator әmsalı әks etdirir

•

ÜMM artımında artan effektә sәbәb olur.
investisiya artırımıbazar tarazlığına sәbәb olur
investisiya artdıqcaÜMM artır
investisiya artırÜMM artmır
investisiyanın artımı bazar mütәnasibliyindәn asılıdır

556 әhali gәlirinin tәrkibinә daxildir

•

real gәlirlәr
hamısı.
natural gәlirlәr
pul gәlirlәri
nominal gәlirlәr

557 Göstәrilәnlәrdәn biri әhali gәlirinә aid deyildir

•

real gәlirlәr
nisbi gәlirlәr
natural gәlirlәr.
pul gәlirlәri
nominal gәlirlәr

558 әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsüdә istifadә olunur

•

Engel qanunu
Fillipis әyrisi
cavablar sәhvdir
laffer әyrisi
Qiffen effekti

559 әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsüdә istifadә olunur

•

Engel qanunu
Fillipis әyrisi
lorens әyrisi
laffer әyrisi
Qiffen effekti

560 Nominal gәlirlәrә aiddir

•

mәhsul vә xidmәtlәrin alınmasına sәrf olunan dәyәrdir
әhalinin bütün mәnbәylәrdәn pul formasında aldığı gәlirdir
real gәlirin bir hissәsi
sәrәncamda qalan gәlirlәr
әmәk haqqı + gizli iqtisadiyyatdan gәlirlәr

561 әhali gәlirlәrinә aiddir

•

nominal pul gәlirlәridir
real gәlirlәrdir
әmәk haqqıdır
milli gәlirin, pulmәhsulxidmәt formasında әhalidә qalan hissәsidir
natural gәlirdir

562 әhali gәlirlәrinә aiddir

•

pul gәlirlәridir
real gәlirlәrdir
әmәk haqqıdır
milli gәlirin, pulmәhsulxidmәt formasında әhalidә qalan hissәsidir
natural gәlirdir

563 Tәlәb infilyasiyasını yaradan amil hansıdır?

•

kommual xidmәtlәrin haqqının yüksәlmәsi
istehlaka meyillilik hәddinin azalması
neftin qiymәtinin yüksәlmәsi
dövlәtin büdcә kәsirinin arması
әhalidә tutulan vergilәrin arması

564 Mәhsulun faydalılq nәzәriyyәsı әsaslanır:(ParetoXiks—mәhsulu yararlılığı onun son vahidini dәyәri ilә
ölcülür).

•

cavablar dqzdür
mәhsulun faydalılığı onun nadirlik dәrәcәsi ilә ölcülür.
istehlakcı özünә zәruri mәhsulu secir
istehlakcı davranışı maksimum fayda vә yüksәk effekt almağa
) istehlakcı ücün onun tәlәbatını ödәyәn mәhsulun yığımda (tәrkibdә)

565 Enğel qanunu vә ;ğәliristehlak; әyrisi әks etdirir

•

cavablar düz deyil
ğәlir artdıqca – istehlak artır
istehlakın artması ğәlirin azalmasını әks etdirir
ğәlir artdıqca – istehlak artır
müәyyәn dövrdә ğәlirin arması hәmin dövrdә istehlakı armasıdır

566 Mәşğulluğun tәhlili әsaslanır

•

istehsal xәrclәrinә
ictimaizәruri әmәk mәsrәfinә
mübadilә dәyәrinә
әmәkdәyәr nәzәriyyәsinә
son faydalılıq vә istehlak keyfiyyәtinә

567 İSİM (İSәmtәә, İMpul) modelinin bәrabәrliklәri:

•

BCDE
ABCD
ADE
ACDE
ABCE

568 İstehlakçı davranışının müasir nәzәriyyәlәri: A) M.Fridmen B) F.Modelyani C) D.M.Klark E) M.Gilbert
CDE

•

BCD
ABD
ABC
BCE

569 İstehlakçı davranışının formalaşması şәrh edilir: A) gәlirlәrin artması B) gәlirlәrә nisbәtәn istehlakın
aşağı sәviyyәli artımı C) әhalinin fiziki tәlәbatının ödәnilmәsi D) gәlirin әsas hissәsinin әmanәtә
istiqamәtlәnmәsi E) әmanәt faizinin aşağı olması

•

BCDE
ABCD
CDE
ACDE
ABCE

570 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı tәnәzzül dövründәn aşağı düşür, hansı tәnәzzül dövründәn sоnra artır

•

iş hәftәsinin müddәti
еmal sәnayеsindә әmtәә еhtiyatının hәcmi
vеrgi daхil оlmaları
qiymәtli kağızların mәzәnnәsi
ÜDM – hәcmi

571 Iqtisadi artıma nеоklassik yanaşma hansı hеsab еdilir:

•

milli gәlirin faktiki artım tеmpinin zәmanәtli artım tеmpindәn kәnarlaşması, istеhsalın tsikilliyinә sәbәb оlur
mәcmu tәlәbi fоrmasında invеstisiya önәmli rоla malikdir
iqtisadiyyat dәyanәtli dеyildir, iqtisadi artımın balanslaşdırmış artımını tәmin еdәn amilmәnfәәt nоrması
dәyanәtli iqtisadi artım, milli gәlirin «zәmanәtli artım tеmpi» ilә tәmin оlunur
kömrük rüsümu idхal ölkәlәrin dövlәt оrqanları tәrәfindәn qоyulur

572 İnflyasiya şәraitindә әhali gәlirinin öyrәnilmәsi vә tәhlilindә hansı metoddan istifadә olunur

•

müqayisәli
statistik
ekstrpolyasiya
delfi metodu
normativ

573 Mәcmuu tәklif әks etdirir

•

ÜDNun nominal hәcmini
XMMun real hәcmini
bazara çıxarılan bütün mәhsulların dәyәrini
bazara çıxarılan bütün mәhsulların nominal dәyәrin i
ÜDMun potensial hәcmini.

