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1909y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1909Y Makroiqtisadiyyat

Әmәk, kapital, torpaq vә sahibkarlıq qabiliyyәti kateqoriyalarını birlәşdirәn ümumi әlamәt hansıdır?

Dövlәt büdcәsi kәsirinin azalması nә ilә müşayiәt edilir:

Dövretmә modelinә әsasәn mәcmu mәhsul bәrabәrdir:

Dövretmә modelinә әsasәn sәrәncamda olan gәlir bәrabәrdir:

İnyeksiya anlayışına aiddir:

İxrac idxalı üstәlәyirsә:

Bir ölkәnin pul vahidinin qiymәtinin digәr ölkәnin pul vahidi ilә ifadәsi necә adlanır:

milli sәrvәt
istehsal amili•
dövriyyә vasitәsi
infrastruktur potensialı
tәbii resurs

düzgün cavab yoxdur
investisiyaların azalması ilә
xüsusi әmanәtlәrin azalması ilә•
idxalın artması ilә
ixracın azalması ilә

düzgün cavab yoxdur
Y = C + İ + G + Ex
Y = C + S + T + İm
Y = C + İ + G + Xn•
Y = C + İ + S + G + Xn

Yd = C + S + Tx
Yd = Y + S – Tx
Yd = Y – Tr + Tx
Yd = Y + Tr – Tx•
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
idxal
әmanәtlәr
transfert ödәmәlәri•
vergilәr

mәcmu gәlir mәcmu xәrclәri üstәlәyir
ölkәyә kapital axını baş verir
mәcmu xәrclәr mәcmu gәlirlәri üstәlәyir
ölkәdәn kapital axını baş verir•
düzgün cavab yoxdur

valyuta mәzәnnәsi•
Cini әmsalı
likvidlik әmsalı
faiz dәrәcәsi
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Hökümәtin gәlirlәri onun xәrclәrini üstәlәyәrsә:

Qapalı iqtisadiyyatda dövlәt büdcәsinin profisiti nәyә bәrabәrdir:

İqtisadiyyatın üçsektorlu modelindә әmtәә vә xidmәtlәrin tәklifi nәyә bәrabәr olmalıdır:

Maliyyә bazarının әsas funksiyası – hansıların arasında qarşılıqlı әlaqәnin tәmin edilmәsidir:

“Torpaq” amilindәn әldә olunan gәlir necә adlanır:

“Sahibkarlıq qabiliyyәti” amilindәn әldә olunan gәlir necә adlanır:

İkisektorlu modeldә dövretmә nәyi göstәrir:

Hansı bazar qismәn tam rәqabәtli bazar hesab edilә bilәr:

Dou – Cons indeksi

düzgün cavab yoxdur
dövlәt maliyyә bazarında borc alan kimi çıxış edir
mәcmu gәlirlәr mәcmu xәrclәri üstәlәyir
dövlәt maliyyә bazarında kreditor kimi çıxış edir•
ölkәyә kapital axını baş verir

düzgün cavab yoxdur
vergilәr + transfertlәr – dövlәt tәdarükü
vergilәr + transfertlәr + dövlәt tәdarükü
vergilәr – transfertlәr – dövlәt tәdarükü•
vergilәr + transfertlәr + istehlak xәrclәri

düzgün cavab yoxdur
istehlaka
istehlak + investisiyalar + dövlәt tәdarükü – vergilәr
istehlak + investisiyalar + dövlәt tәdarükü•
istehlak + investisiyalara

firmalar vә xarici sektorun
firma vә dövlәtin
ev tәsәrrüfatları vә firmaların
kreditor vә borc alanların•
dövlәt vә ev tәsәrrüfatların

torpağın qiymәti
faiz dәrәcәsi
sahibkarlıq gәliri
mәnfәәt
renta•

әmәk haqqı
faiz gәliri
mәnfәәt•
sahibkarlıq gәliri
mәvacib

düzgün cavab yoxdur
ev tәsәrrüfatı vә dövlәt arasında gәlir axınını
dövlәt vә firmalar arasında gәlir axınını
ev tәsәrrüfatları, firmalar vә dövlәt arasında gәlir axınını
ev tәsәrrüfatları vә firmalar arasında gәlir axınını•
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Hansı bazar tam rәqabәtli bazar hesab edilә bilәr:

Makroiqtisadi bazarlara aid edilmir:

Nisbi makroiqtisadi göstәricilәrә aiddir:

Mütlәq makroiqtisadi göstәricilәrә aiddir:

Axın göstәricisi kimi çıxış edir:

Ehtiyatlar göstәricisi kimi çıxış etmir:

Ehtiyatlar göstәricisinә aiddir:

taxıl bazarı
qiymәtli kağızlar bazarı
kompüter bazarı
dövlәt istiqrazları bazarı
әmәk bazarı•

avtomobil bazarı
neft bazarı
әmәk bazarı
qiymәtli kağızlar bazarı•
daşınmaz әmlak bazarı

maliyyә bazarı
dünya qızıl bazarı•
әmәk bazarı
pul bazarı
valyuta bazarı

düzgün cavab yoxdur
iqtisadi artım tempi•
vergilәr
pul kütlәsi
milli gәlir

mәnfәәtә görә vergi
işsizliyin sәviyyәsi
dövlәt büdcәsinin kәsiri•
faiz dәrәcәsi
inflyasiya tempi

düzgün cavab yoxdur
pul tәklifi•
vergilәr
sәrәncamda olan gәlir
mәnfәәt

düzgün cavab yoxdur
ev tәsәrrüfatlarının әmanәtlәri•
firmaların әmtәә ehtiyatları
işsizlәrin sayı
kapitalın hәcmi

transfert ödәmәlәri
dövlәt borcu•
amortizasiya
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Axın göstәricilәrinә aiddir:

Makroiqtisadi modellәrdә, adәtın, endogen dәyişәn kimi çıxış edir:

Makroiqtisadi modellәrdә, adәtәn, ekzogen dәyişәn kimi çıxış edir:

Makroiqtisadiyyatın predmeti kimi çıxış etmir:

Makroiqtisadiyyatın öyrәndiyi әsas problemlәrdәn biri nәdir:

Makroiqtisadi göstәrici kimi çıxış etmir:

Makroiqtisadiyyatın öyrәnmәdiyi problemlәrә aiddir

әmәk haqqı
investisiyalar

daşınmaz әmlak
xalis ixrac•
milli sәrvәt
dövlәt borcu
mәşğul olanların sayı

düzgün cavab yoxdur
ticarәt balansının kәsiri•
pul tәklifi
dövlәt tәdarükü
vergi dәrәcәsi

işsizliyin sәviyyәsi
transfert ödәmәlәr•
qiymәtlәr sәviyyәsi
ÜDMin hәcmi
investisiya xәrclәri

dövlәt büdcәsinin kәsiri
bir işçinin әmәk haqqı sәviyyәsi•
ölkәnin iqtisadi artım templәri
dövlәtin vergi siyasәti
deflyasiya

düzgün cavab yoxdur
iqtisadi artım•
firmanın qiymәtlәr haqqında qәbul etdiyi qәrar
ev tәsәrrüfatının davranışı
istehlakçıların satın alma haqqında qәbul etdiklәri qәrar

qiymәtlәr sәviyyәsi
kompüterin qiymәti•
ÜDMin artım tempi
ticarәt balansının kәsiri
işsizliyin sәviyyәsi

dövlәt borcu
inhisarçı rәqabәt•
işsizlik
iqtisadi artım
pul dövriyyәsi
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İqtisadi nәzәriyyәnin müstәqil bölmәsi kimi makroiqtisadiyyat nә zaman meydana gәlmişdir:

“Makroiqtisadiyyat” anlayışı ilk dәfә kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür:

Birbaşa investisiyalara aiddir

Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir:

Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir?

Milli gәlirin istehlaka getmәyәn hissәsi:

Milli iqtisadiyyat dedikdә nә nәzәrdә tutulur:

Milli iqtisadiyyatın iqtisadi modellәri:

XX әsrin 60cı illәrinin әvvәlindә
XX әsrin 30cu illәrindә•
XIX әsrin әvvәllәrindә
XVIII әsrin sonunda
XIX әsrin sonunda

A.Marşall
R.Friş•
P.Samuelson
C. M. Keyns
S.Kuznets

Xaricdә yeni müәssisәlәrin yaradılması•
Fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrә investisiyalar
Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
ETT nin inkişafına qoyuluşlar
Gәlirlәrin yenidәn qoyuluşu

düzgün cavab yoxdur
texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә•
elmi tәdqiqatların nәticәlәri ilә mübadilә yolu ilә

2001.0
1987.0
1986.0
1988.0•
1985.0

ümumi gәlir
ümumi daxili mәhsul
ümumi xәrclәr
mәcmu tәlәb
ümumi әmanәt•

tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi
bir biri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi komplekslәri sistemi
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi, tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünü tәnzimlәyәn sistemi•
düzgün cavab yoxdur

әnәnәvi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi modeli
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Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

Xәrclәr üzrә ÜMM hesablandıqda, aşağıdakı növ xәrclәr cәmlәnir

Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar makroiqtisadiyyata aiddir?

Ümumilәşdirilmiş makroiqtisadi modellәrin kömәyi ilә müәyyәnlәşdirilir:

Qәrb iqtisadi әdәbiyyatında ÜMM strukturu elementlәrindәn biri sәhvdir:

Milli hesablar sistemindә bütün gostәricilәr nәyә әsasәn hesablanır:

Ümumi milli mәhsul deflyatoru vә ümumi daxili mәhsul deflyatoru nә zaman istifadә olunur:

inzibati amirlik modeli, liberal vә qarışıq model
düzgün cavab yoxdur
inzibati, qarışıq vә әnәnәvi model
liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat vә qarışıq iqtisadi modellәr•

qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat•
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat

istehlak xәrclәri, xalis ixrac, dolayı vergilәr, renta
şәxsi istehlak xәrclәri, amortizasiya, әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükü, әmәk haqqı
ümumi xüsusi daxili investisiyalar, korporasiyaların mәnfәәti, xalis ixrac
şәxsi istehlak xәrclәri, ümumi xüsusi daxili investisiyalar, әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükü, xalis ixrac•
istehlak xәrclәri, korporasiyaların mәnfәәti, xalis ixrac, dolayı vergilәr

keçәn tәdris ilindә ADİU ya 1500 nәfәr tәlәbә qәbul olunub
rentabelliyin sәviyyәsi yüksәlmişdir
2001 ci ildә AR Dövlәt neft şirkәti tәrәfindәn 8 mln. ton xam neft istehsal olunub
bu il Bakı şәhәrinin Yasamal rayonunda 500 yeni iş yeri açılıb
son bir ildә ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi 2% tәşkil etmişdir•

iqtisadi problemlәrin hәlli aхtarılır
maкroiqtisadi göstәricilәr optimallaşdırılır
idarәetmәnin кompleкs alternativ üsulları•
maкroiqtisadi siyasәtin elastiкliyi
höкumәt tәdbirlәri кoordinasiya edilir

әlavә xәrclәr
sahibkarların gәliri
amillәr üzrә xәrclәr
istifadә olunan xәrclәr
әhali xәrclәri•

istehsalın artım tempinә görә
keçәn ilin bazar qiymәtinә görә
cari ilin bazar qiymәtlәrinә әsasәn•
istehlakın artım tempinә görә
düzgün cavab yoxdur

qiymәtin ümumi sәviyyәsi hesablandıqda
nominal kәmiyyәtin yenidәn hesablanmasında
real kәmiyyәtin yenidәn hesablanmasında
real kәmiyyәtdәn nominal kәmiyyәtә keçmәdә yenidәn hesablanmasında

•
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Cari ildә yaradılmış (istehsal olunmuş) bütün әmtәә vә xidmәtlәrin fiziki hәcminin mәcmusu kimi
müәyyәnlәşәn nәdir:

BMT  nin statistika komissiyası tәrәfindәn işlәnmiş standart milli hesablar sistemi dünya praktikasında
neçәnci ildәn tәtbiq olunur:

ÜDM aşağıdakılardan hansılarla sәciyyәlәnir?

ÜDM dan xalis milli mәhsula (XMM) keçmәk üçün nә etmәk lazımdır?

ÜDM nin real hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan qiymәt indeksi:

Ümumi milli mәhsul ilә ümumi daxili mәhsul arasında nominal fәrq adәtәn neçә faiz tәşkil edir:

Müәyyәn bir dövr әrzindә cәmiyyәtin yaratdığı maddi nemәtlәrin mәcmu dәyәri:

nominal kәmiyyәtin reala keçmәsindә yenidәn hesablanmasında•

cari bazar qiymәtlәridir
ümumi mәnfәәtdir
gәlirlәr üzrә ÜDM in hesablanmasıdır
istehsalın real hәcmidir•
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsidir

1957 ci il
1955 ci il
1954 cü il
1953 cü il•
1956 cı il

düzgün cavab yoxdur
ÜDM kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur
ÜDM hәm dәyәr, hәm dә kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur
ÜDM dәyәr ifadәsindә әks olunur•
ÜDM nә dәyәr, nә dә kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur

dolayı vergilәri cıxmaq lazımdır
birbaşa vergilәri çıxmaq lazımdır
xalis investisiya xәrclәrini әlavә etmәk lazımdır
amortizasiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır•
әsas fondların aşınması dәyәrini ÜDM a әlavә etmәk lazımdır

mәcmu gәlir deflyatoru
ÜMM deflyatoru
yığım deflyatoru
ÜDM deflyatoru•
qiymәt deflyatoru

5% dәn artıqdır
6% dәn artıqdır
4% dәn artıqdır
1% dәn artıq olmur•
milli iqtisadiyyatın qloballaşma vә inteqrasiyası nәticәsindә 1% dәn çox artmağa meyllidir

ümumi daxili mәhsul
ümumi milli mәhsul
düzgün cavab yoxdur
ümumi daxili investisiya
ümumi ictimai mәhsul•
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Әgәr potensial vә faktiki ÜDM bir bilәrinә bәrabәrdirlәrsә, bu halda iqtisadiyyatda:

Aşağıdakılardan hansılar ÜDM in xәrclәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmır?

Aşağıdakılardan hansılar ÜDM un gәlirlәrә görә hesablaşmasında nәzәrә alınmamışdır?

Xәrclәr vә vergitutma sahәsindә hökümәtin siyasәti necә adlanır:

Әgәr hökumәt real xalis milli mәhsulun sәviyyәsini artırmaq fikrindә olsa o, bunu hansı yolla edә bilәr:

Milli gәlirin tәyin olunması zamanı hansı ümumilәşdirilmiş göstәricidәn istifadә olunmur:

Әgәr real ÜDMin hәcmi 7%, әhalinin sayı isә 5% azalıblarsa, onda

Nominal ÜDM hansı qiymәtlәrlә hesablanır:

düzgün cavab yoxdur
işsizliyin tәbii sәviyyәsi mövcuddur
tsiklik işsizlik yoxdur•
friksion işsizlәr var
struktur işsizlәr var

düzgün cavab yoxdur
dövlәt xәrclәri
investisiya xәrclәri
dividendlәr
amortizasiya•

bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
birbaşa vergilәr
dolayı vergilәr
renta ödәmәlәri
xalis ixrac•

monetar siyasәt
gәlirlәrin bölüşdürülmәsi siyasәti
fiskal siyasәt•
pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsinә әsaslanan siyasәt
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükünü azaltmaqla
vergilәri azaltmaqla•
budcә kәsirinin sәviyyәsini azaltmaqla
transfert ödәmәlәri azaltmaqla

düzgün cavab yoxdur
korporasiyaların mәnfәәti
kreditlә alınan kapitala görә sahibkarlar tәrәfindәn ödәnilәn faiz
dövlәt transfert ödәmәlәri•
әmәk haqqı

real ÜDM artıb, novinal ÜDM isә azalıb
nominal ÜDM dәyişmәyib
adambaşına düşәn real ÜDM artıb
adambaşına düşәn real ÜDM azalıb•
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
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Makromodellәr nәyi göstәrir:

Uzunmüddәtli iqtisadi tsikllәr kim tәrәfindәn araşdırılmışdır?