574 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi tәnәzzül dövrünә aiddir:

•

vеrgi daхili оlmalarının azalması
uzun müddәtli хidmәt avadanlıqlarına invеstisiyanın azalması
әmtәә еhtiyatının azalması
işsizliyә görә yardımların azalması
sәhm mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi

575 Iqtisadi tsikil әlaqәdardır:
әmtә еhtiyatından
ancaq хarici amillәrdәn

•

•

daхili vә хarici amillәrin amillәrdәn
mәcmu tәlәb amillәrindәn
mәcmu tәklif amillәrindәn

576 Iqtisadiyyatın canlanması dövründә:

•

invеstisiyaların hәcmi artır
istеhsalın rеal hәcmi artır
istеhsalın nоminal hәcmi artır
istеsalın nоminal hәcmi dәyişmir
istеhsalın rеal hәcmi azalır, nоminal hәcmi artır

577 R. Slоn mоdеlindәn tarazlı iqtisadi artımın dәyanәtli xaraktеri:

•

әmanәt nоrmasının yüksәlmәsi
әhalinin artımı
iqtisadi kоnyukturanın vәziyyәtindәn asılı оlaraq dәyişilmә
ЕTT
istеsal amillәrinin qarşılıqlı әvәzlәnmәsi

578 Iqtisadi artımın nеоklassik mоdеlindәn әmәyin kapital tutmu:

•

iqtisadi kоnyukturanın vәziyyәtindәn asılı оlaraq dәyişir
armır
artır
aşağı düşür
düz cavab yохdur

579 İnhisarın hansı tәtbiq oluna bilәr:

•

35%
10%
75%
70%
65%

580 Pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsi MV=PQ hansı iqtisadçının adı ilә bağlıdır:

•

A.Smit
D. Rikkardo
İ.Fişer
S.Dubinin
M.Fridmen

581 İnflyasiyaya qarşı taktiki tәdbirlәr: A) bazarda tәklifi artırmaq B) iqtisadiyyatın әmtәliyinin artırılması
C) özәllәşdirmә D) әmanәtlәrin indekslәşdirilmәsi E) tәdiyyә balansının effektivliyinin artırılması

•

BCDE
ABCD
ABDE
ABCE
ACDE

582 İnflyasiyaya qarşı strateji tәdbirlәr: A) pul mәhdudiyyәti B) büdcә kәsirinin lәğvi C) vergi islahatları D)
hәrbi sәnayenin konversiyası E) müsadirә tipli pul islahatı

•

ABDE
ABCD
ACDE

BCDE
ABCE

583 Iqtisadi artım şәraitindә xalis invеstisiya оla bilәr

•

vahidә bәrabәrdir
bәrabәrdir «0»
müsbәt
mәnfi
daimi

584 Milli gәlirdә kapitalın xüsusi cәkisi 25%, әmәyin xüsusi cәkisi 75%, kapital еhtiyatının illik artımı 2%,
iş qüvvәsinin artımı 3% milli gәlir artımı 2% оlduğu halda mәhsuldar amili оlacaqdır

•

il әrzindә 7% artacaq
3% azalacaq
5% artacaq
il әrzindә 2,75%  artacaq
0,75% azalacaq

585 . Iqtisadiyyatda mәhsuldarlığın aş8ağı düşmәsi qanunu fәaliyyәt gösәtәrir, bu şәraitdә iqtisadi aptımı
nеcә saxlamaq оlar?

•

әlavә rеsurs istеhsalın hәcmini artırır
әlavә rеsurs armır, istеsalın ümumi hәcmi artmır
rеsursun artması ilә bahәm оnun qiymәtidә yüksәlir
daha cох rеsur tәlәb оlunur
istеhsal rеsursları daha az tәlәbоlunur

586 әhalinin әmәk fәaliyyәtindә iştirakı ölcülür

•

tam vә ya qismәn iş qabiliyyәtli әhalinin sayı ilә
mәşğul оlanların sayı ilә
әhalinin öz fәaliyyәti ilә
әhalinin sayı ilә
iqtisadi fәal әhali ilә

587 İnflyasiyanın tiplәri:

•

bütün cavablar düzdür
infyasiya qeydi şәrti
çaparaq inflyasiya
sürünәn inflyasiya
inflyasiya mәzәnnәsi

588 Pulkredit siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdir:

•

dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsindә xüsusimüәssisәlәrin payına genişlәndirilmәsi
kredit әmәliyyatların ümumi hәcmindә investisiyaların xüsusi çәkisinin yüksәldilmәsi
pulkredit әmәliyyatlarn ümumi hәcmindәn kommersiya banklarının xüsusi çәkisinin yüksәldilmәsi
inflyasiya sәviyyәsinin aşağı salınması

589 İstehsalın aşağı düşmәsi, qiymәtlәrin yüksәlmәsi әlaqәdardır:

•

mәcmu real hәcminin artımı olmadan qiymәtlәr yüksәlir
mәcmu tәklif әyrisi sola hәrәkәt edir
mәcmu tәlәb әyrisi sola doğru hәrәkәt edir
mәcmu tәlәb әyrisi sağa doğru hәrәkәt edir
mәcmu tәklif әyrisi sağa hәrәkәt edir

590 Sürәtli infilyasiya vaxtı hansı әhali qrupunun dövlәt dәstәyinә ehtiyacı var.

•

hamısı birlikdә
nominal gәliri qeyd olunmuş şәxslәr
«gizli» iqtisadiyyat iştirakçıları
nominal gәlirinin artımının qiymәt artımından geri qalan әhali
istehlak mәhsul istehsal edәnlәr

591 Pul tәklifi yüksәlir:

•

hamısı birlikdә
pul kütlәsi artır
nağd pulun depozitә nisbәti yüksәlir
ehtiyat norması artdığı halda
pul multiplikatoru azalır

592 Pul tәklifi azalır әgәr Mәrkәzi bank:

•

hamısı birlikdә
dövlәt istiqrazlarını әhaliyә vә kommersiya banklarına satır
ehtiyat normasını mәcburi artırır
kommersiya banklarına verilәn ssudanın uçot faizini yüksәldir
açıq bazardan istiqrazları alır

593 Mürәkkәb.İnflyasiyanın düzgün müәyyәnliyinin daha düzgün izahı hansıdır:

•

heç biri düz deyil
pulun alıcılıq qabiliyyәtinin azalması
pul artımı,real ÜDMnin artımını üstәlәyir
qiymәt artımı,kağız pulun hәddәn artıq buraxılışı
qiymәt artımı nominal ÜDM artımından aşağıdır

594 Pul tәklifi vә qiymәt dәyişilmәdiyi vәziyyәtindә pul bazarında gәlir sәviyyәsinin yüksәldiyi halda

•

hamısı birlikdә
pula tәlәbat azalır ,faiz stavkası artır
pula tәlәbat artır,faiz stavkası aşağı düşür
pula tәlәbat vә faiz stavkası yüksәlir
pula tәlәbat vә faiz stavkası azalır

595 Yüksәk inflyasiya şәraitindә maliyyәiqtisadi stabilliyә nail olunmaq tәdbirlәri:

•

xarici iqtisadi fәaliyyәtdә dövlәt inhisarının lәğv edilmәsi
büdcә defitsitinin azaldılması
әmәk haqqının vә digәr gәlirlәrin azaldılması
qiymәt üzәrindә dövlәt nәzarәtinin götürülmәsi
fәrdi sahibkarlığa tam sәrbәstlik verilmәsi

596 Bazar qiymәtlәrinin dәyişilmәsi nәticәlәri:

•

dövlәt xәrclәri vә vergi multiplikatorunun effektini artırır
fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsindә iştirak etmir
fiskal tәdbirlәrin effektini güclәndirir
fiskal siyasәtin nәticәlәrinә tәsir etmir
fiskal siyasәt tәdbirlәrinin fәaliyyәtliliyini aşağı salır

597 Milli valyuta mәzәnnәsinin dәyişkәnli şәraitindә
xarici balansın tәnzimlәnmәsindә fiskal siyasәtdәn istifadә olunur

•

•

xarici vә daxili bazarın tәnzimlәnmәsindә pul siyasәtindәn istifadә olunur
xarici balansın tәnzimlәnmәsindә pul siyasәtinin müqayisәli üstünlüyü.
xarici vә daxili balansın tәnzimlәnmәsi ilә müqayisәdә büdcәvergi siyasәti üstünlük tәşkil edir
pul siyasәti daxili bazarın tarazlığının tәmin olunmasında istifadә olunur

598 Iqtisadi artım vә mәşğulluq sәviyyәsi birbaşa әlaqәdardar tәsdiqi nәyi ifadә еdir:

•

dәyanәtli iqtisadi artım milli gәlirin «zәmanәtli artım» ilә tәmin оlunur.
iqtisadi artım tеmpi artır, mәşğülluq azalır
Iqtisadi artım tеmpi ilә yanaşaı, mәşğulluq sәviyyәsidә artır
iqtisadi artım tеmpi artdığı halda, mәşğulluq sәviyyәsinin hansı istiqamәtdә dәyişmәsini söylәmәk mümkün
dеyildir.
iqtisadi artımın dәyişilmәsinә mәşğulluqun dәyişilmәsi ilә nail оlunmaq оlar

599 Tsiklik inkişafa, xarici еkzоgеn sәbәblәr aiddir:

•

iş hәftәsinin müddәti
siyasi hadisәlәr
tәlәb vә tәklif
tәbii iqlim hadisәlәri
еmal sәnayеsindә әmtәә еhtiyatı

600 Iqtisadi inkişafın tsiklik xaraktеri ücün sәciyyәvidir:

•

rеsurs istеhsalının hәcminin artırılması
istеhsal fоndlarından intеnsiv vә еkstеnsiv istifadә
istеhsalın matеrial tutumu
bazar iqtisadiyyatı ücün
mәhsuldarlıq vә әmәk tutumu

601 İnflyasiyanın tiplәri: A) inflyasiya riski B) inflyasiya silsilәsi C) gizli inflyasiya D) mötәdil inflyasiya E)
inflyasiya sürәti

•

CDE
ABCE
ABDE
ABCD
BCDE

602 Mәrkәzi bank uçot stavkasını yüksәldiyi halda nә vaş verir:

•

heç biri düz deyil
mәrkәzi bankın kommersiya banklarına verdiyi ssudanı stimullaşdırır
әhalinin әmanәtlәri vә depozitlәrinin hәcmini stimullaşdırır
kommersiya banklarının ümumi ehtiyatı azalır
kommersiya banklarının ümumi ehtiyatı yüksәlir

603 Iqtisadi artımın zәmanәtli sürәti müәyyәn еdilir:

•

yığımın оptimal nоrması ilә
«mәhsul – kapital», «kapital – mәhsul»  i sәciyyәlәndirәn tехniki әmsallarla
әmәk tәklifinin bәrabәr artımı ilә
әmәk mәhsuldarlığının artımı ilә
әmanәt nоrmasının yüksәlmәsi ilә