Qiymәtlәrin aşağıdakı hansı artım sürәti sürәtli inflyasiyaya aiddir?

Mәsrәflәrin ümumi hәcminin artması ilә bağlı inflyasiyanın sәbәblәrini öyrәnәn nәzәriyyә:

Mövsümi işsizlik hansı növ işsizlik daxilindә öyrәnilir?

İş axtarmaqla, iş yeri gözlәmәklә vә yaxın gәlәcәkdә işlә tәmin olunan әmәk qabiliyyәtli adamlar aiddir:

İşsizlik nәticәsindә potensial әmtәә vә xidmәtlәrin itkisinin hesablanması kimin işlәdiyi qanuna әsasәn
hәyata keçirilir?

baza ilinin qiymәtlәrilә
ötәn ilin qiymәtlәrilә
cari ilin qiymәtlәrilә•
növbәti ilin qiymәtlәrilә

ekzogen göstәricilәri arasında әlaqәlәri
göstәricilәrin obyektiv aetımını
dövlәt subyektlәri arasında әlaqәlәri
makroiqtisadi göstәricilәr arasında qarşılıqlı әlaqәlәri•
düzgün cavab yoxdur

R.Lukas
U.Mitçel
K.Juqlyar
N.Kondratyev•
C.Kitçin

50% dәn 500% ә qәdәr
10% dәn 500% ә qәdәr
500% dәn yuxarı
10% dәn 50% ә qәdәr•
il әrzindә qiymәtlәrin artım sürәti 10% ә qәdәr

xәrclәr nәzәriyyәsi
tәlәb nәzәriyyәsi
gözlәmә nәzәriyyәsi
yığım nәzәriyyәsi
tәklif nәzәriyysi•

natamam işsizlik
bütün cavablar düzgündür
friksion işsizlik•
tsiklik işisizlik
struktur işsizlik

friksion işsizlәrә•
tәbii işsizlәrә
institusional işsizlәrә
struktur işsizlәrә
tsiklik işsizlәrә

ingilis iqtisadçısı A.Filiks
amerikan alimi A.Ouken•
amerikan alimi P.Samuelson
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Gözlәnilәn inflyasiya:

İqtisadi aktivlik mövsümü xarakter daşıyan sahәlәrdә baş verir vә bayramlar әrәfәsindә daha da güclәnir:

Yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata
keçirilәn kompensasya tәdbirlәri sistemi:

1000 2000 ili әhatә edәn tsikllәr:

İqtisadi tsiklin әsas sәbәbi cari gәlirlәrin çox hissәsinin әmanәtә, az hissәsinin isә şәxsi istehlaka
yönәlmәsidir. Bu hansı nәzәriyyәdir?

J.B.Sey qanunu belәdir ki:

J.B.Seyin fikrinә görә:

amerikan alimi X.Berner
amerikan iqtisadçısı M.Fridmen

açıq inflyasiyadır
tәklif inflyasiyasıdır
tәlәb inflyasiyasıdır
әvvәlcәdәn nәzәrә alınan, proqnozlaşdırılan inflyasiyadır•
tәbii inflyasiyadır

tsiklik aktivlik
resurslardan sәmәrәli istifadә
qeyri tsiklik aktivlik•
antitsiklik aktivlik
resurslardan qeyri sәmәrәli istifadә

düzgün cavab yoxdur
inflyasiya şәraitindә istehlak qiymәtlәrinin artmasını dayandırmaq
istehlak qiymәtlәrinin artmasını dayandırmaq
sosial tәminat
gәlirlәrin dövlәt indeksiyası•

uzunmüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
qısamüddәtli tsikllәr
Toffer tsikllәri•
Forrester tsikllәri

marksist nәzәriyyә
ifrat yığım nәzәriyyәsi
monetar nәzәriyyә
natamam istehlak nәzәriyyәsi•
xarici amillәr nәzәriyyәsi

qiymәtin artımı tәklifin azalmasına gәtirib çıxarır
düzgün cavab yoxdur
tәlifin, elәcә dә tәlәbin әyrisinin hәrәkәtlәri bazar tarazlığına gәtirib çıxarır
qiymәtlәrin artımı tәklifin çoxalmasına gәtirib çıxarır•
tәklif özünün xüsusi tәlәbini yaradır

doğumun yüksәk tempi әhali artıqlığı yaradır
tәlәb müfaviq tәklif yaradır
pul tәkrar istehsalın müstәqil amilidir
dövlәt iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәlidir•
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Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәtini әks etdirәn
göstәrici:

Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi tsikl fazalarına aid deyil?

Xarakterinә görә inflyasiyanın növlәri:

Dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtini hәyata keçirmәk üçün istifadә etdiyi üsullar hansılardır:

İqtisadi tsiklin fazalarına görә fiskal siyasәtin növlәri:

Maliyyә bazarının tәrkib hissәlәridir:

Makroiqtisadi modelin iqtisadiyyatın dörd әsas funksional asılılığına müvafiq quruluşu:

dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi zәruridir

hәyat sәviyyәsi•
hәyat göstәricisi
yaşayış vasitәlәri
әmәk haqqı
hәyat tәrzi

durğunluq
böhran
büdcә kәsirinin artımı•
yüksәliş
canlanma

düzgün cavab yoxdur
hiper vә mülayim
açıq vә gizli•
tәlәb vә tәklif
uyğunlaşan vә gözlәnilәn

mәcmu tәlәbin tәnzimlәnmәsi
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi
mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi
fiskal, pul kredit vә kombinәlәşdirilmiş•
düzgün cavab yoxdur

monetar siyasәt
büdcә vergi siyasәti
stimullaşdırıcı vә lәngidici fiskal siyasәt•
avtomatik fiskal siyasәt
diskresion fiskal siyasәt

torpaq bazarı
düzgün cavab yoxdur
әmәk bazarı
pul bazarı vә qiymәtli kağızlar bazarı•
tәbii resurslar bazarı

texnoloji, defision, davranışlı, institusional•
düzgün cavab yoxdur
davranış, qәrar qәbul olunması amili, institusional, tәlәb tәklif әlaqәsi
davranış, texnoloji, qiymәt, qәrar qәbul olunması
tәlәb tәklif әlaqәsi, texnoloji, qiymәt, davranış
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Milli gәlirdәn xalis gәlirә keçәrkәn nә nәzәrә alınmır?

ÜDM deflyatorunun istehlak qiymәtlәri indeksindәn fәrqi ondan ibarәtdir ki, birinci:

ÜDM deflyatoru:

ÜDM deflyatoru:

İstehlak qiymәtlәri indeksi:

İnflyasiya zamanı nominal ÜDM:

Әgәr cari ilin qiymәtlәr sәviyyәsi baza ilinin qiymәtlәr sәviyyәsindәn aşağıdırsa, real ÜDM:

İnsanların iqtisadi rifahının hesablanması üçün әn münasib göstәrici hansıdır:

sosial sığorta ödәmәlәri
fәrdi vergilәr•
müәssisәlәrdәn tutulan vergi
dolayı vergilәr
nәqliyyat ödәmәlәri

inflyasiyanın sәviyyәsini artırır
hesablamalar zamanı cari ilin hәcmindәn istifadә edir•
hesablamalar zamanı baza ilinin hәcmindәn istifadә edir
hökumәt üçün әn yaxşı qiymәtlәr indeksi hesab olunur
hәm cari, hәm dә baza ilinin qiymәtlәrini nәzәrә alır

düzgün cavab yoxdur
Paaşenin qiymәtlәr indeksidir•
Laspeyresin buraxılış hәcmi indeksidir
Laspeyresin qiymәtlәr indeksidir
Paaşenin buraxılış hәcmi indeksidir

düzgün cavab yoxdur
vahiddәn kiçik, böyük vә bәrabәr ola bilәr•
hәmişә vahiddәn böyükdür
hәmişә vahiddәn kiçikdir
hәmişә vahidә bәrabәrdir

düzgün cavab yoxdur
Laspeyresin qiymәtlәr indeksidir•
Laspeyresin buraxılış hәcmi indeksidir
Paaşenin qiymәtlәr indeksidir
Paaşenin buraxılış hәcmi indeksidir

düzgün cavab yoxdur
real ÜDMdәn tez artır•
real ÜDMdәn zәif artır
real ÜDMlә eyni templә artır
dәyişmәz qalır

bütün cavablar düzgündür
nominal ÜDMdәn çoxdur•
nominal ÜDMdәn azdır
nominal ÜDMә bәrabәrdir
birmәnalı söylәmәk olmaz

düzgün cavab yoxdur

•
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Xalis iqtisadi rifah göstәricisi kim tәrәfdәn tәklif edilmişdir:

Firma әldә etdiyi bütün mәnfәәti dividendlәr şәklindә sәhmdarlara ödәyirsә, milli hesablar sistemindә
hansı göstәricinin artması baş verәr:

Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istehsal amillәri sahiblәrinin gәlirlәrini әks etdirir:

Aşağıdakılardan hansı milli gәlirә daxil edilmir:

Milli gәlir – ÜMMdәn nәyin çıxılması nәticәsindә alınır:

Xalis daxili mәhsulu ümumi daxili mәhsuldan fәrqlәndirәn göstәrici hansıdır:

Әgәr ABŞda işlәyәn azәrbaycanlı öz vәtәndaşlığından imtina edib ABŞın vәtәndaşı olarsa:

real ÜDM•
nominal ÜDM
inflyasiyanın sәviyyәsi
korporasiyaların mәnfәәti

düzgün cavab yoxdur
C.Tobin vә U.Nordxauz•
R.Fişer
C.M.Keyns
S.Kuznets

düzgün cavab yoxdur
şәxsi gәlirin•
sahibkarların gәlirlәrinin
ümumi milli mәhsulun
milli gәlirin

milli gәlir
şәxsi gәlir•
xaricdәn daxil olan amil gәlirlәri
xalis milli mәhsul
sәrәncamda olan gәlir

faiz ödәmәlәri
sosial ödәmәlәr•
mәnfәәt
amil gәlirlәri
әmәk haqqı

düzgün cavab yoxdur
amortizasiyanın vә biznesә görә dolayı vergilәrin•
amortizasiya, biznesә dolayı vergilәrin, korporasiyaların mәnfәәtinin vә sosial tәminata görә haqların
amortizasiyanın
amortizasiyanın, biznesә dolayı vergilәrin vә korporasiyaların mәnfәәtinin

xalis investisiyalar
amortizasiya•
transfertlәr
xalis ixrac
dolayı vergilәr

düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycanın ÜMMi azalacaq, ABŞın ÜMMi artacaq•
Azәrbaycanın ÜMMi azalacaq, ABŞın ÜDMi artacaq
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Fәrz edәk ki, Azәrbaycan vәtәndaşı hәr gün sәrhәdi keçәrәk Türkiyәdә işlәyir. Onun gәliri:

Әlavә dәyәrә görә ÜDMin hesablanması metodunun işlәnib hazırlanmasında hәlledici rolu kimin
ideyaları oynayıb:

ÜDM nә zaman artır:

Sosial tәminata görә müavinәtlәrin ödәnilmәsi nәyin hissәsi hesab olunur:

Әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükünә aid edilmir:

Xalis informasiyalara aiddir

Cari istehlak xәrclәrinә nәyin alqısatqısı aid edilmir:

Azәrbaycanın ÜDMi azalacaq, ABŞın ÜMMi artacaq
Azәrbaycanın ÜDMi azalacaq, ABŞın ÜDMi artacaq

düzgün cavab yoxdur
Türkiyәnin ÜDMnә vә Azәrbaycanın ÜMMnә aid edilir•
Türkiyәnin ÜMMnә vә Azәrbaycanın ÜMMnә aid edilir
Türkiyәnin ÜMMnә vә Azәrbaycanın ÜDMnә aid edilir
Türkiyәnin ÜDMnә vә Azәrbaycanın ÜDMnә aid edilir

İ.Fişerin
S. Kuznetsin•
L.Valrasın
C. M. Keynsin
A.Marşallın

hәrbi xәrclәr azaldıqda
uzunmüddәtli malların istehlakı artdıqda•
idxal artdıqda
ixrac azaldıqda
sosial ödәmәlәri artdıqda

әmanәtlәrin
transfertlәrin•
istehlakın
dövlәt tәdarükünün
xalis ixracın

mәmurun mәvacibinin ödәnilmәsi
müәllimin tәqaüdünün ödәnilmәsi•
yeni avtomobil yolunun tikilmәsi
yeni hәrbi tәyyarәnin alınması
yeni polis işçisinin işә qәbul edilmәsi

düzgün cavab yoxdur
hazır mәhsul anbarının tikilmәsi•
köhnәlmiş avadanlığın yenisi ilә әvәz edilmәsi
ev tәsәrrüfatları tәrәfindәn avtomobilin alınması
firma tәrәfindәn torpaq sahәsinin alınması

bütün cavablar düzgündür
teatra alınan biletin•
papağın
dönәrin
diş fırçasının



103

104

105

106

107

108

109

110

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә ÜDMdә әn böyük payı olan nәdir:

Mәcmu xәrclәrin komponenti kimi çıxış etmir:

ÜDM göstәrilәnlәrin cәmi kimi hesablana bilәr:

Mәcmu gәlir bәrabәrdir:

Nә zaman iqtisadiyyatda mәcmu xәrclәr mәcmu gәlirlәrә bәrabәr deyil:

Mәcmu gәlir nәyә bәrabәrdir:

ÜDMin hesablanması zamanı nәzәrә alınmır:

ÜDMә daxil edilmir

xalis ixrac
düzgün cavab yoxdur
investisiya xәrclәri
әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükü
istehlak xәrclәri•

xalis ixrac
vergilәr•
dövlәt tәdarükü
investisiyalar
istehlak xәrclәri

xalis daxili mәhsulun vә sәrәncamda olan gәlirin
istehlakın, investisiyaların, dövlәt tәdarükünün vә xalis ixracın•
investisiyaların, әmәk haqqının, mәnfәәtin vә aralıq mәhsulların dәyәrinin
istehlakın, transfert ödәmәlәrinin, әmәk haqqının vә mәnfәәtin
son әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәrinin, aralıq mәhsullarının, transfert ödәmәlәrinin vә icarә haqqının

düzgün cavab yoxdur
mәcmu buraxılışa•
istehsalçıların mәnfәәt şәklindә aldıqları pulun mәcmu hәcminә
fәhlәlәr tәrәfindәn qazanılan pulun mәcmu hәcminә
daşınmaz әmlak sahiblәrinin aldıqları mәcmu icarә haqqına

xalis investisiyalar mәnfi olduqda
düzgün cavab yoxdur onlar hәmişә bәrabәrdir•
mәcmu әmanәtlәr mәcmu investisiyaları üstәlәdikdә
xaric ixrac mәnfi olduqda
dövlәt büdcәsinin kәsiri baş verdikdә

bütün cavablar düzgündür
iqtisadiyyatda istehsal edilәn son mәhsul vә xidmәtlәrin mәcmu xәrclәrә•
iqtisadiyyatda olan mәcmu istehlak xәrclәrinә
iqtisadiyyatda olan bütün firmaların mәcmu xәrclәrinә
iqtisadiyyatda olan bütün firmaların mәcmu xәrclәrinә

soyuducunun tәmirinә görә ustaya ödәnilәn mәblәğ
lotereyada 100 manat mәblәğindә uduş•
ictimai asayışın qorunmasına görә xәrclәr
avtomobillәrin icarәsinә görә ödәmәlәr
tikilmiş lakin cari ildә satılmayan evin tikintisinә görә xәrclәr

tramvay sürücüsünün әmәk haqqısı

•
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Sadalananlardan hansı ÜDMә daxil edilir vә ÜMMә daxil edilmir:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ÜMMә daxil edilir

Azәrbaycan vәtәndaşı müvәqqәti ABŞda Amerika firmasında çalışır. Onun gәlirlәri haraya daxil edilir:

Transfert ödәmәlәrinә nәyi aid etnәk olar:

Әlavә dәyәrә daxil edilmir:

ÜDM nәyin bazar dәyәrlәrinin cәmi hesab edilir:

Milli hesablar sisteminin yaradıcısı kimdir

dövlәt istiqrazlarına görә faizlәr•
insan tәrәfindәn tikilmiş kottecin satışından әldә olunan gәlir
kompüter istehsal edәn firmanın sәhmlәrinә görә dividentlәr
mәnzilin icarәyә verilmәsindәn әldә olunan icarә haqqı

fәhlәnin başqa ölkәdә qazandığı әmәk haqqı
ölkәnin özәl firmasında müvәqqәti işlәyәn xarici menecerin gәlirlәri•
işsizliyә görә müavinәt
televizor istehsal edәn firmanın sәhmlәrinin satışından әldә olunan gәlir
ölkә vәtәndaşlarının xarici investisiyalardan әldә etdiklәri gәlir

bütün cavablar düzgündür
ölkә vәtәndaşlarının xarici firmaların sәhmlәrinә görә aldıqları dividentlәr•
köhnә avtomobilin alınması
xarici firmanın ölkәdә әldә etdiyi mәnfәәt
özәl firmaların faiz ödәmәlәri

düzgün cavab yoxdur
ABŞın ÜDMnә vә Azәrbaycanın ÜMMnә•
ABŞın ÜMMnә vә Azәrbaycanın ÜDMnә
ABŞın ÜMMnә vә Azәrbaycanın ÜMMnә
ABŞın ÜDMnә vә Azәrbaycanın ÜDMnә

dövlәt tәdarükünü
işsizliyә görә müavinәtlәri•
mәnfәәti
әmәk haqqını
rentanı

düzgün cavab yoxdur
xammal vә materialların dәyәri•
amortizasiya
әmәk haqqı
mәnfәәt

son әmtәә vә xidmәtlәrin•
aralıq әmtәәlәrin
satılmış әmtәә vә xidmәtlәrin
normal әmtәә vә xidmәtlәrin
istehsal olunmuş әmtәәlәrin

İ. Fişer
S. Kuznets•
M. Fridmen
C. M. Keyns
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Çaparaq vә hiperinflyasiya xarakterikdir:

İnflyasiyanın bu növü ölkәdә iqtisadi fәallığın stimulyatoru kimi baxıla bilәr:

Tәdavül vasitәsi kimi puldan istifadә olunur:

Tәsbit edilmiş vaxt әrzindә müvafıq әmtәә vә xidmәtlәr qrupunun orta sәviyyәsinin nisbi dәyişilmәsini
xarakterizә edәn әmsal hansıdır:

Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

İqtisadi tsikl nәdir?

İnflyasiyanın mövcudluğunu vә sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn vacib, mühüm iqtisadi göstәrici:

A. Marşall

inkişaf etmәkdә olan vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr üçün•
düzgün cavab yoxdur
bütün ölkәlәr üçün
inkişaf etmiş ölkәlәr üçün
iqtisadiyyatında dövlәt sektorunun yüksәk payı olan ölkәlәr üçün

hiperinflyasiya
gizli inflyasiya
çaparaq inflyasiya
mülayim inflyasiya•
düzgün cavab yoxdur

kreditlәrin verilmәsindә
bütün cavablar düzgündür
öhdәliklәrin ödәnilmәsindә
әmәk haqqının verilmәsindә
pәrakәndә satışda•

düzgün cavab yoxdur
İstehlak qiymәtlәri indeksi•
Cinni әmsalı
Qloballaşma indeksi
İnsan kapitalı indeksi

qapalı iqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat•
mezoiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat

iqtisadi inkişafın durğunluq dövrü
iqtisadi inkişafın böhran dövrü
iqtisadi inkişafın tempinin aşağı düşmәsi dövrü
iqtisadi inkişafın artım vә enmәlәrlә müşahidә olduğu dövr•
iqtisadi inkişafın daimi artım dövrü

qiymәtlәrin bazar tәnzimlәnmәsi
bazar qiymәtlәr
qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi
qiymәtlәr indeksi•
qiymәtlәrin sәviyyәsi
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İş qabiliyyәtinә malik olan әhalinin hәrәkәt dinamikası vә istehsal prosesindә ondan istifadә xarakterini
ifadә edәn qanun necә adlanır:

Tsiklik işsizlik hansı dövrdә sıfırdan kiçikdir olur?

Hansı nәzәriyyә işsizlik vә inflyasiyanın eyni zamanda artmasının mümkün olmadığını isbat edir:

Әgәr real әmәk haqqı nominal әmәk haqqından daha tez artırsa, onda:

Sürәtli inflyasiya şәraitindә faiz dәrәcәsi:

Xәrclәr inflyasiyası nә ilә şәrtlәndirilir:

Dövlәtin antitsiklik tәnzimlәnmәsinә aid deyildir:

Gömrük tariflәri haqda qeyd olunanlardan hansı doğrudur?

tam mәşğulluq qanunu
istehsal potensialından tam istifadә qanunu
işsizliyin tәbii sәviyyәsi qanunu
әhali artımı qanunu
әhali mәskunluğu qanunu•

yüksәliş vә tәnәzzül dövründә
durğunluq vә canlanma dövründә
tәnәzzül vә durğunluq dövründә
tәnәzzül vә canlanma dövründә
canlanma vә yüksәliş dövründә•

düzgün cavab yoxdur
klassik nәzәriyyә
keynsçi nәzәriyyәsi•
pulun müasir kәmiyyәt nәzәriyyәsi
rasional gözlәmәlәr nәzәriyyәsi

düzgün cavab yoxdur
qiymәtlәr sәviyyәsi әmәk haqqı ilә müqayisәdә daha tez artır
ev tәsәrrüfatlarının hәyat sәviyyәsi azalır
ev tәsәrrüfatlarının hәyat sәviyyәsi artır•
qiymәtlәr sәviyyәsi dәyişmir

artır, çünki mәşğulluğun sәviyyәsi azalır
dәyişmir
azalır, çünki pulun qiymәti azalır
artır, çünki pulun qiymәti azalır•
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
istehlak xәrclәrinin artması ilә
investisiya xәrclәrinin artması ilә
mәhsulun maya dәyәrinin arması ilә•
mәcmu xәrclәrin artması ilә

pul kredit siyasәti vasitәsilә işgüzar fәallığın stimullaşdırılması
iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılması
vergi büdcә alәtlәrindәn istifadә etmәk
Xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi•
düzgün cavab yoxdur

•
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Yüksәliş dövründә nә müşahidә edilir:

İqtisadi yüksәliş fazasına uyğundur:

Yüksәliş dövründә daim nәyin azalması müşahidә olunur:

Buraxılışın real hәcminin azalması ilә eyni zamanda baş verәn qiymәtlәr sәviyyәsinin artması necә
adlanır:

Siyasi işgüzar tsikl nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir:

İnvestisiyalar artdıqda:

İqtisadiyyatın inkişafının tsiklik xarakterinin әsas sәbәbi nәdir:

tariflәr birinin hesabına digәrlәri üçün әlverişlidir•
tariflәr daha sәmәrәli olan sahәlәrin inkişafını lәngidir
tariflәr daha sәmәrәli olan sahәlәrin inkişafına sәbәb olur
tariflәr qorunan sahәlәrdә mәşğulluğu azaldır
tariflәr bazarı ixrac üçün genişlәndirir

düzgün cavab yoxdur
mәşğulluq sәviyyәsinin azalması
uzunmüddәtli malların alınmasına istehlak xәrclәrinin azalması
ticarәt balansı kәsirinin artması•
dövlәt büdcәsi kәsirinin artması

düzgün cavab yoxdur
әsas kapitala investisiyaların azalması
vergi daxilolmalarının azalması
gәlirlәrin artması•
işsizliyә görә müavinәtlәrin artması

әmәyә olan tәlәbin
firmaların mәnfәәtinin
fond birjasında sәhmlәrin mәzәnnәsinin
transfert ödәmәlәrinin•
qiymәtlәrin sәviyyәsinin

depressiya
devalvasiya
resessiya
staqflyasiya•
qiymәtlәrin sıçrayışı

M.Fridmen
N.D. Kondratyev
C.Keyns
A.Piqu
V.Nordxauz•

buraxılışın hәcmi vә işsizliyin sәviyyәsi artır
nә buraxılışın hәcmi, nә dә işsizliyin sәviyyәsi dәyişmir
buraxılışın hәcmi artır, işsizliyin sәviyyәsi isә azalır•
buraxılışın hәcmi dәyişmir, işsizliyin sәviyyәsi isә artır
buraxılışın hәcmi artır, işsizliyin sәviyyәsi isә dәyişmir

tәbii fәlakәtlәr
investorların nikbunliyi vә bәdbinliyi
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Müasir şәraitdә iqtisadi tsikl nә ilә bağlıdır:

İqtisadi tsiklin fazalarına aid edilmir:

İlk “klassik” böhran harada baş vermişdir:

İqtisadi tsikl:

Buraxılışın faktiki hәcminin dәyişmәsini nә әks etdirir:

Buraxılışın potensial hәcminin dәyişmәsini nә әks etdirir:

Hiperinflyasiyanı dayandırmaqdan ötrü, pul kütlәsinin artmasının qarşısını almaqdan başqa hökümәt
daha nә etmәlidir:

pul kütlәsinin tәrәddüd etmәsi
elmi – texniki kәşflәr vә yeniliklәr
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklif arasında uyğunsuzluq•

xüsusilә mәcmu xәrclәrin dinamikasına tәsir göstәrәn amillәrlә
yalnız xarici amillәrin tәsiri ilә
yalnız daxili amillәrin tәsiri ilә
xüsusilә mәcmu buraxılışın dinamikasına tәsir göstәrәn amillәrlә
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifin dinamikasına tәsir göstәrәn amillәrlә•

düzgün cavab yoxdur
inflyasiya•
tәnәzzül
resessiya
canlanma

Rusiyada
İngiltәrәdә•
Almaniyada
ABŞda
Azәrbaycanda

iqtisadiyyatın bütün sahәlәrini әhatә edir
bütün cavablar düzgündür•
faktiki ÜDMin potensial ÜDMdәn kәnarlaşması demәkdir
әksәr makroiqtisadi göstәricilәrin dәyişmәsi ilә xarakterizә olunur
qısamüddәtli dövrdә iqtisadiyyatın davranışını göstәrir

düzgün cavab yoxdur
işguzar tsikl•
inflyasiya
ÜDMin trendi
iqtisadi artımın orta illik tempi

düzgün cavab yoxdur
ÜDMin trendi•
ÜDM boşluğu
işguzar tsikl
inflyasiya

düzgün cavab yoxdur
vergilәri artırmalı vә dövlәt xәrclәrini azaltmalı•
bir valyuta növündәn digәrinә keçmәli
vergilәri azaltmalı vә dövlәt xәrclәrini artırmalı
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Hiperinflyasiyanın nәticәsi kimi çıxış edir:

Gözlәnilmәyәn inflyasiya nә ilә nәticәlәnir:

Gözlәnilmәyәn inflyasiyadan daha az dәrәcәdә zәrәr çәkәn iqtisadi agent hansıdır:

İnflyasiyadan zәrәr çәkirlәr:

Fişer effektinә görә hansı göstәrici dәyişmәzdir:

Pulun alıcılıq qabiliyyәti:

Tәklif inflyasiyası ilә bağlı deyil:

Xәrclәr inflyasiyası nәyin artmasına sәbәb olur:

yeni hökümәtin seçilmәsini tәşkil etmәlidir

investisiya mexanizminin pozulması
düzgün cavab yoxdur
"puldan qaçış"
maliyyә sisteminin dağılması•
rifah halının dağılması

gәlir vә sәrvәtlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi ilә
bütün cavablar düzgündür•
rifah halının azalması ilә
iqtisadiyyatın sәmәrәliliyinin azalması ilә
hәyat sәviyyәsinin azalması ilә

düzgün cavab yoxdur
dövlәt•
banklar
ev tәsәrrüfatları
firmalar

restoran sahiblәri
bütün cavablar düzgündür•
tәsbit olunmuş gәlirlәri olan insanlar
pul әmanәtlәri olan insanlar
kreditorlar

düzgün cavab yoxdur
faizin nominal dәrәcәsi•
faizin real dәrәcәsi
pul kütlәsinin artım tempi
inflyasiya tempi

düzgün cavab yoxdur
deflyasiya zamanı artır vә inflyasiya dövründә azalır•
hәm inflyasiya zamanı hәm dә deflyasiya zamanı artır
inflyasiya zamanı artır vә deflyasiya dövründә azalır
hәm inflyasiya zamanı hәm dә deflyasiya zamanı azalır

tәklif şokları
mәhsul vahidinә olan xәrclәrin azalması•
istehsalın azalması
mәşqulluğun azalması
resursların qiymәtlәrinin artması
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Әgәr qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artması enerji daşıyıcıların qiymәtlәrinin artması ilә bağlıdırsa,
belә inflyasiya necә adlanır:

Tәlәb inflyasiyasının nәticәsi kimi çıxış edir:

Tәlәb inflyasiyasının sәbәbi kimi nәyin artması çıxış edir:

Әksәr ölkәlәrdә yüksәk inflyasiyanın sәbәbi kimi nәyin kәskin surәtdә artması çıxış edir:

İnflyasiyanın sәviyyәsi ildә 5% tәşkil edirsә, belә inflyasiya necә adlanır:

İnflyasiyanın sәviyyәsi hәftәdә 10% tәşkil edirsә, belә inflyasiya necә adlanır:

İnflyasiyanın sәviyyәsi ayda 20% tәşkil edirsә, belә inflyasiya necә adlanır:

әmәk mәhsuldarlığının
işsizliyin sәviyyәsinin•
әhalinin gәlirlәrinin
buraxılışın hәcminin
investisiyaların

Fişer effekti
xәrclәr inflyasiyası•
deflyasiya
tәlәb inflyasiyası
Keyns effekti

düzgün cavab yoxdur
işsizliyin sәviyyәsinin artması•
buraxılışın hәcminin artması
qiymәtlәr sәviyyәsinin azalması
tәdavüldә pulun hәcminin artması

әmәk mәhsuldarlığının
firmaların әmtәәmaterial ehtiyatlarının•
transfertlәrin
düzgün cavab yoxdur
hәrbi xәrclәrin

vergilәrin•
mәcmu xәrclәrin
düzgün cavab yoxdur
iqtisadi resursların qiymәtlәrinin
pul kütlәsinin

hiperinflyasiya
yüksәk
çaparaq
mülayim•
dezinflyasiya

düzgün cavab yoxdur
yüksәk
mülayim
hiperinflyasiya•
çaparaq

çaparaq
mülayim
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Qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin azalması necә adlanır:

İnflyasiya tempinin azalması necә adlanır:

Qiymәtlәr sәviyyәsinin çox kәskin artması necә adlanır:

Aşağıdakılardan hansı inflyasiya göstәricisi kimi çıxış edә bilәr:

İnflyasiyanın sәviyyәsi göstәricisi nәyi xarakterizә edir:

İnflyasiya – nәyin artmasının dayanıqlı meylidir:

İstehsal xәrclәrinin yüksәlmәsi ilә qiymәtlәrin artması nәticәsindә baş verәn inflyasiya:

düzgün cavab yoxdur
hiperinflyasiya
yüksәk•

hiperinflyasiya
dezinflyasiya
hipoinflyasiya
deflyasiya•
düzgün cavab yoxdur

Fişer effekti
deflyasiya
staqflyasiya
qiymәtlәrin sıçrayışı
dezinflyasiya•

düzgün cavab yoxdur
dezinflyasiya
inflyasiya
hiperinflyasiya•
deflyasiya

pul kütlәsinin artım tempi
valyuta mәzәnnәsi
faiz dәrәcәsi
istehlak qiymәtlәri indeksi•
DouCons indeksi

normal әmtәә vә xidmәtlәrin
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artım tempini
satılmış әmtәә vә xidmәtlәrin
son әmtәә vә xidmәtlәrin
istehsal edilmiş әmtәәlәrin•

enerji daşıyıcıların qiymәtlәrinin
qida mәhsullarının qiymәtlәrinin
iqtisadiyyatda bütün әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin•
idxal mәhsullarının qiymәtlәrinin

struktur inflyasiya
tәklif inflyasiyası•
xәrclәr inflyasiyası
açıq inflyasiya
tәlәb inflyasiyası
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İşsizlik haqqında mәlumat ona görә doğru deyil ki:

Tәklif inflyasiyasını yarada bilәn sәbәb:

Tam mәşğulluq nә demәkdir?

Tsiklik işsizlik hansı dövrdә sıfırdan kiçik olur?

Mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsinin alıcının real gәlirinә vә buna uyğun olaraq mәhsulun miqdarına tәsir
göstәrmәsi:

Yoxsulluq hәddinin müәyyәn edilmәsi metodları hansılardır:

Açıq inflyasiya hansı formalarda tәzahür edir?

Aşağıdakı amillәrdәn hansı tәlәb inflyasiyasını yarada bilәr?

qismәn mәşğulluq mövcuddur
gizli iqtisadiyyat mövcuddur
tsiklik işsizlik mövcuddur
düzgün cavab yoxdur
qismәn mәşğulluq mövcuddur, gizli iqtisadiyyat mövcuddur, tsiklik işsizlik mövcuddur•

xalis ixracın çoxalması
әmәk haqqı sәviyyәsinin artması•
ölkәnin tәdiyyә balansının kәsirinin artması
ticarәt balansının mәnfi saldosu
dövlәt büdcә kәsirinin artması

yuxarıda göstәricilәrin hamısı doğrudur
әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur•
ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr
yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil
bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir

tәnәzzül vә durğunluq dövründә
canlanma vә yüksәliş dövründә•
yüksәliş vә tәnәzzül dövründә
durğunluq vә canlanma dövründә
tәnәzzül vә canlanma dövründә

gәlir
gәlir effekti•
gәlir norması
mәnfәәt
gәlir faizi

maksimum vә nisbi yoxsulluq hәddi
nisbi vә mütlәq yoxsulluq hәddi•
maksimum vә mütlәq yoxsulluq hәddi
minimum vә nisbi yoxsulluq hәddi
minimum vә mütlәq yoxsulluq hәddi

bütün cavablar düzgündür
tәlәb inflyasiyası, xәrclәr inflyasiyası vә struktur inflyasiyası formasında•
qiymәt inflyasiyası vә gözlәmә adaptasiya olma inflyasiyası
sürüşәn inflyasiya vә xәrclәr inflyasiyası formasında
hiperinflyasiya, tәklif inflyasiyası vә tәlәb inflyasiyası formasında
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Dövlәt әmtәәnin tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılması haqqında qәrar verirsә, bu zaman:

Fiskal siyasәtin mәqsәdi:

Ölçülәn işsizlik, faktiki işsizlikdәn az ola bilәr, belәki:

Uzunmüddәtli dövrdә işçi qüvvәsinin tәrkibindә işsizlәrin payını ifadә edir:

İstehsalın durğunluğu zamanı baş verәn işsizlik:

Ouken qanununa görә, işsizliyin sәviyyәsinin dәyişmәmәsi üçün buraxılışın hәcmi hansı templә
artmalıdır:

Hәr bir insana birbaşa vә daha güclü tәsir edәn makroiqtisadi problem hansıdır:

әhalidәn tutulan gәlir vergisinin artırılması
dövlәt büdcә kәsirinin artması•
istehlaka meyllilik hәddinin azalması
kommunal xidmәt qiymәtlәrinin artırılması
neftin qiymәtinin artması

büdcә ödәmәlәri artır
istehsalçının mәnfәәti azalır•
istehsalçının mәnfәәti sabit qalır
kredit faizlәri yüksәlir
istehsalçının mәnfәәti artır

qiymәtlәrin sabit artımını, iqtisadi artımı, sabit vergini tәmin etmәk
ÜDM un artımını, iqtisadi resursların sәmәrәliliyini vә qiymәtlәrin sabitliyini tәmin etmәk•
büdcәnin gәlir vә xәrclәrini tәmin etmәk
ÜDM un stabil artımını tәmin etmәk
sabit vergi siyasәti, iqtisadi resurslardan sәmәrәli istifadә

düzgün cavab yoxdur
bәzi işçilәr iş tapmaq istәyirlәr, ancaq yorulub onu aхtarmağı dayandırırlar•
ölçülәn işsizliк friкsion işsizliyi nәzәrә almır
özünü işsiz elan edәnlәrin bәzilәri ciddi olaraq iş aхtarmaqla mәşğul olmurlar
ölçülәn işsizliк öz tәrкibinә yeniyetmә işsizliyi daхil etmir

düzgün cavab yoxdur
işsizliyin tәbii sәviyyәsi•
işsizliyin tәbii norması
tәbii ikili mәşğulluq
tәbii özümәşğulluq

düzgün cavab yoxdur
tsiklik işsizlik•
struktur işsizlik
gizli işsizlik
xroniki işsizlik

0.03•
0.0
0.04
0.02
0.01

aşağı faiz dәrәcәsi
işsizlik•
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Kifayәt olmayan mәcmu tәlәb nәyin artmasına sәbәb olacaqdır:

Tәlәbin strukturunun dәyişmәsi nәyin artmasına sәbәb olacaqdır:

Әgәr işsizliyә görә müavinәt әmәk haqqı dәrәcәsinin 95%ni tәşkil edәrsә, onda:

Faktiki ÜDM o zaman potensial ÜDMdәn üstündür, әgәr:

Aşağıdakı iddialardan hansı yanlışdır:

Faktiki ÜDM potensial ÜDMә hansı halda bәrabәrdir:

Hazırda işsizliyin tәbii sәviyyәsi tәqribәn nәyә bәrabәrdir:

investisiyaların az olması
әmanәtlәrin az olması
inflyasiya

düzgün cavab yoxdur
tsiklik işsizliyin•
struktur işsizliyin
friksion işsizliyin
gizli işsizliyin

düzgün cavab yoxdur
struktur işsizliyin•
könüllü işsizliyin
friksion işsizliyin
tsiklik işsizliyin

düzgün cavab yoxdur
işsizliyin rәsmi sәviyyәsi onun hәqiqi sәviyyәsindәn çox olacaqdır•
bu işsizliyin rәsmi sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәcәk
işsizliyin rәsmi sәviyyәsi onun hәqiqi sәviyyәsindәn az olacaqdır
iş yerinin axtarlması ilә bağlı işsizliyin sәviyyәsi azalacaqdır

düzgün cavab yoxdur
işsizliyin faktiki sәviyyәsi onun tәbii sәviyyәsindәn aşağıdır•
friksion işsizlik mövcud deyil
resurslar tam mәşğulluq sәviyyәsindәdir
resurslar qismәn mәşğulluq sәviyyәsindәdir

düzgün cavab yoxdur
işsizliyin tәbii sәviyyәsi hәmişә sabitdir•
hazırda tәbii işsizliyin sәviyyәsi 56% tәşkil edir
işsizliyin tәbii sәviyyәsinә tsiklik işsizlik daxil edilmir
işsizliyin tәbii sәviyyәsi sıfıra bәrabәr ola bilmәz

düzgün cavab yoxdur
tsiklik işsizliyin sәviyyәsi sıfıra bәrabәr olduqda•
tәbii işsizliyin sәviyyәsi sıfıra bәrabәr olduqda
faktiki işsizliyin sәviyyәsi sıfıra bәrabәr olduqda
struktur işsizliyin sәviyyәsi sıfıra bәrabәr olduqda

düzgün cavab yoxdur
56%•
89%
23%
910%
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Tam mәşğulluq şәraitindә müşahidә olunur:

İşsizliyin tәbii sәviyyәsi nә zaman artacaqdır:

İqtisadiyyat üçün normal hesab olunan işsizlik hansıdır:

Struktur işsizlәrә misal ola bilәr:

İqtisadiyyatda baş verәn sahәvi dәyişikliklәr nәyin artmasını şәrtlәndirir:

Friksion işsizlәrin tәrkibinә daxil edilmir:

Aşağıdakı iddialardan hansı yanlışdır  friksion işsizlik:

Tam işsizlik şәraitindә friksion işsizliyin sәviyyәsi:

düzgün cavab yoxdur
friksion işsizlәrә•
işsizliyin hәr iki növü
tsiklik işsizlәrә
işsizliyin heç bir növü

dövlәt büdcәsi balanslaşdırılmış olduqda
işsizliyә görә dövlәt müavinәtlәrini heç bir kәs almadıqda•
friksion işsizlik mövcud olduqda
minimal әmәk haqqı dәrәcәsi azaldıqda
ticarәt balansının saldosu sıfra bәrabәr olduqda

mәcmu tәlәb azlığı ilә şәrtlәndirilәn işsizlik
işsizliyin tәbii sәviyyәsi•
işsizliyә görә müavinәtlәrin aşağı ölçülәri ilә şәrtlәndirilәn işsizlik
yüksәk әmәk haqqı ilә şәrtlәndirilәn işsizlik
resursların qiymәtlәrinin artması ilә şәrtlәndirilәn işsizlik

düzgün cavab yoxdur
avtomobil sәnayesindә çalışan vә robotla әvәz olunan fәhlә•
resessiyanın baş vermәsi sәbәbindәn iş yerini itirmiş fәhlә
başqa şәhәrә köçmәsi sәbәbindәn iş yerindәn azad olunan proqramçı
qış aylarında işsiz qalan inşaatçı

gizli işsizliyin
düzgün cavab yoxdur
) tsiklik işsizliyin
struktur işsizliyin•
friksion işsizliyin

düzgün cavab yoxdur
uzun müddәtә xәstәlәnmiş müәllim•
öz xahişi ilә işdәn çıxan prezidentin kömәkçisi
ali mәktәbi bitirmiş, amma hәlә iş iş yeri tapmayan gәnc
iş yeri tapıb, lakin hәlә işә başlamayan fәhlә

düzgün cavab yoxdur
işçi qüvvәsinin strukturunun iş yerlәrinin strukturuna uyğun olmaması ilә bağlıdır•
işlәmәk istәyәn, lakin iş yeri axtarışını dayandıran insanları daxil etmir
işsizliyә görә müavinәtlәrә uyğun artır
cәmiyyәt üçün arzu olunandır

birmәnalı söylәmәk mümkün deyil

•
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Friksion işsizlik o zaman baş verir ki:

Aşağıda göstәrilәn hansı hallarda friksion işsizlik baş vermir:

İqtisadiyyatda tәnәzzülün baş vermәsi nәticәsindә iş yerini itirәn işçi hansı kateqoriyaya aid edilir:

Öz xahişi ilә işdәn çıxmış, iş yeri axtaran, amma hәlә ki onu tapa bilmәyәn işçi hansı kateqoriyaya aid
edilir:

İş yeri tapmaq ümidini itirmiş vә iş axtarışını dayandırmış insan:

Әgәr insan xәstәdir vә müvәqqәti işlәmirsә, onu hansı kateqoriyaya aid edirlәr:

İşçi qüvvәsindә iştirak sәviyyәsinin artması:

tsiklik işsizliyin sәviyyәsindәn yuxarıdır•
sıfıra bәrabәrdir
struktur işsizliyin sәviyyәsindәn aşağıdır
bir faizdәn aşağıdır

düzgün cavab yoxdur
fәhlәlәr iş yerlәrinin tәrk edir vә yeni iş yerinin axtarışını dayandırırlar•
fәhlәlәr yeni iş yeri axtarmaq üçün iş yerlәrini tәrk edirlәr
iqtisadi tәnәzzül şәraitindә firmalar iş yerlәrini ixtisar edir
iqtisadiyyatda texnoloji dәyişiklәr baş verir

düzgün cavab yoxdur
iqtisadiyyatda struktur dәyişikliklәr baş verir•
fәhlәlәr yeni iş yeri axtarmaq üçün iş yerlәrini tәrk edirlәr
fәhlәlәr iş yerindә bәrpa olmalarını gözlәyirlәr
bәzi firmalar iflasa uğrayırlar

düzgün cavab yoxdur
tsiklik işsizlәrә•
könüllü işsizlәrә
friksion işsizlәrә
struktur işsizlәrә

struktur işsizlәrә
friksion işsizlәrә•
natamam iş günü mәşğul olanlara
işçi qüvvәsi tәrkibinә daxil edilmәyәnlәrә
tsiklik işsizlәrә

tsiklik işsizlәrә
daha işçi qüvvәsi tәrkibinә daxil edilmir•
minimal әmәk haqqı ilә bağlı qanuna müvafiq müavinәtlә tәmin olunur
friksion işsizlәrә aid edilir
struktur işsizlәrә aid edilir

tsiklik işsizlәrә
mәşğul olanlara•
struktur işsizlәrә
friksion işsizlәrә
işçi qüvvәsi tәrkibinә daxil edilmәyәnlәrә

işsizliyin sәviyyәsinә tәsir etmir
işsizliyin azaldılması problemini mürәkkәblәşdirir•
әmanәtlәrin artmasına vә investisiyaların azalmasına sәbәb olur
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İşsizlәr kateqoriyasına aiddir:

Mәşğul olanlar kateqoriyasına aid edilmir:

İşsizlәr kateqoriyasına aiddir:

İşçi qüvvәsinin tәrkibinә daxil edilir:

Müvәqqәti işlәmәyәn mövsümi işçi aiddir:

Tam iş günü işlәmәyәn vә aktiv başqa iş yeri axtaran, lakin onu tapa bilmәyәn insan hansı kateqoriyaya
aid edilir:

Әgәr insan xәstәdirsә vә daha işlәyә bilmirsә, o hansı kateqoriyaya aid edilir:

investisiyaların artmasına, әmanәtlәrin azalmasına sәbәb olur
işsizliyin azaldılması problemini yüngüllәşdirir

düzgün cavab yoxdur
rәhbәrlik tәrәfindәn proqramçı kurslarına göndәrilmiş makinaçı•
artıq işlәmәk istәmәyәn avtomexanik
möhkәm şaxtaların olması sәbәbindәn işlәmәyәn tikinti işçisi
birmәnalı söylәmәk mümkün deyil

düzgün cavab yoxdur
qәzet vә jurnal satışı ilә pul qazanan yeniyetmә•
xәstәlәrә qulluq etmәkdә kömәk edәn pensiyaçı
tam iş hәftәsi işlәmәyәn bәrbәr
xәstәlәnmiş mağaza satıcısı

sağlamlığına görә vaxtından әvvәl tәqaüdә çıxmış polis işçisi
natamam iş günü rejiminә keçirilmiş vә aktiv başqa iş yeri axtaran mәmur
öz xahişi ilә işdәn çıxan vә daha әlverişli iş yeri tapmaq ümidindә olan insan•
iş yerlәrinin ixtisarına görә işdәn azad edilmiş vә uzun müddәt nәticәsiz yeni iş yeri axtardıqdan sonra axtarışı
dayandırmış laborant
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
yarım ştat satıcı işlәyәn evdar qadın•
iş yeri tapmaq ümidini itirmiş müәllim
tәqaüdә çıxmış pensiyaçı
mәhkum edilmiş cinayәtkar

birmәnalı söylәmәk mümkün deyil
mәşğul olanlara•
tam iş günü mәşğul olmayanlara
işçi qüvvәsinin tәrkibinә daxil olmayanlara
işsizlәrә

birmәnalı söylәmәk mümkün deyil
mәşğul olanlara•
işsizlәrә
işçi qüvvәsinin tәrkibinә daxil edilmәyәnlәrә
iş yeri tapmaq ümidini itirәnlәrә

düzgün cavab yoxdur
işçi qüvvәsinә daxil edilmәyәnlәrә•
mәşğul olanlara
iş yeri tapmaq ümidini itirәnlәrә
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Әgәr insan xәstәdirsә vә müvәqqәti işlәyә bilmirsә, o hansı kateqoriyaya aid edilir:

İşlәmәyәn vә ev işlәri ilә mәşğul olan insan hansı kateqoriyaya aid edilir:

Tez bir zamanda yeni iş yeri әldә etmәyә ümid edәn insan hansı kateqoriyaya aid edilir:

Aşağıdakılardan hansı işsizliyin sәviyyәsinin azalmasına sәbәb olmur:

İşsizliyin sәviyyәsi nәyin faizlә nisbәti kimi hesablanır:

İnsan o zaman işsiz hesab edilir ki, әgәr:

İnsan o zaman işsiz sayılmır, әgәr:

İşsizliyin sәviyyәsi hesablanarkәn işsizlәrә aid edilir:

işsizlәrә

düzgün cavab yoxdur
mәşğul olanlara•
işçi qüvvәsinә daxil edilmәyәnlәrә
tam iş günü mәşğul olmayanlara
iş yeri tapmaq ümidini itirәnlәrә

düzgün cavab yoxdur
işçi qüvvәsinә daxil edilmәyәnlәrә•
işsizlәrә
iş yeri tapmaq ümidini itirәnlәrә
mәşğul olanlara

düzgün cavab yoxdur
işsizlәrә•
tam iş günü mәşğul olmayanlara
mәşğul olanlara
işçi qüvvәsinә aid olmayanlara

düzgün cavab yoxdur
mәşğulların vә işçi qüvvәsinin sayının bәrabәr ixtisarı•
işsizlәrin sayının azaldılması
iş yerini axtarmasını dayandırmış insanların sayının artması
mәşğulların sayının artırılması

işsizlәrin mәşğul olanların sayına
işsizlәrin işçi qüvvәsinin sayına•
işlәmәyәnlәrin işçi qüvvәsinin sayına
işlәmәyәnlәrin işlәyәnlәrin sayına
işsizlәrin әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayına

düzgün cavab yoxdur
iş yeri tapıb, lakin hәlә işә başlamayıb•
evdәki işlәrlә mәşğuldur
iş yeri yoxdur vә iş axtarmır
hәrbi xidmәtdәdir

düzgün cavab yoxdur
mәktәbә gedir•
müvәqqәti işdәn azad olunub
yeni iş yerinә çıxmasını gözlәyir
işlәmir vә iş yeri axtarır
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Makroiqtisadiyyatda investisiya kimi qәbul edilir

Birbaşa xarici investisiya dedikdә nә başa düşülür?

Birbaşa xarici investisiya dedikdә nә başa düşülür:

Әgәr mәcmu tәlәb mәcmu tәklifdәn azdırsa (AD kiçikdir AC) vә sahibkar qiymәti aşağı salırsa, onda
milli gәlir:

Әgәr istehsalın artması böyük vaxt vә resurs mәsrәflәri tәlәb etmirsә, onda:

Әgәr mağazanın sahibi qara çörәyin qiymәtini qaldırmaq qәrarına gәlirsә, yerdә qalan mağazalarda
qiymәti әvvәlki kimi qalırsa, onda nәticәdә:

Әgәr әmtәәyә tәklif vә tәlәb artırsa,onda:

iş yerlәri olmayan bütün insanlar
işsizliyә görә müavinәt alanlar•
yalnız 18 yaşından yuxarı olanlar
uşaqlar
evdar qadınlar

Cari ildә istehsal olunmuş vә istehlak edilmiş әmtәә material qiymәtlәri•
yeni kapitalın istehsalının maddi әşya elementlәrinin yaradılması
Mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәr
Qeyri real maliyyә aktivlәrinin әldә edilmәsi
Real maliiyә aktivlәrinin әldә edilmәs

Bank köçürmәlәri ilә kapitalın başqa ölkәyә keçirilmәsi
xarici ölkәlәrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerlәşdirilmәsi
kapitalın pul şәklindә ixrac edilmәsi
ixrac olunan kapitalın üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması•
kapitalın texnologiya formasında ixrac edilmәsi

xarici firmaya maliyyә vәsaitinin faizlә verilmәsi
yerli firmaya borc verilmәsi
xarici firmanın sәhmlәrinin alınması
yerli firmanın sәhmlәrinin alınması
xaricdә öz istehsalının yaradılması•

artacaq
düzgün cavab yoxdur
dәyişmәyәcәk
aşağı düşәcәk•
kәskin artacaq

әmtәәyә tәlәb yüksәk olacaq
әmtәәnin qiymәti sabit olacaq
tәklif әyrisi daha az mailli şәklә malik olur•
tәklif әyrisi daha dikdir
tәklif qanunu fәaliyyәt göstәrir

mağazanın qara çörәk satışında gәliri artar
mağazanın qara çörәk satışından gәliri aşağı düşәr•
bazarda qara çörәyin tәklifi artar
mağazanın qara çörәk satışından gәliri dәyişmәz
digәr mağazalarda qara çörәyә tәlәb azalar

tarazlı qiymәt artar
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Әgәr iki әmtәә üçün qiymәt üzrә çarpaz elastiklik 2yә bәrabәrdirsә, onda bu o demәkdir ki,

İnvestisiya kapitalının optimal hәcmi dedikdә:

İnvestisiyanın hәcminә vә dinamikasına tәsir edәn amillәr:

Әhali gәlirlәrinin sәviyyәsindәn asılı olaraq indeksasiya sistemindә hansı yanaşma prosesinә üstünlük
verilir?

Nәyin dәrәcәsinin artması nәticәsindә mәcmu tәlәb artır:

Dövlәt siyasәtinin hansı tәdbiri mәcmu tәlәbi artıra bilәr:

Mәcmu tәklifin şoku hansı halda baş vermir:

heçnә dәyişmәz
tarazlı qiymәt azalar
әmtәәnin tarazlı hәcmi artar•
әmtәәnin tarazlı hәcmi azalar

bir әmtәәnin qiymәti ikinci әmtәәnin qiymәtindәn 2 dәfә aşağıdır
bu әmtәәlәr qarşılıqlı әvәzedәndirlәr
bir әmtәәyә tәlәb digәr әmtәәyә olan tәlәbә nisbәtәn sürәtlә artır
bir әmtәәnin qiymәti digәr әmtәәnin qiymәtinә nisbәtәn sürәtlә artır
bu әmtәәlәr qarşılıqlı tamamlayandırlar•

mövcud texnologiya әmәk mәhsuldarlığını artırır
mövcud texnologiya mәhsulun maya dәyәrini aşağı salır
mövcud texnologiya intensivliyi artırır
mövcud texnologiya maksimum gәliri tәmin edir•
mövcud texnologiya istehlakın hәcmini artırır

mәcmu ictimai mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi
ümumi daxili mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi
milli gәlirin real hәcminin dәyişmәsi vә real faiz dәrәcәsi•
düzgün cavab yoxdur
xalis mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi vә faiz dәrәcәsi

düzgün cavab yoxdur
diferensial yanaşma•
birbaşa yanaşma
normal yanaşma
birbaşa yanaşma

әmәk
әmәk haqqı•
faiz
vergi
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
vergilәrin vә dövlәt tәdarükünün bәrabәr artması•
işsizliyә görә müәvinatların ödәnilmәsinin azadılması
mәcburi ehtiyatlar normasının artırılması
dövlәtin ictimai işlәrә görә xәrclәrinin azaldılması

düzgün cavab yoxdur
mәrkәzi bank pul tәklifini artırdıqda•
hәmkarlar ittifaqı әmәk haqlarının artırılmasına nail olduqda
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Mәcmu tәlәbin neqativ şokunun sәbәbi ola bilәr:

Dövlәt xәrclәrinin hansı maddәsinin artması mәcmu tәklifi azalda bilәr:

Aşağıdakılardan hansının hәcmi dövlәt büdcәsinin vәziyyәtinә tәsir edir:

Uzunmüddәtli dövrdә qiymәtlәr sәviyyәsinin artmasına gәtirib çıxarır:

Uzunmüddәtli dövrdә mәcmu tәlәbin dәyişmәsi tәsir edir:

C.Keyns hesab edirdi ki, әmanәtlәrin hәcmi asılıdır:

Nәyin dәyişmәsi mәcmu tәlәbә birbaşa tәsir göstәrir:

quraqlıq mәhsulu mәhv etdikdә
neft karteli neftin dünya qiymәtini artırdıqda

düzgün cavab yoxdur
pul kütlәsinin azalması•
әmәk mәhsuldarlığının azalması
vergilәrin azalması
faiz dәrәcәlәrinin azalması

bütün cavablar düzgündür
dövlәt aparatının saxlanılmasına görә xәrclәrin•
sәhiyyә xәrclәrinin
müdafiә xәrclәrinin
elmin inkişafına yönәldilәn xәrclәrin

mәcmu buraxılışın
bütün cavablar düzgündür•
vergi dәrәcәlәrinin
dövlәt gәlirlәrinin
mәcmu gәlirin

әmәk mәhsuldarlığının azalması
bütün cavablar düzgündür•
vergilәrin azalması
işsizliyin tәbii sәviyyәsinin artması
pul tәklifinin artması

birmәnalı söylәmәk olmaz
qiymәtlәr sәviyyәsinә, amma buraxılış hәcminә tәsir etmir•
hәm qiymәtlәr sәviyyәsinә, hәm dә buraxılış hәcminә
buraxılış hәcminә, amma qiymәtlәr sәviyyәsinә tәsir etmir
nә qiymәtlәr sәviyyәsinә, nә dә buraxılış hәcminә tәsir etmir

fәrdinin nәlәrә üstünlük vermәsindәn
sәrәncamda olan gәlirin sәviyyәsindәn•
faiz dәrәcәsindәn
istehlakçının yaşayış yerindәn
pulun tәklifinin artım tempindәn

düzgün cavab yoxdur
dövlәt tәdarüklәrinin•
firmalara subsidiyaların
sosial tәminata görә haqların
vergilәrin
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Nәyin artması mәcmu tәklifin azalmasına sәbәb olacaqdır:

Mәcmu tәlәbin tәrkib hissәsi deyil:

Mәcmu tәlәb әyrisinin mәnfi mailliyi hansı effektlә izah oluna bilәr:

Mәcmu tәlәb әyrisinin mәnfi mailliyi hansı effektlә izah oluna bilmәz:

Mәcmu tәlәb әyrisi onu göstәrir ki:

Mәcmu tәlәb әyrisi nә zaman sağa doğru sürüşür:

Mәcmu tәlәb әyrisi nә zaman sağa doğru sürüşәcәkdir:

Mәcmu tәklifin azalması ilә bağlı inflyasiyanın sәbәbi ola bilmәz:

düzgün cavab yoxdur
işsizliyin sәviyyәsinin•
dövlәt büdcәsinin kәsirinin
milli pul vahidinin valyuta mәzәnnәsinin
qiymәtlәr sәviyyәsinin

xalis ixrac
vergilәr•
investisiya xәrclәri
dövlәt tәdarükü
istehlak xәrclәri

düzgün cavab yoxdur
real pul ehtiyatları•
әvәzetmә
gәlir
miqyas

gәlir•
idxal tәdarüklәri
düzgün cavab yoxdur
real sәrvәt
faiz dәrәcәsi

düzgün cavab yoxdur
qiymәtlәr sәviyyәsinin artması zamanı mәcmu xәrclәrin hәcmi azalır
qiymәtlәr sәviyyәsinin azalması zamanı buraxılışın faktiki hәcmi azalır
qiymәtlәr sәviyyәsinin artması zamanı buraxılışın faktiki hәcmi artır•
qiymәtlәrin hәr hansı sәviyyәsindә buraxılışın faktiki tarazlı hәcminin müxtәlif sәviyyәsi mövcuddur

düzgün cavab yoxdur
pulun tәklifi azalarsa
işsizliyin sәviyyәsi artarsa
hökümәtin hәrbi xәrclәri artarsa•
neftin qiymәti aşağı düşәrsә

ev tәsәrrüfatlarının borcu artırsa
qiymәtlәrin sәviyyәsi artırsa
düzgün cavab yoxdur
qiymәtlәr sәviyyәsinin azalması gözlәnilirsә
milli pul vahidinin valyuta mәzәnnәsi aşağı düşürsә•

kollektiv müqavilәlәrin bağlanması zamanı hәmkarlar ittifaqının sәrt mövqeyi
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Avtomatik tәnzimlәyicilәr:

Avtomatik tәnzimlәyici kimi çıxış etmir:

Avtomatik tәnzimlәyici kimi çıxış edir:

İnvestisiya xәrclәrinә nә tәsir edir:

Dövlәtin mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifdәn dinamik tarazlığı tәmin etmәk mәqsәdi ilә arzu olunan
mәşğulluq, qiymәt sәviyyәsi vә gәlir artımına tәsiri:

AS әyrisinin klassik variantı göstәrir ki, uzunmüddәtli dövrdә mәcmu tәlәbin dәyişmәsi:

Iqtisadi şok anı vә iqtisadi siyasәtin cavab tәdbirlәrinin qәbul edildiyi an arasındakı dövr:

mәhsulvahidinә olan xәrclәrin artması
düzgün cavab yoxdur
resursların mәhsuldarlığının azalması
pul tәklifinin azalması•

işsizliyin qarşısını alırlar
iqtisadiyyatda tam mәşğulluğu tәmin edirlәr
iqtisadi artımın sürәtlәndirilmәsini şәrtlәndirә bilәrlәr
sabit vergi dәrәcәsi vә dәyişmәz transfert proqramları şәraitindә fәaliyyәt göstәrirlәr•
düzgün cavab yoxdur

akkord vergisi•
korporasiyaların mәnfәәtinә görә vergi
mütәnasib gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi
proqressiv gәlir vergisi

hökümәtin hәrbi xәrclәri
kosmik gәminin yaradılmasına görә xәrclәr
bütün cavablar düzgündür
dövlәt tәhsilinә görә xәrclәr
işsizliyә görә müәvinatların ödәnilmәsinә görә xәrclәr•

faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi
istehsal avadanlığının yüklәnilmәsi sәviyyәsi
texnologiyada dәyişikliklәr
sahibkarların optimist vә ya pessimist gözlәmәlәri
bütün cavablar düzgündür•

dövlәt tәrәfindәn planlaşdırma siyasәti
qiymәtin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı siyasәt
dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәti•
mәşğulluğun tәmin olunması ilә bağlı siyasәt
dövlәtin, gәlirlәrin artırılması siyasәti

banк faizlәri qiymәt sәviyyәsinә tәsir edir
qiymәt sәviyyәsinә tәsir etdiyi кimi mәhsul hәcminә dә tәsir edir
mәhsulun hәcminә vә qiymәt sәviyyәsinә tәsir etmir
mәhsulun hәcminә tәsir edir, qiymәt sәviyyәsinә yoх
mәhsulun hәcminә tәsir etmir, yalnız qiymәt sәviyyәsinә tәsir edir•

stimullaşdırıcı siyasәt
xarici sabitlәşmә siyasәti
daxili sabitlәşmә siyasәti•
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Әgәr mәcmu tәlәb mәcmu tәklifdәn azdırsa vә sahibkar qiymәti aşağı salırsa, onda milli gәlir:

Mәcmu tәklif nәyin dәyәridir:

AD AS modelindә iqtisadi artım necә tәsvir edilә bilәr:

Faiz dәrәcәsinin azalması ilә:

Qısamüddәtli dövrdә fiskal siyasәtin xarici balansa yekun tәsiri bir çox hallarda

Müәssisәlәrin vә firmaların daxili bazarlarda satdığı xalq istehlakı mallarına vә onların göstәrdiyi
xidmәtlәrә qoyulan dolayı vergi:

C.M.Keyns “Çerçillin siyasәtinin iqtisadi nәticәlәri” mәqalәsindә o dövlәtin fәaliyyәtini tәnqid edirdi:

düzgün cavab yoxdur
stimullaşdırıcı xarici ticarәt siyasәti

sabit qalacaq
düzgün cavab yoxdur
dәyişmәyәcәk
artacaq
aşağı düşәcәk•

bütün cavabblar düzgündür
sәrәncamda olan gәlirin
ümumi daxili mәhsulun
satışa tәqdim edilәn bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin•
ümumi ictimai mәhsulun

düzgün cavab yoxdur
mәcmu tәlәb әyrisinin sola doğru sürüşmәsi ilә
qısamüddәtli mәcmu tәklif әyrisinin sola doğru sürüşmәsi ilә
uzunmüddәtli mәcmu tәklif әyrisinin sağa doğru sürüşmәsi ilә•
qısamüddәtli tәlәb әyrisinin sola doğru sürüşmәsi ilә

düzgün cavab yoxdur
pul kütlәsinә tәlәb dәyişmir
pul kütlәsinә tәlәb azalır
pul kütlәsinә tәlәb artır•
likvid formada vәsait istәyәnlәrin sayı azalır

sәmәrәli pul vergi siyasәtindәn asılıdır
ticarәt balansının profisitliyindәnasılıdır
ticarәt balansının defisitliyindәn asılıdır
kapitalın mobillik dәrәcәsindәn asılıdır•
faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsindәn asılıdır

dövriyyә vergisi
tәdiyyә vergisi
dolayı vergi
aksizlәr•
birbaşa vergilәr

mәcmu tәlәbin mәhdudlaşdırılması ilә әlaqәdar•
mәcmu tәlәbin artırılması ilә әlaqәdar
mәcmu tәкlifin mәhdudlaşdırılması ilә әlaqәdar
düzgün cavab yoxdur
mәcmu tәlәbin artırılması ilә әlaqәdar
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Әgәr әmtәәyә tәklif vә tәlәb artırsa, onda:

Domar vә Xarrodun iqtisadiyyatının keynsçi modelindә әsas diqqәt nәyә yönәlir:

Stimullaşdırıcı pul kredit siyasәtinә hansı tәdbir aiddir?

Pul kredit siyasәtinin alәtlәrinә aid deyil:

Elmi texniki inqilabın tәsiri altında baş verәn, sosial iqtisadi tәrәqqi nә ilә müşayәt olunur:

Hansı nәzәriyyәdә müasir kapitalizmin bütün iqtisadi sistemini – planlaşdıran sistemin vә bazar
sisteminin mәcmusu kimi göstәrilir vәonun müәllif kimdir:

Cәmiyyәtdә әhali mobilliyinin formaları hansılardır:

İqtisadi aktiv әhali vә ya iş qüvvәsi hәrәkәtinin bütün formalarını әhatә edәn mobillik:

tarazlı qiymәt azalar
әmtәәnin tarazlı hәcmi azalar
tarazlı qiymәt artar
әmtәәnin tarazlı hәcmi artar•
heçnә dәyişmәz

dövlәt xәrclәrinә
inflyasiyaya
dövlәt gәlirlәrinә
vergilәrә
investisiyalara•

mәnfәәt vergisinin azalması
büdcә xәrclәrinin artması
pul kütlәsinin artımı
qızıl valyuta ehtiyatlarının artması
mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrә görә faiz dәrәcәsinin azalması•

Mәrkәzi Bank tәrәfindәn uçot dәrәcәsinin dәyişdirilmәs
Pul emissiyası
Mәcburi ehtiyat normasının dәyişdirilmәsi
Açıq bazarda әmәliyyatlar
vergi dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi•

әhalinin maddi rifah halının yüksәlmәsi ilә
informasiya texnologiyalarının tәtbiqi ilә
insan amilinin rolunun artması ilә
onun strukturunun artması vә dәyişmәsi ilә•
sәhiyyә sisteminin sürәtli inkşafı ilә

supersәnayelәşmә nәzәriyyәsi, A.Toffeler
vahid sivilizasiya nәzәriyyәsi, F.Fukuyama
vahid sәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi, R.Aron
yeni sәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi, C.Helbreyt•
postsәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi, D.Bell

sosial, әhali, iqtisadi mobillik
әhali, demoqrafik, iqtisadi mobillik
iqtisadi, әhali, sosial mobillik
demoqrafik, sosial, әhali mobilliyi
demoqrafik, sosial, iqtisadi mobillik•
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İstehlak әmtәә vә xidmәtlәrinin bahalaşmasını tam vә ya qismәn ödәmәk mәqsәdi ilә әhalinin pul
gәlirlәrinin dövlәt tәrәfindәn müәyyәn olunmuş mexanizmi:

İstiqamәtindәn asılı olaraq әhali mobilliyinin formaları hansılardır:

Mövcud ölkәdә orta sәviyyәdә yaşamağa imkan verәn minimal istehlak sәbәtinin dәyәrinin göstәricisi:

Aşağıdakılardan hansılar yüksәliş fazasının әlamәtlәrinә daxil deyil?

Xaricdә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi subyektlәrlә vә xarici institutlarla tәmsil olunur:

Uzunmüddәtli dövrdә iqtisadiyyatda mәhsul buraxılışı nә ilә müәyyәnlәşir:

Dövlәt әmtәәnin tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılması haqqında qәrar verәrsә bu zaman:

adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu
gözlәnilәn gәlir, tәhsil
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, tәhsilin sәviyyәsi
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu, tәhsilin sәviyyәsi•

әhalinin nominal gәlirlәrinin indeksasiyası
düzgün cavab yoxdur
әhalinin real gәlirlәrinin indeksasiyası
qiymәt indeksi
gәlirlәrin indeksasiyası•

gendaxili,üfüqi
genarası, şaquli
gendaxili, şaquli
şaquli, üfüqi•
genarası, üfüqi

minimum istehlak büdcәsi
mütlәq yoxsulluq hәddi
yaşayış minimumu
nisbi yoxsulluq hәddi•
yoxsulluq

iqtisadi kapital qoyuluşlarının çoxalması
texniki resurslardan istifadәnin sabitlәşmәsi
işçi qüvvәsinә tәlәbin artması
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi, işçi qüvvәsinә tәlәbin artması•
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi

real kapital bazarı
iqtisadi konyunktura
ümumilәşdirilmiş bazarlar
xarici bölmә•
firma

әhalinin seçimi ilә
qiymәt sәviyyәsinә tәsir ilә
pul tәкlifi, dövlәt хәrclәrinin sәviyyәsi vә vergilәrlә
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi ilә
кapitalın vә әmәyin hәcmi vә istifadә olunan teхnologiya ilә•

düzgün cavab yoxdur
әvvәlki miqdarda әmtәә satdıqda satıcı ziyana düşmür

•
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Multiplikator göstәrir ki:

Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti dünya tәsәrrüfatı çәrçivәsindә ilk növbәdә:

Keynsçi nәzәriyyәsinә görә istehsalın sәviyyәsi nә ilә müәyyәn olunur:

Әgәr hökumәt buraxılış hәcmini artırmaq fikrindә olsa o, nәyi azaltmalıdır:

Keynsçi istiqamәtinin nümayәndәlәri vergilәrin nәyә tәsirini nәzәrdәn keçirirlәr:

Әgәr iqtisadiyyatda resessiya baş veribsә, hökümәt iqtisadiyyatı stabillәşdirmәkdәn ötrü nәyi
azaltmalıdır:

Mәcmu gәlirin vә buraxılışın hәcminin istәnilәn sәviyyәsinә nail olmaq üçün dövlәt xәrclәrinin vә
vergilәrin dәyişdirilmәsi aiddir:

alıcıların itkisinә nisbәtәn satıcıların gәlirlәri daha çox yüksәlәr•
istehsalçıların gәliri hökmәn artar, istehslakçıların gәliri isә hökmәn azalar
istehsalçıların gәliri artar, istehlakçıların gәliri azalar

investisiyanın artımı bazar tarazlığından asılıdır
investisiyanın artdığı şәraitdә ÜMM un artımı müşahidә olunmur
tәlәb әyrisini sağa istiqamәtlәndirir
investisiyanın artması ÜMM un artımında artan effektә sәbәb olur
investisiyanın artması ÜMM un analoji artımına sәbәb olur•

mәhsuldar deyil, әmtәә кapitalını nәzәrdә tutur
dövlәt deyil, хüsusi кapitalı nәzәrdә tutur
düzgün cavab yoxdur
maliyyә әmәliyyatı deyil, fiziкi daşınmanı nәzәrdә tutur
әmtәә кapitalını deyil, pul кapitalını nәzәrdә tutur•

düzgün cavab yoxdur
mәcmu tәlәbin miqyası ilә•
pula olan tәlәblә
tam mәşqulluq sәviyyәsi ilә
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi ilә

vergilәri•
transfert ödәmәlәrini
bütün cavablar düzgündür
büdcә kәsirinin hәcmini
dövlәt tәdarükünü

dövlәt büdcәsinin vәziyyәtinә
iqtisadi artıma
mәcmu tәklifә
mәcmu tәlәbә•
bütün cavablar düzgündür

dövlәt büdcәsi kәsirinin hәcmini
dövlәt tәdarükünü
transfert ödәmәlәri
bütün cavablar düzgündür
vergilәri•

diskresion fiskal siyasәtinә•
sadalanan siyasәt növlәrinin hәr birinin alәti ola bilәr
düzgün cavab yoxdur
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Keynsçi modelinә görә istehlak xәrclәrinin әn vacib amili kimi cıxış edir:

Avtomatik tәnzimlәyicilәrә aid edilmir:

Әgәr әmanәtә meylliyin son hәddi artarsa, onda:

İstehlaka meylliyin son hәddi nәdir:

Klassik modelә әsasәn әmәk haqqının artması nәyә gәtirib çıxarır:

Klassik modeldә әsas müddәalardan biri ondan ibarәtdir ki:

Klassik modeldә әmanәtlәri şәrtlәndirәn әsas amil hansıdır:

gәlirlәrin yenidәn bölgüsü siyasәtinә
avtomatik fiskal siyasәtinә

gәlirin sәviyyәsi•
istehlak borcunun sәviyyәsi
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi
sәrvәtin hәcmi
istehlakçıların gözlәmәlәri

bütün cavablar düzgündür
yoxsulluğa görә müәvinatlar
işsizliyә görә müәvinatlar
әlilliyә görә müәvinatlar•
fermerlәrә subsidiyalar

istehlaka meylliyin son hәddinin vә әmanәtә meylliyin son hәddinin cәmi vahiddәn az olacaq
istehlaka meylliyin son hәddi dәyişmәyәcәk
istehlaka meylliyin son hәddi artacaq
istehlaka meylliyin son hәddi azalacaq•
istehlaka meylliyin son hәddinin vә әmanәtә meylliyin son hәddinin cәmi vahiddәn çox olacaq

әlavә mәhsulun istehlakına görә xәrclәr
istehlakın dәyişmәsinin qiymәtlәr sәviyyәsinin dәyişmәsinә nisbәti
bütün cavablar düzgündür
istehlakın faizlә dәyişmәsinin qiymәtlәr sәviyyәsinin faizlә dәyişmәsinә nisbәti
istehlakın dәyişmәsinin gәlirin sәviyyәsinin dәyişmәsinә nisbәti•

düzgün cavab yoxdur
buraxılış hәcminin artmasına
inflyasiyaya
işsizliyә•
büdcә profisitinә

inflyasiya ciddi iqtisadi problem hesab olunmur
әmanәtlәr hәmişә investisiyalardan çoxdur
bütün cavablar düzgündür
әmtәәlәrin qiymәti sәrtdir
iqtisadiyyat tam mәşğulluq sәviyyәsindә özüözünü tarazlaşdırır•