604 Tәlәb infilyasiyasını yaradan amil hansıdır

•

dövlәtin büdcә kәsirinin arması
kommual xidmәtlәrin haqqının yüksәlmәsi

әhalidә tutulan vergilәrin arması.
neftin qiymәtinin yüksәlmәsi.
istehlaka meyillilik hәddinin azalması

605 İnfilyasiyanın tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrindәn hansı әsasdır

•

әmәk haqqı vә qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi
pul islahatının aparılması
defilyasiya tәdbirlәrinin aparılması
maliyyә sisteminin sağlamlaşdırılması
pul emisiyasının dayandırılması

606 İnfilyasiyanın tәnzimlәnmәsi tәdbirlәridir

•

pul islahatının aparılması
maliyyә sisteminin sağlamlaşdırılması
cavablar düzdür
әmәk haqqı vә qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi
defilyasiya tәdbirlәrinin aparılması

607 İnfilyasiyanın tәnzimlәnmәsi tәdbiri deyildir.

•

әmәk haqqı vә qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi
pul islahatının aparılması
defilyasiya tәdbirlәrinin aparılması
pul emisiyasının dayandırılması
maliyyә sisteminin sağlamlaşdırılması

608 İnfilyasiya ilә işsizlik arasında әlaqәni göstәrәn әyri A) Fillipis әyrisi B) M.Fridmen C) D.M. Keyns D)
D. Klark E) F. MOdelyani

•

ACDE
ABCE
ABDE
ABCD
BCDE

609 İnfilyasiyaya qarşı dövlәt tәdbirlәri sistemi A) Qiymәt vә gәlirlәrin dondurulması B) Qiymәt vә
gәlirlәrin max hәddinin müәyyәnliyi C) әmәk mәhsuldarlığının artımının, әmәk haqqının artımını üstәlәmәsi
D) Qiymәt vә gәlir üzәrindә totalitar nәzarәt E) Dövlәt müdaxilәsini yüksәltmәk

•

BCDE
ACDE
ABCE
ABDE
ABCD

610 İnfilyasiyanı doğuran digәr sәbәblәr: A) Tәlәbin artmasından doğan infilyasiya B) İstehsal xәrclәrinin
aotmasından C) әmәk haqqının әsassız yüksәldilmәsi D) Tәklif mexanizminin pozulması E) Gizli
iqtisadiyyat

•

ADE
ABCE
ABCD
ACDE
BCDE

611 İnfilyasiyanı yaradan köklü sәbәblәr: A) Pul dövriyyәsinә dövlәt inhisarı B) Pul emisiyasına dövlәt
inhisarı C) әmәk haqqının sәviyyәsinә hәmkarların inhisarı D) Qiymәt sәviyyәsinә iri firmaların inhisarı E)

Müәssisәnin inhisar fәaliyyәti.

•

BCDE
ABCD
ABCE
BCE
ABDE

612 Hansı halda ölçülәn işsizlik faktiki işsizlikdәn aşağı ola bilәr

•

Ölçülәn işsizlik friksion işsizliyi әhatә etmir
ölçülәn işsizlik tәqaüdçülәri әhatә etmir.
müәyyәn işsizlik iş tapmaq istәsәlәrdә buna nail ola bilmәmişlәr
bәzilәri işsiz olsalarda iş axtarmaqla mәşğul olmamışlar
ölçülәn işsizlik, yeniyetmәlәrin işsizliyini әhatә etmir

613 İstehsal amillәri sahiblәrinin mәzmu gәliri ibarәtdir

•

cari gәlir
milli gәlir
Ümumi milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
sәrәncamda qalan gәlir

614 Makroiqtisadi model tәrtib edilir:

•

iqtisadiyyatın ideal fәaliyyәtini әks etdirmәk üçün
Endoqen dәyişәnlәrin ekzogen dәyişәnlәrә tәsirinin tәhlili
İqtisadi subyektlәrin hәrәkәtinin nәticәyә tәsirinin öyrәnilmәsi üçün
Ciddi iqtisadi әlaqәlәri aşkarlamaq üçün
İqtisadiyyatda baş verәn proseslәri dәqiq әks etdirmәk üçün

615 İstehsal funksiyasının mahiyyәti nәdir

•

XMMun istehsal amillәri
infilyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi
ÜDM vә MGin nominal hәcmi
ÜMMun nominal hәcmi
әmәk vә kapitalın istehsala tәsiri

616 Makroiqtisadi artım nәzәriyyәsinin müәllifi kim olub

•

D.Bell
U.Rostou
V.Zombart
K.Marks
D.M.Keys

617 İstehsal amillәrinә daxil deyildir

•

tәbii resurslar
Sahikarlıq fәaliyyәti
әmәk
kapital
Forsmojor hadisılәri

618 İstehsal amillәrinә daxil deyildir
kapital

•

•

NoyXay
Sahikarlıq fәaliyyәti
tәbii resurslar
әmәk

619 İstehsal amillәrinә daxil deyildir

•

Sahikarlıq fәaliyyәti
ETTnin inkişafı
kapital
әmәk
tәbii resurslar

620 Milli sәrvәtin tәrkibi ibarәtdir:

•

mәcmu gәlirlә vergi fәrqi
alınmış mәcmu gәlirlәrin cәmi
istehsal vasitәlәri,toplanmış sәrvәt,tәbii resurslar,maddi vә mәdәni dәyәrlәr
tәbii sәrvәtlәr vә mәdәni dәyәrlәr
tәbii sәrvәtlәr vә insan resursları

621 İqtisadi artımın tәnzimlәnmәsi istiqamәtlәri:

•

Dövlәt pul siyasәtini hәyata keçirmәli
Bazarın hәll edә bilmәdiyi problemlәri dövlәt öz üzәrinә götürür
Antitsiklik tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir
İstehsal vastәlәrinә tәlәbi tәnzimlәmәsi
Bütün cavablar düzdür

622 İqtisadi artımın ekstensiv tipinin amillәri: A) İşçilәrin say artımı B) İş vaxtının artırılması C) әsas vә
dövriyyә fondlarının artırılması D) Texnologiyanın stabil vәziyyәtindә investisiyaların artırılmasf E) İşçilәrin
ixtisasının artırılması

•

BCDE
ABDE
ACDE
BCE
ABCD

623 Torpağın qiymәtinin yüksәldilmәsi nәyә sәbәb olur:

•

fermerlәrin gәlirinin azalmasına
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun qiymәtinin yüksәlmәsinә
torpaqdan yaxşı istifadәyә
mәnzil kirayәsinin artmasına
kәnd tәsәrrüfatında mәşğulluğun azalmasına

624 әmәk resurslarının planlaşdırılması predmetidir

•

istehlak resurslarının hәcminin artması
mәhsuldarlıq vә әmәk tutumu
işlәyәnlәrin quruluşu vә sayı
istehsalın material tutumu
fondların intensiv vә ekstensiv istifadәsi

625 Renta icarә haqqından fәrq:
differensial rentadır
eyni mәvhumlardır

•

mütlәq vә diferensal rentaların cәmi
torpağa sәrfedilmiş kapitaldan istifadә haqqıdır
icarә haqqı rentadan әlavә kapitaldan istifadәsini әks etdirir

626 Tinbergenin istehsal funksiyasının mәzmunu

•

mәşğul olanların ixtisasının artırılması
mәhsuldan ETT – inkişafına vәsaitin istiqamәtlәnmәsi
hamısı birlikdә
işçilәrin sayının artması
neytral texniki proqress

627 Solounun istehsal funksiyasının mәzmunu

•

hamısı birlikdә
ölkә әhalisinin artımı
әmanәt normasının artımı
Texnoloji proqress
kapital artımı

628 İqtisadi artımın insentiv tipinin amillәri: A) Yeni texnika vә texnologiyanın tәtbiqi B) İstehsal tsiklinin
qısaldılması C) Fondların dövriyyәsinin artırılması D) İstehsalın tәşkilinin yaxşılaşdırılması E) İş vaxtının
artırılması

•

BCE
ABCD
ABDE
ACDE
BCDE

629 Makroiqtisadi tәhlil aparılarkәn istifadә olunan istehsal funksiyaları: A) KobbaDuqlas B) Tinberqen C)
Solo D) Ancişqin E) Fediman

•

ABDE
BCE
BCDE
ACDE
ABCDE

630 Hansı iqtisadi artım tipidir?

•

heç biri
sürәtli artım
mötәdil artım (mülayim,orta, sadә
intesiv artım
sabit artım

631 Hansı iqtisadi artım tipidir

•

heç biri.
mötәdil artım (mülayim,orta, sadә
ekstensiv artım
sabit artım
sürәtli artım

632 İqtisadi artım izah olunur

•

ÜMMun real hәcminin artması vә bir nәfәrә ÜMMun artımı kimi
bank faizinin aşağı salınması vastәsilә istehsal hәcminin

resursların sahәlәr arasında bölgüsü kimi
istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü kimi.
amortizasiya ayırmaları hesabına isterhsalın genişlәndirilmәsi kimi

633 Respublikada iqtisadi artım nәzәriyyәsi üzrә tәdqiqat aparmış iqtisadçılar: A) prof.әhmәdov M. B)
prof.Allahverdiyev H. C) prof.Quliyev T. D) prof.Şәkәrәliyev A. E) prof.Meybullayev M.

•

E
ABE
ABDE
ACE
ADE

634 İqtisadi artımın mahiyyәti: A) Yeni proqramların hәyata keçirilmәsi B) Yoxsulluğun aradan qaldırılması
C) әtraf mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alınması D) Mövcud resurslardan sәmәrәli istifadә olanması E)
Pulun kәmiyyәt tәrәfinin tәnzimlәnmәsi

•

BCE
ABCD
ABCE
BCDE
ABDE

635 Böhranın tiplәri: A) Tsiklik böhran B) Aralıq böhran C) Sahә böhranı D) Quruluş böhranı E) әrazi
böhranı

•

ABDE
BCE
BCDE
ABCD
ACDE

636 Böhranın canlanma fazasının әlamәtlәri

•

cavablar düzdür
istehsal vә mәşğulluğun artması
qiymәtlәrin yüksәlmәsi
kapital qoyuluşuna başlanılması
faiz stavkası yüksәlir

637 Böhranın yüksәliş fazasına daxil olmayan әlamәt

•

mәşğulluğun artması
iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi
yeni növ mәhsulların istehsalı
yeni müәssisәlәrin yaradılması
kapital qoyuluşunun sürәtlә artması

638 Yüksәliş fazasının әlamәti hesab edilmir

•

kapital qoyuluşunun sürәtlә arması
istehsal artır
iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi
yeni növ mәhsulların istehsalı
yeni müәssisәlәrin yaradılması

639 Ywksәliş fazasına aid deyil

•

qiymәtlәrin artması

iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi
yeni növ mәhsulların istehsalı
yeni müәssisәlәrin yaradılması
kapital qoyuluşunun sürәtlә artması

640 Böhranın yüksәliş fazasının әlamәtlәri

•

kapital qoyuluşunun sürәtlә arması
iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi
yeni müәssisәlәrin yaradılması
yeni mәhsulların yaranması
cavablar düzdür

641 İqtisadi tsiklin mәrhәlәlәrinin ardıcıllığını göstәrin. 1. böhran 2. yüksәliş 3. durğunluq 4. canlanma

•

1.2.3.4.
2.3.4.1
1.3.4.2.
1.4.2.3

642 İqtisadi tsiklin mәrhәlәlәrinin ardıcıllığını göstәrin a) böhran b) canlanma c) yüksәliş d) durğunluq

•

abcd
bcda
adbc
dcba

643 Klassik formada iqtisadi tsiklin mәrhәlәlәrinә aiddir

•

cavablar düzdür
durğunluq
böhran
canlanma
yüksәliş

644 Tәbii inhisar sahәsinә nümunә ola bilәr:

•

özәl banklar
Milli bank
Lukyol kompaniyası
Xalq qazeti
şәhәr metropoliteni

645 Aşağıdakı sahәlәrdәn hansına effektli inhisar tәtbiq edilә bilәr:

•

su şәbәkәsi
pәrakәndә ticarәt
mәişәt tullantıları
kosmik tәdqiqatlara
zibillәrin yığılması

646 Aşağıdakı mәhsul bazarlarından hansı daha çox tәkmil rәqabәtin şәrtlәrinә uyğun gәlir:

•

firmanın sәhmi vә istiqrazları
polad
bәrbәrxana xidmәti
benzin
avtomobil

647 İnhisarın növlәri: A) İstehsal vә kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi B) Texnoloji oliqapoliya C) Mәhsulun
dversifikasiyası D) ETTnin aparıcı müәssisәlәrin birliyi E) Tәbii inhisarın sәrhәdinin müәyyәn edilmәsi

•

ABCD
BCDE
BCE
ACDE
ABDE

648 İqtisadi tsiklin hәrәkәti: A) Yüksәliş B) Böhran C) Durğunluq D) Canlanma E) Yüksәliş

•

ABCDE
DE
ABC
BCD
CDE

649 Canlanma fazası әlamәti hesab edilmir

•

kapital qoyuluşunun sürәtlә artması
işsizlik azalır
qiymәtlәrin yüksәlmәsi
istehsalın artması
faiz stavkası yüksәlir

650 Canlanma fazasına daxil olmayan әlamәt

•

faiz stavkası yüksәlir
istehsal vә mәşğulluq artır
yeni müәssisәlәrin yaradılması
qiymәtlәrin yüksәlmәsi
kapital qoyuluşuna başlanılması

651 Canlanma fazasına daxil deyldir.

•

qiymәtlәrin yüksәlmәsi
kapital qoyuluşunun sürәtlә artması
yeni müәssisәlәrin yaradılması
kapital qoyuluşuna başlanılması
yeni mәhsulların istehsal edilmәsi

652 Canlanma fazasına daxil deyldir

•

istehsal vә mәşğulluq artır
faiz stavkası yüksәlir
qiymәtlәrin yüksәlmәsi
iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi
kapital qoyuluşuna başlanılması

653 Durğunluq fazasının әlamәti deyildir

•

istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt göstәrmәsi
investisiya riskinını azalması
işsizlik sәviyyәsinin yüksәlmәsi
konyukturaya etimadın yüksәlmәsi
mәhsul ehtiyatının bazar tәrәfindәn sorulması

654 Durğunluq fazasına daxil olmayan әlamәt

•

•

kapital qoyuluşunun azalması
konyukturaya etimadın arması
investisiya riskinını azalması
mәhsul ehtiyatının sorulması
istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt göstәrmәsi

655 Durğunluq fazasının әlamәti deyildir

•

investisiya riskinını azalması
mәhsul ehtiyatının bazar tәrәfindәn sorulması
konyukturaya etimadın yüksәlmәsi
istehsalın dar cәrcivә”dә fәaliyyәt göstәrmәsi
mәhsüul artıqlığı

656 Böhran fazasına daxil deyildir

•

istehsalın aşağı düşmәsi
mәhsul artıqlığı
konyukturaya etimadın yüksәlmәsi
işsizliyin artması
qiymәt sәviyyәsinın aşağ düşmәsi

657 Böhran fazasasına aid olmayan әlamәt hansıdır.

•

mәşğulluğun aşağı düşmәsi
qiymәt sәviyyәsinın aşağ düşmәsi
mәhsul artığının mәhv edilmәsi
investisiya qoyuluşunun azalması
istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt göstәrmәsi

658 Böhran fazasına aid olmayan әlamәti göstәrin

•

qiymәt sәviyyәsinın aşağ düşmәsi
işsizliyin artması
istehsalın aşağı düşmәsi
mәhsul artıqlığı
konyuktura etimadının yüksәlmәsi

659 Böhran fazasının әlamәti deyildir

•

mәhsul ehtiyatının bazar tәrәfindәn sorulması
istehsalın azalması
mәşğulluğun aşağı düşmәsi
mәhsul artıqlığı
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi

660 Hansı әlamәt böhran fazasına aid deyildir?

•

mәhsul artıqlığı
mәşğulluğun aşağı düşmәsi
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
investisiya qoyuluşunun azalması
konyukturaya etimadı artması

661 Hansı әlamәt böhran fazasına aid deyildir?

•

mәşğulluğun aşağı düşmәsi
investisiya riskinin azalması
mәhsul artığının mәhv edilmәs

qiymәtlәrin aşağı düşmәsie
investisiya qoyuluşunun azalması

662 Hansı әlamәt böhran fazasına aid deyildir?

•

mәhsul artığının mәhv edilmәs
mәşğulluğun aşağı düşmәsi
qiymәtlәrin aşağı düşmәsie
investisiya qoyuluşunun azalması
mәhsul ehtiyatının bazar tәrәfindәn sorulması

663 Hansı әlamәt böhran fazasına aid deyildir

•

istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt ğöstәrmәsi
investisiya qoyuluşunun azalması
mәşğulluğun aşağı düşmәsi
mәhsul artığının mәhv edilmәsi
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi

664 Böhran fazasının әlamәti hansıdır?

•

istehsalın vә mәşöulluöun aşağı düşmәsi
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
mәhsul artıqlığı
cavablar düzdür
investisiya qoyuluşunun azalması

665 İdxal fәaliyyәtindә hansı tarif tәdbirinә aiddir:

•

idxal kvotasının tәtbiq edilmsi
daşınma verqilәrinin tәtbiq edilmәsi
idxal verqilәrinin artırılması vә tәtbiq edilmәsi
dövlәt sifarişlәrinin yerli müәssisәlәrdә yerlәşdirilmәsi
milli texniki standartların tәtbiq edilmәsi

666 İdxal fәaliyyәtindә hansı qeyritarif tәdbiridir:

•

idxal kvotasının tәtbiq edilmәsi
idxal lisenziyalarının tәtbiqi
milli texniki standartların tәtbiq edilmәsi
qәtirilmә verqilәrinin tәtbiq edilmәsi
dövlәt sifarişlәrinin yerli müәssisәlәrdә yerlәşdirilmәsi

667 Müasir şәraitdә xarici ticarәt münasibәtlәrin hansı xüsusiyyәti әsas hesab olunur:

•

kapital axınının sürәtinin xarici ticarәt artımından yüksәk olması
әmәk mübadilәsinin nğvlülüyünün azaldılması
xarici ticarәtin hәcmi,istehsal artımından geri qalır
qiymәtlәrin beynәlmilәllşdirilmәsi
daxili qiymәtlәrin dünya qiymәtlәrinә istiqamәtlәnmәsi

668 Dövlәtin antihinsar siyasәti: A) Mәhsulun bir әldә toplanmasının qarşısı alınmalıdır. B) İnhisarın tәbii
forması saxlanılmalıdır. C) Tәbii inhisarın sәrhәdlәri müәyyәn edilmәli vә onun tәnzimlәnmәsi aparılmalıdır.
D) İnhisara inzibati nәzarәt – iqtisadi sanksiyalar, kredit nәzarәti olmalıdır. E) İstehsalın vә kapitalın
mәrkәzlәşdirilmәsi aparılmalıdır

•

ABDE
ABCD
BCE

BCDE
ACDE

669 Rәqabәt anlayışının mahiyyәtinә daxil deyildir

•

cavablar sәhvdir
maksimum gәlir götürmәk uğrunda mübarizә
mәsulun maksimum qiymәtә alınması uğrunda mübarizә
müxtәlif sahәlәrdә uğur qazanılmasına çalışmaq
inkişafın hәrәkәtverici qüvvәsi]

670 Rәqabәt anlayışının mahiyyәtini izah edin

•

cavablar düzdür
maksimum gәlir götürmәk uğrunda mübarizә
mәsulun minimum qiymәtә alınması uğrunda mübarizә
müxtәlif sahәlәrdә uğur qazanılmasına çalışmaq
inkişafın hәrәkәtverici qüvvәsi

671 Makroiqtisadi istehsal amillәrinin tәrkibin daxil deyidir

•

mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalına sәrf olunan insan әmәyi
mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalı ücün zәruri olan texnika
bütün intensiv amillәr
cavablar düzdüt
tәbi ehtiyatlar ( Torpaq. yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәr

672 Makroiqtisadi istehsal amillәrinin tәrkibin daxildir

•

mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalı ücün zәruri olan texnika
tәbi ehtiyatlar ( Torpaq. yeraltı vә yerüstü sәrvәtlәr
cavablar düzdür
sahikarlıq fәaliyyәti
mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalına sәrf olunan insan әmәyi

673 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi milli iqtisadiyyata makroiktisadi tәsir alәti kimi

•

cavablar düzdür
sosialpsixoloji amil kimi
milli mentalitet vә әnәnә alәti kimi
әhalinin sәmәrәli gözlәmә dәrәcәsi
dövlәtin fәliyyәtinә etibar edilmәsi

674 Hәrbisәnaye kompleksinin yaradılması hansı dövlәtin fәaliyyәti ilә әlaqәdardır

•

Fransa
sabiq SSRİ
Yaponiya
Almaniya
ABŞ

675 İstehsalın tsiklik hәrәkәtinin sәbәblәri

•

düzgün mütәnsibliklәrin olmaması
istehlakdan artıq istehsalın olması.( Kens).
cavablar düzdür
mәhsuldar vә qeyri mәhsuldar illәr.(tәbii amil. U.S.Cevonson nәzәriyyәsi)
dövlәtin fiskal siyasәtindәki sәhvlәr

676 Hansı әlamәt durğunluq fazasına aid deyil

•

konyukturaya etimadınının bәrpa olunması
mәhsul artıqlığı
istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt ğöstәrmәsi
mәhsul ehtiyatının sorulması
investisiya riskinın azalması

677 Hansı әlamәt durğunluq fazasına aid deyil

•

istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt ğöstәrmәsi
istehsalın hәçminin azalması
investisiya riskinın azalması
konyukturaya etimadınının bәrpa olunması
mәhsul ehtiyatının sorulması

678 Hansı әlamәt durğunluq fazasına aid deyil

•

investisiya riskinın azalmas
mәşğulluğun aşağı düşmәsi
istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt ğöstәrmәsi
mәhsul ehtiyatının sorulması
konyukturaya etimadınının bәrpa olunması

679 Hansı әlamәt durğunluq fazasına aid deyil

•

investisiya riskinın azalması
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt ğöstәrmәsi
mәhsul ehtiyatının sorulması
konyukturaya etimadınının bәrpa olunması .

680 Durğunluq fazasının әlamәtlәri: istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt ğös tәrmәsi

•

mәhsul ehtiyatının bazar tәrәfindәn sorulması
istehsalın dar cәrcivәdә fәaliyyәt ğöstәrmәsi
investisiya riskinın azalması
cavablar düzdür
konyukturaya etimadın yüksәlmәsi

681 Layihәnin alternativ xәrclәri:

•

daxili rentabellik norması
layihәnin diskont xәrcinin gözlәnilmәsi
alternativ layihәnin xәrclәrinin gözlәnilmәsi
alternativ layihәdәn effektiv gözlәnilmәsi
investisiyanın özünü ödәmәsi

682 Layihәnin iqtisadi effektivlik meyarı hansıdır:

•

alternativ layihәnin xәrclәri
yeni iş yerlәrinin yaradılması
daxili rentabellik norması
alternativ layihәdәn effektin gözdәnilmәsi
investisiyaların özünü ödәmәsi

683 Ev tәsәrrüfatı öz qәlirinin bir hissәsini bankda yerlәşdirdiyi halda
hamısı birlikdә

•

•

әmanәti investisiyaya istiqamәtlәndirirlәr
investisiyalaşdırırlar lakin әmanәti saxlamırlar
әmanәti investisiyaya istiqamәtlәndirmirlәr
әmanәti investisiyaya çox qiymәtli kağızlara sәrf edirlәr

684 İllik ssuda kapitalı 5% norma 200 dollar olduğu halda torpağın qiymәtini tәyin etmәli

•

2000 dollar
8000 dollar
6000 dollar
4000 dollar
12000 dollar

685 әvvәlki dövrә nisbәtәn istehsal hәcminin aşağı sәbiyyәdә tәkrarlanması

•

konyukturalı tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal

686 Tәkrar istehsaiın tiplәri

•

ekstensiv, intensiv vә qarışıq
geniş
ekstensiv.
intensiv
sadә

687 Tәkrar istehsal hәzәriyyәsinin müәllifi

•

A. Simit
F.Akvinski
U.Petti.
K.Marks
F.Kene

688 İqtisadi tsikllәrin dövr etmә müddәtlәri:

•

on il
beş il
on beş il
3 il
cavab yoxdur

689 İqtisadiyyatın canlanma dövrü:

•

istehsalın real hәcmi yüksәlir
istehsalın nominal hәcmi yüksәlir
istehsalın nominal hәcmi dәyişmir
nominal artır, real dәyişmir
nominal artır, real aşağı düşür

690 İstehsalın tәnәzzül dövründә müşahidә olunur?
tәnәzzül, depressiya, enmә, canlanma
işsizliyin azalması
mәşğulluq sәviyyәsi dәyişmir
işgüzar aktivliyin tәnәzzülü

•

•

işsizliyin artması

691 İstehsalın inkişafının tәsiklik xarakteri әks etdirir

•

istehsalın hәcmini
istehsal vasitәlәrinә tәlәbin artması nәticәsindә iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi
dövri xarakterә malik olan iqtisadi konyukturanın titrәmәsini (enibqalxması)
işgüzar aktivliyin dövri olaraq düşmәsi
işgüzar aktivliyin dövrü olaraq yüksәlmәsi

692 Hansı iqtsadi mәktәbdә ilkin olaraq tәkrar isthsal mәsәlәsinә baxılmışdır:

•

fiziokrat
merkantilizim
merjramilizim
keyns
marksizim

693 Sadә tәkrar istehsal әhatә edir:

•

kütlәvi istehsal
istehsalın sıxılmış ölçüdә bәrpası
istehsalın geniş ölçüdә bәrpası
istesalın sabit ölçüdә bәrpası
istehsalın mәhdudlaşdırılması

694 Tәkrar istehsal dәyişmә miqyasına qörә fәrqlәndirilir A) Sadә tәkrar istehsal B) Fasilәli tәkrar istehsal
C)Geniş tәkrar istehsal D) Mәhdud tәkrar istehsal

•

BCD
ACD
ABC
CBD
ABD

695 . F.Gene ixtisasca kim olmuşdur?

•

İqtisadcı
Riyaziyyatçı
idmançı
Saray müsafiri
Hәkim

696 Tәkrar itehsal ifadә edir:

•

Maddi nemәtlәrin istehlakı
Maddi nemәtlәrin istehsalı
Bütün cavablar düzdür.
İşçi qüvvәsinin tәkrar istehsalı
Әmәk resurslarının tәkrar istehsalı

697 Sәnaye tsiklinin fazaları hesab edilir

•

tәnәzzül, depressiya, aşağı düşmә, canlanma yüksәliş
depressiya, azalma, aşağı düşmә
depressiya, enmә, canlanma, artım
süni canlanma, yüksәliş, canlanma vә artma
tәnәzzül, depressiya, canlanma artım

698 Istehsal hәcminin artımlı tәkrarlanması

•

fәrdi tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
konyukturalı tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal

699 İqtisadi tsikl nәzәriyyәsindә öyrәnilir

•

istehsal vasitәlәrinә tәlәbin artması nәticәsindә inkişafın sürәtlәnmәsi
istehsalın tarazlı vә dayanıqlı artımının şәrtlәri, amillәri
dövlәt, firma, müәssisәlәrin planlaşdırmanın uyğunlaşdırılması mexanizmi
milli istehsalın real hәcminin enibqalxması sәbәblәri
ÜDMn strukturu

700 İqtisadi tsiklin davamlılığı:

•

bir mәnalı cavab vermәk mümkün deyil
bir il
iki il
beş il
on il

701 Tәkrar istehsal anlayışının ilk dәfә istifadә edәn mütәfәkkir:

•

A.Smit
D.Rikardo.
F.Gene
F.Engels
K.Marks