әmәk haqqı dәrәcәsi
әmanәtçilәrin üstünlük vermәsi
sәrәncamda olan gәlirin hәcmi
faiz dәrәcәsi•
ev tәsәrrüfatlarının yığdığı sәrvәtin hәcmi
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Klassik modeldә mәcmu tәlәb әyrisi:

Klassik modeldә investisiyaları şәrtlәndirәn әsas amil hansıdır:

Keynsçi nәzәriyyәsinә әsasәn mәcmu tәklif әyrisi:

Keynsçi modelinә әsasәn investisiyanın әn vacib amili nәdir:

Faiz dәrәcәsi effektinin müәllifi kimdir:

Stimullaşdırıcı fiskal siyasәtin tәdbiri kimi nәyin artması çıxış edir:

Dövlәt xәrclәrinin azalması nәyә sәbәb olacaqdır:

C.Keyns hesab edirdi ki, investisiyanın hәcmi hәr şeydәn әvvәl asılıdır:

düzgün cavab yoxdur
müsbәt mailliyә malikdir
mәnfi mailliyә malikdir
şaqulidir•
üfüqidir

investisiyaların daxili verim norması
pul tәklifi
qiymәtlәr sәviyyәsi
investorların üstünlük vermәsi
faiz dәrәcәsi•

düzgün cavab yoxdur
müsbәt mailliyә malikdir
mәnfi mailliyә malikdir
şaqulidir•
üfüqidir

investorun hәvәsi vә gözlәmәlәri•
sәrvәtin hәcmi
milli gәlirin sәviyyәsi
düzgün cavab yoxdur
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi

Marşall
Fişer
düzgün cavab yoxdur
Piqu
Keyns•

vergilәrin
düzgün cavab yoxdur
faiz dәrәcәsinin
pul tәklifinin
dövlәt tәdarükünün•

mәcmu tәklifin azalmasına
buraxılışın hәcminin azalmasına
mәşqulluğun sәviyyәsinin azalmasına•
pul tәklifinin azalmasın
qiymәtlәr sәviyyәsinin artmasına

qiymәtlәr sәviyyәsindәn
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Tarazlığın istәnilәn mәşğulluq, qiymәt vә gәlirlәr sәviyyәsindә tәnzimlәnmәsi

Hәr hansı bir iqtisadi siyasәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrü ilә bu tәdbirlәrin nәticәsinin hәyata
keçirildiyi dövr arasında vaxt:

Maliyyә sisteminin başlıca hәlqәsi:

Әgәr istehlakla bağlı son hәdd meyli (MRS)=0 olarsa:

Әmanәtin hәcminә tәsir edәn amillәr:

Cini әmsalının daha da çox olması:

İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr:

faiz dәrәcәsindәn
mәnfәәtin miqdarından
sәrәncamda olan gәlirin miqdarından
kapitalın son hәdd effektivliyindәn•

dövlәtin qiymәt siyasәtidir
dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir
dövlәtin fiskal siyasәtidir
dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir•
dövlәtin monetar siyasәtidir

xarici sabitlәşmә siyasәti
xalis ixrac siyasәti
stimullaşdırıcı idxal siyasәt
daxili sabitlәşmә siyasәti vaxtı•
investisiya proyektlәrinin hәyata keçirilmәsi

büdcәdәnkәnar dövlәt fondları
dövlәt müәssisәlәri
Maliyyә Nazirliyi
dövlәt büdcәsi•
Mәrkәzi Bank

bu halda gәlirin artan hissәsi istehlak olunacaq
bu halda gәlirin artan hissәsi yığılacaqdır•
bu halda gәlirin istehlaka gedәn hissәsi artacaq
bu halda gәlirin bir hissәsi yığıma gedәcәk
istehlaka gedәn hissә azalacaq

faiz norması, istehlakın hәcmi
bütün cavablar düzgündür
faiz norması, istehlakın vә yığımın hәcmi
gәlirin hәcmi vә yığıma gedәn hissәsi
gәlirin hәcmi, istehlakın hәcmi, faiz norması, psixoloji amil•

әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır•

gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
psixoloji amil, alıcının zövqü
psixoloji amil, yığımın hәcmi

•
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Kobba Duqlas modelindә hәmin dövrün hansı amilinin rolu nәzәrә alınmamışdır:

Aşağıdakılardan biri әhali gәlirlәrinә daxil deyil:

Gәlirin istehlak edilmәyәn, yığıma yönәldilәn hissәsi:

Gәlirlәrin dәyişmәsinin investisiyaların dәyişmәsindәn asılılığını xarakterizә edәn әmsal:

Dövlәt büdcәsinin defisiti aşağıdakılardan hansının hesabına maliyyәlәşdirilә bilәr:

Aşağıdakılardan hansı büdcә kәsirinin sәbәbidir?

Әgәr dövlәt tütün mәmulatlarına yüksәk vergilәr tәtbiq edirsә, onda tütün mәmulatları bazarında hansı
dәyişikliklәr baş verәr?

gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil•
qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü

mәcmu mәhsulun hәcminin nәzәrә alınmaması
kapital mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
tәbii resursların rolunun nәzәrә alınmaması•
әmәk mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
istehsalın texnoloji parametrlәrinin nәzәrә alınmaması

nominal gәlirlәr
pul gәlirlәri
natural gәlirlәr
real gәlirlәr
nisbi gәlirlәr•

izafi dәyәr
istehlak
gәlirin hәcmi
izafi mәhsul
әmanәt•

istehlakçı arzusu
yığım etmәk arzusu
investisiya arzusu
akselerator•
multiplikator

qızıl ehtiyatdan vәsaitin ayrılması hesabına
әlavә vergilәrin daxil olmasından•
pul emissiyası hesabına
müәssisәnin rentabelliyinin artması hesabına
dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti hesabına

iqtisadiyyatda tәnәzzül•
istehlakın azalması
düzgün cavab yoxdur
iqtisadiyyatın hәrbilәşdirilmәsi
fövqәladә baş verәn hadisәlәr

dәyişmәz tarazlı qiymәt zamanı tarazlı hәcm aşağı düşәr
tarazlı qiymәt artar, tarazlı hәcm dәyişmәz qalar
hәm tarazlı qiymәt, hәm tarazlı hәcm yüksәlәr
hәm tarazlı qiymәt, hәm dә tarazlı hәcm azalar
tarazlı qiymәt artar, tarazlı hәcm aşağı düşәr•
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Büdcә sistemi vasitәsilә büdcәnin hansı funksiyaları reallaşır:

Dövlәtin yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә maliyyә dәstәyinin formaları:

Dövlәtin öz vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә borcu:

Fiskal siyәsәt nә demәkdir?

Fiskal siyasәtin hansı tiplәri fәrqlәndirilir?

Gәlirin dәrәcәsindәn asılı olmayaraq vergi dәrәcәsi sabit qalır:

Tutulma xarakterinә görә vergi dәrәcәlәrini müәyyәnlәşdirin:

Vergi dәrәcәsi ilә vergi güzәştlәrinin mәcmusuna nә deyilir?

bölüşdürücü, nәzarәtedici•
tәkrar istehsal, tәnzimlәyici
hәvәslәndirici, bölüşdürücü
nәzarәtedici, hәvәslәndirici
tәnzimlәyici, nәzarәtedici

büdcә ssudaları, xәrclәr, subvensiyalar
gәlirlәr, dotasiyalar, subsidiyalar
gәlirlәr, büdcә ssudaları, subvensiya, subsidiya
subvensiya, dotasiya, xәrclәr, büdcә ssudaları
büdcә ssudaları, dotasiya, subvensiya, subsidiya•

uzunmüddәtli borc
daxili borc•
ortamüddәtli borc
qısamüddәtli borc
düzgün cavab yoxdur

büdcә xәrclәrinin әsas istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi siyasәti
vergilәrin mәhdudlaşdırıcı rolu
vergi dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti
büdcә gәlirlәri vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti•
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi

dövlәt xәrclәri vә gәlirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
avtomatik vә diskression•
düzgün cavab yoxdur
avtomatik vә dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt gәlirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi vә diskression

reqressiv vergilәr
xüsusi vergilәr
sabit vergilәr
proporsional vergi•
mütәrәqqi vergi

sabit, dolayı, mütәrәqqi, reqressiv
sabit, birbaşa, mütәrәqqi, reqressiv
sabit, birbaşa, proporsional, reqressiv
sabit, proporsional, mütәrәqqi, reqressiv•
sabit, dolayı, proporsional, reqressiv

vergi payı
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Vergi ödәyicisi vә vergi daşıyıcısı müxtәlif subyektlәr olduğu halda, bu hansı vergidir:

Vergilәrin artması zamanı nә baş verir?

Verginin funksiyaları hansılardır:

Cini әmsalının daha da çox olması tәqdirdә:

Әgәr әmtәәnin qiymәti tәlәb vә tәklif әyrilәrinin kәsişmә nöqtәsindәn yüksәkdirsә, onda

Әmәk bazarının funksiyaları hansılardır:

Bir mәşğul olana vә ya әhalinin adambaşına düşәn gәlirlәrin sәviyyәsindәki fәrq nәyi göstәrir:

vergiqoyma
vergi dәrәcәsi
vergi rejimi•
vergi güzәştlәri

ümumi vergi
xüsusi vergi
dolayı vergi•
azad vergi
birbaşa vergi

mәcmu tәlәb vә tәklif artır
mәcmu tәklif artır
mәcmu tәklif azalır
mәcmu tәlәb vә tәklif azalır•
mәcmu tәlәb azalır

fiskal, bölüşdürücü, әdalәtlilik, nәzarәtedici
fiskal, aydınlıq, sosial, tәnzimlәyici, nәzarәtedici
fiskal, sosial, gәlirlilik, tәnzimlәyici
fiskal, sosial, tәnzimlәyici, yenidәn bölüşdürücü, nәzarәt•
düzgün cavab yoxdur

әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır•
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur

tәlәbin hәcmi artar
әmtәә defisiti meydana çıxar
tәklifin hәcmi azalar
әmtәә artıqlığı әmәlә gәlәr•
hәç nә baş vermәz

sosial vә iqtisadi•
sosial vә bölüşdürücü
tәnzimlәyici vә bölüşdürücü
düzgün cavab yoxdur
iqtisadi vә bölüşdürücü

sәrәncamda qalan gәliri
nominal hesablanmış әmәk haqqını
real gәliri
nominal gәliri

•
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Dövlәtin hәyata keçirdiyi gәlirlәrin yenidәn bölgüsü siyasәti nәticәsindә Lorens әyrisinin hәrәkәti:

Tarazlığın istәnilәn mәşğulluq, qiymәt vә gәlirlәr sәviyyәsindә tәnzimlәnmәsi:

Yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata
keçirilәn kompensasya tәdbirlәri sistemi necә adlanır:

Әhali gәlirlәri:

Ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

Istifadә etmә mәqsәdinә görә investisiyalar bölünür:

Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinә daxil deyil:

gәlirlәrin differensiyasını•

Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrsizliyini әks etdirәn nöqtәnin üstünә düşür
düzgün cavab yoxdur
Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrliyindәn uzaqlaşır
Lorens әyrisi sosial müdafiәni xarakterizә edәn xәtti göstәrir
Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrliyinә tәrәf hәrәkәt edir•

dövlәtin qiymәt siyasәtidir
dövlәtin monetar siyasәtidir
dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir•
dövlәtin fiskal siyasәtidir
dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir

inflyasiya şәraitindә istehlak qiymәtlәrinin artmasını dayandırmaq
düzgün cavab yoxdur
sosial tәminat
istehlak qiymәtlәrinin artmasını dayandırmaq
gәlirlәrin dövlәt indeksiyası•

natural gәlirlәrdәn ibarәtdir
pul gәlirlәrindәn ibarәtdir
әmәk haqqından ibarәtdir
milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn hissәdir•
nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir

C.Keyns
D.Rikardo
A.Smit
L.Valras•
A.Marşall

dövlәt vә хüsusi
düzgün cavab yoxdur
dövlәt vә portfel
birbaşa vә portfel•
borc vә sahibкar

subsidiyalar•
tәbiәt resurslarından istifadәyә görә ödәmәlәr
akkord vergilәri
gömrük rüsumları
tәbii inhisarların mәhsuluna qoyulan tariflәr
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Dövlәt büdcәsinin kәsiri o zaman baş verir ki:

Dövlәt büdcәsinin kәsiri hansı yolla maliyyәlәşә bilәr:

Laffer әyrisi vergi dәrәcәsi ilә nәyin asılılığını әks etdirir:

Fiskal siyasәtinin tәdbiri kimi çıxış etmir:

Stimullaşdırıcı fiskal siyasәt hansı mәqsәdlә istifadә olunmalıdır:

Dövlәt büdcәsinin xәrclәrinә aiddir:

Biznesә görә vergilәrin artması, nәyin azalmasına sәbәb olacaq:

Büdcә sistemi vasitәsilә büdcәnin hansı funksiyaları reallaşır:

bütün cavablar düzgündür
dövlәt xәrclәri artır
vergi daxilolmaları azalır
hökümәtin xәrclәrinin cәmi büdcә gәlirlәrinin cәmini üstәlәyir•
dövlәtin öhdәliklәri onun aktivlәrini üstәlәyir

bütün cavablar düzgündür
әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükünün azaldılması ilә
vergi dәrәcәlәrinin artırılması ilә
dövlәt istiqrazları buraxmaqla•
transfert ödәmәlәrinin azaldılması ilә

mәcmu gәlirin sәviyyәsinin
işgüzar fәallığın sәviyyәsinin
mәcmu tәlәbin sәviyyәsinin
düzgün cavab yoxdur
büdcәyә vergi daxilolmaların hәcminin•

vergi güzәştlәrinin dәyişdirilmәsi
transfertlәrin tәnzimlәnmәsi
dövlәt xәrclәrinin hәcminin dәyişdirilmәsi
faizin bazar dәrәcәsinin tәnzimlәnmәsi•
vergi dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi

faiz dәrәcәsinin azaldılması üçün
inflyasiyanın azaldılması üçün
dövlәt büdcәsi kәsirinin azaldılması üçün
inflyasiya boşluğunun lәğv edilmәsi üçün
resessiya boşluğunun lәğv edilmәsi üçün•

dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti
әlavә dәyәr vergisi
gömrük rüsumları
dövlәt istiqrazlarına görә faizlәr•
sosial tәminata görә haqlar

düzgün cavab yoxdur
yalnız mәcmu tәlәbin
yalnız mәcmu tәklifin
hәm mәcmu tәlәbin, hәm dә mәcmu tәklifin•
nә mәcmu tәlәbin, nә dә mәcmu tәklifin

tәnzimlәyici, nәzarәtedici
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Mülkiyyәt formasına görә maliyyә sistemi:

Dövlәtin yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә maliyyә dәstәyinin formaları:

Dövlәtin öz vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә borcu:

Dövlәtin xarici dövlәtlәrә, xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrә, beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarına borcu:

Fiskal siyәsәt nә demәkdir

Fiskal siyasәtin hansı tiplәri fәrqlәndirilir

Gәlir artdıqca tutulan vergilәrin payı azalır:

tәkrar istehsal, tәnzimlәyici
düzgün cavab yoxdur
bölüşdürücü, nәzarәtedici, hәvәslәndirici
bölüşdürücü, nәzarәtedici•

düzgün cavab yoxdur
dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәsi
әhalinin vә bank müәssisәlәrinin maliyyәsi
dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi, qeyri dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi•
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi

büdcә ssudaları, dotasiya, subvensiya, subsidiya•
gәlirlәr, büdcә ssudaları, subvensiya,subsidiya
büdcә ssudaları, xәrclәr, subvensiyalar
gәlirlәr, dotasiyalar,subsidiyalar
subvensiya, dotasiya, xәrclәr, büdcә ssudaları

düzgün cavab yoxdur
daxili borc•
ortamüddәtli borc
uzunmüddәtli borc
qısamüddәtli borc

qısamüddәtli borc
xarici borc•
uzunmüddәtli borc
düzgün cavab yoxdur
ortamüddәtli borc

büdcә xәrclәrinin әsas istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi siyasәti
büdcә gәlirlәri vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti•
vergi dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti
vergilәrin mәhdudlaşdırıcı rolu
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi

düzgün cavab yoxdur
avtomatik vә diskression•
dövlәt gәlirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi vә diskression
dövlәt xәrclәri vә gәlirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
avtomatik vә dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi

mütәrәqqi vergi
reqressiv vergilәr•
sabit vergi
xüsusi vergilәr
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Gәlirin dәrәcәsindәn asılı olmayaraq vergi dәrәcәsi sabit qalır:

Gәlirin hәcmindәn asılı olmayaraq vergitutma vahidi üçün müәyyәn edilmiş mütlәq mәblәğ:

Gәlirlәr artdıqca vergi dәrәcәsi artır:

Mәqsәdli vergilәrә aiddir:

Mütәrәqqi vergilәr zamanı gәlir artdığı halda:

Tutulma xarakterinә görә vergi dәrәcәlәrini müәyyәnlәşdirin:

Vergi dәrәcәsi ilә vergi güzәştlәrinin mәcmusuna nә deyilir:

Vergi ödәyicisi vә vergi daşıyıcısı müxtәlif subyektlәrdir

proporsional vergilәr

reqressiv vergilәr
proporsional vergi•
sabit vergilәr
xüsusi vergilәr
mütәrәqqi vergi

proporsional vergilәr
sabit vergilәr•
mütәrәqqi vergilәr
dolayı vergilәr
reqressiv vergilәr

düzgün cavab yoxdur
mütәrәqqi vergilәr•
sabit vergilәr
reqressiv vergilәr
proporsional vergilәr

vәrәsәlik vә bağışlamadan vergi
yol fondunun yaradılması•
gömrük rüsumları
әlavә dәyәr vergisi
qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlardan daxil olan vergi

düzgün cavab yoxdur
vergi dәrәcәlәri artır•
vergi dәrәcәlәri sabit qalır
vergi dәrәcәlәri aşağı düşür
vergi dәrәcәlәri dәyişkәndir

sabit, dolayı, mütәrәqqi,reqressiv
sabit, proporsional, mütәrәqqi,reqressiv•
sabit, birbaşa, proporsional, reqressiv
sabit, birbaşa, mütәrәqqi, reqressiv
sabit, dolayı, proporsional, reqressiv

vergi payı
vergi rejimi•
vergi dәrәcәsi
vergiqoyma
vergi güzәştlәri
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Vergilәrin qalxması zamanı nә baş verir

Verginin funksiyaları:

Dövlәt borcunun formaları:

Aşağıdakı hansı vergi növü birbaşa vergiyә aid deyil

Aşağıdakı hansı vergi növü dolayı vergiyә aid deyil

Vergi ödәyicisi vә vergi daşıyıcısı eyni subyektdir

Vergi dәrәcәsi hәcmi ilә büdcәyә verg idaxilolmaları hәcm iarasında әlaqәni nümayiş etdirәn әyri:

azad vergi
ümumi vergi
birbaşa vergi
dolayı vergi•
xüsusi vergi

mәcmu tәlәb vә tәklif artır
mәcmu tәlәb vә tәklif azalır•
mәcmu tәklif azalır
mәcmu tәklif artır
mәcmu tәlәb azalır

düzgün cavab yoxdur
fiskal, sosial, tәnzimlәyici, yenidәn bölüşdürücü, nәzarәt•
fiskal, aydınlıq, sosial, tәnzimlәyici, nәzarәtedici
fiskal, sosial, gәlirlilik, tәnzimlәyici
fiskal, bölüşdürücü, әdalәtlilik, nәzarәtedici

xarici borc, qısamüddәtli borc
daxili borc, xarici borc•
xarici borc, ortamüddәtli borc
uzunmüddәtli borc, xarici borc
xarici borc, uzunmüddәtli borc

mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi•
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
әmlak vergisi
gәlir vergisi

aksizlәr
mәnfәәt vergisi•
gömrük rüsumları
әlavә dәyәr vergisi
satışdan vergi

ümumi vergilәr
birbaşa vergi•
azad vergilәr
xüsusi vergilәr
dolayı vergi

Lorens әyrisi
Laffer әyrisi•
Filips әyrisi
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Hansı müddәtdә dövlәt büdcәsinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi hәyata keçirilir

Yerli özünüidarәetmә vә dövlәt orqanlarına mәxsus vәzifә vә funksiyaların yerinә yetirilmәsi üçün lazım
olan pul vәsaitlәrinin yığılması vә istifadә olunmasıformasıdır:

Gәlirә nisbәtәn faizlә müәyyәn edilәn vergi dәrәcәsi:

Hәddәn yüksәk vergilәr vergi sisteminin sәmәrәliliyini aşağı salır konsepsiyası:

Kәnd tәsәrrüfatında torpaq vә başqa resurslardan istifadәyә görә verilәn haqq

Ölkәdә vergilәrin tutulması ilә bağlı sosial iqtisadi münasibәtlәrin, tutulan vergilәrin, onların ödәnilmәsi
qaydalarının vә vergi orqanlarının mәcmusu:

Vergiqoyma obyektinin qanunla müәyyәn edilmәsi:

Valras әyrisi
Engel әyrisi

büdcәnin tәsdiqi
büdcә ili•
büdcәnin tәsdiq vaxtı
büdcәnin müәyyәnlәşdirilmәsi
büdcәsinin planlaşdırılması

dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
dövlәt büdcәsi•
dövlәt gәlirlәri
dövlәt xәrclәri
büdcә fondları

vergi norması
vergi payı•
vergi faizi
vergiqoyma
vergi ödәnişi

sәrvәt konsepsiyası
neoklassik konsepsiya•
marjinal konsepsiya
monetar konsepsiya
marksist konsepsiya

pul ödәmәlәri
icarә haqqı
birbaşa vergi
torpaq rentası•
torpağa görә faiz

Laffer әyrisi
vergi bazası
vergi sistemi•
vergi siyasәti
vergiqoymanın prinsipi

vergi sazişi
vergi bazası•
vergi siyasәti
vergi sistemi
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Aksizlәr,әlavә dәyәrdәn vergi, mülkiyyәtdәn vergi, lisenziya ödәmәlәri vә gömrük haqqları hansı vergi
növünә aid edilir

Dövlәtә mәxsus olan, lakin büdcә sisteminә daxil olmayan maliyyә fondları:

Vergilәr nәdir:

Vergi subyekti:

Dövlәtin vәtәndaşlara, firmalara vә müәssisәlәrә borcu:

Dövlәt büdcәsindәn vә yerli büdcәlәrdәn qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün ayrılan
vәsait:

Aşağıdakılardan hansı vergi hәdlәri formasına aid deyil:

vergi dәrәcәsi

mülkiyyәtdәn vergiyә
dolayı vergilәrә•
әlavә dәyәr vergisinә
mәnfәәtdәn vergiyә
birbaşa vergilәrә

büdcә profisiti
büdcәdәnkәnar dövlәt fondları•
büdcә xәrclәri
büdcә gәlirlәri
büdcә kәsiri

düzgün cavab yoxdur
Mәrkәzi vә yerli hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn tutulan mәcburi ödәnişlәr•
dövlәt tәrәfindәn insanlardan vә müәssisәlәrdәn tutulan könüllü vә mәcburi ödәnişlәr
fiziki vә hüquqi şәxslәrin dövlәtә könüllü ödәnişlәri
hüquqi şәxslәrin dövlәtә könüllü ödәnişlәri

vergi inspeksiyası
vergiödәyәnlәr•
vergiqoyanlar
maliyyә müәssisәlәri
vergi nәzarәtçilәri

istiqraz
daxili borc•
xarici borc
kassa borcu
sәhmlәr üzrә borc

büdcә xәrclәri•
büdcә gәlirlәri
büdcә defisiti
büdcә fondları
büdcә profisiti

sabit
mütәrәqqi
reqressiv
proporsional
birdәfәlik•
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Müxtәlif sәviyyәli gәlir sahiblәrinә fәrqli vergi tәtbiq etmәklә onlar arasında social bәrabәrsizliyin
yumşaldılması   verginin hansı funksiyasıdır:

Vergilәr vasitәsilә ölkәdә baş verәn iqtisadi vә social proseslәrә tәsir göstәrilmәsi–verginin hansı
funksiyasıdır:

Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrindәn artıq olan mәblәği:

Verginin әsas funksiyası hansıdır

Pulun funksiyasıdır:

Hazırda banknotların real dәyәri nә ilә müәyyәn edilir:

Kvazi pullar dedikdә pulların aşağıdakı növü başa düşülür:

Kvazi pullara aiddir:

fiskal
nәzarәtedici
yenidәn bölgü
tәnzimlәyici
sosial•

tәnzimlәyici•
social
fiskal
yenidәnbölgü
nәzarәtedici

büdcә gәlirlәri
faktiki defisit
büdcә xәrclәri
büdcә profisiti•
büdcә defisiti

fiscal
bütün cavablar düzgündür
dolayı
birbaşa•
iqtisadi

yığım vasitәsi•
artım vasitәsi
bütün cavablar düzgündür
tamamlanma vasitәsi
azalma vasitәsi

qızılın dәyәri ilә
onların çapına sәrf olunan әmәyin dәyәri ilә
onların çap olunduğu kağızın dәyәri ilә
onlara alınası mal vә xidmәtlәrin dәyәri ilә•
düzgün cavab yoxdur

Nağdsız pullar
Kağız pullar
Tam dәyәrli pullar
düzgün cavab yoxdur
Kredit pullar•
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İqtisadiyyatın bazar modelindә nağdsız pulların emissiyası kim tәrәfindәn hәyata keçirilir:

Pul kütlәsinin tәrkibi vә strukturunu xarakterizә edir:

Pul kütlәsinin әn likvid hissәsi:

Pulun tәdavül sürәti bunları ölçmәyә imkan verir:

Pulun keynsçi nәzәriyyәsinin tәtәfdarları tәrәfindәn tәklif edilәn tәdbirlәr yönәldilir

Pullun xәyalәn, ideal istifadәsi pulun hansı funksiyası üçün xarakterikdir:

Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn әmtәәlәrin vә pulun qarşı qarşıya hәrәkәti baş verir:

tәlәbolunanadәk bank yatırımları
düzgün cavab yoxdur
banknot vә xırda pullar
çek vә plastik katrlar
istiqrazlar, veksellәr, bank sertifikatları•

Hesablaşma kassa mәrkәzlәri
düzgün cavab yoxdur
Tәsәrrüfat subyektlәri
Dövlәt bankları
Kommersiya bankları•

düzgün cavab yoxdur
Multiplikativ әmsallar
Pul tәdavülünün sürәt göstәricilәri
Pul aqreqatları•
Monetizasiya әmsalları

düzgün cavab yoxdur
Xarici valyutada depozit
Nağdsız pul
Kvazi pul
Nağd pul•

düzgün cavab yoxdur
Milli valyutanın devalvasiya vә revalvasiya faizini
Manatın alıcılıq qabiliyyәtini
Pul nişanlarının hәrәkәt intensivliyini•
Manatın әmtәә vә mala örtülmәsi dәrәcәsini

tәklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu güclәndirilmәsinә
Әmtәәlәrin tәklifi ilә müqayisәdә tәlәbin mәhdudlaşdırılmasını stimullaşdırılmasına
düzgün cavab yoxdur
Pulun yığımını stimullaşdırılmasına
Tәlәbin stimullaşdırılmasında pulun rolunu güclәndirilmәsinә•

Yığım vasitәsi
Tәdavül vasitәsi
düzgün cavab yoxdur
Tәdiyә vasitәsi
Dәyәr ölçüsü•

Tәdiyә vasitәsi
Dәyәr ölçüsü
düzgün cavab yoxdur
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Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi vasitәsi kimi çıxış edir:

Nәğd pulun dәyәrlәrini itirmәdәn sürәtlә aktivә çevrilmә qabiliyyәti necә adlanır:

Pul kütlәsinin strukturunu tәyin edin:

Pul tәdavülünün pul kütlәsinә olan nisbәti:

M0 + hüquqi şәxslәrin hesablaşma hesabında olan pullar + әmanәt banklarında tәlәb olunana qәdәr olan
depozitlәr + kommersiya banklarında olan depozitlәr:

Pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsindәn irәli gәlir ki, uzunmüddәtli dövrdә pul tәklifinin artması:

Pulun dövretmә sürәti:

Yığım vasitәsi
Tәdavül vasitәsi•

düzgün cavab yoxdur
Yığım vasitәsi
Tәdavül vasitәsi
Tәdiyә vasitәsi•
Dәyәr ölçüsü

pulun depozitә çevrilmә qabiliyyәti
pulun real hәcmi
bank rezervi
likvidlilik•
pul müvazinәti

nәğd pul + nağdsiz pul
nәğd pul vә depozitlәr
hesablaşma hesablarında qalan pul
pul әmanәtlәri
aktiv vә passiv pullar•

Pul multiplikatoru•
pula tәlәb
pul tәklifi
pul likvidliyi
pul tәdavülü

pul aqreqatı M2
pul aqreqatı M0
pul aqreqatı M3
pul aqreqatı L
pul aqreqatı M1•

real buraxılışı artırır
qiymәtlәr sәviyyәsini azaldır
pulun dövretmә sürәtini azaldır
qiymәtlәr sәviyyәsini artırır•
pulun dövretmә sürәtini artırır

ölçmәk mümkün deyil
xüsusilә qeyristabildir
real buraxılışın bir il әrzindә orta hesabla etdiyi dövrlәrinin sayıdır
firmaların ehtiyatlara yönәltdiyi investisiyalarının bir il әrzindә orta hesabla etdiyi dövrlәrinin sayıdır
pul kütlәsinin bir il әrzindә orta hesabla etdiyi dövrlәrinin sayıdır•
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Pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsi sabit kәmiyyәt kimi nәyi nәzәrdә tutur:

Aşağıdakılardan hansı pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsi tәnliyidir:

Pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsinә әsasәn:

Pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsi tәnliyi:

«Kvazi pullar» nәdir:

Daha aşağı likvidliyә malik aktiv hansıdır:

Daha yüksәk likvidliyә malik aktiv hansıdır:

Әn yüksәk likvidliyә malikdir:

düzgün cavab yoxdur
tәdavüldә olan pulun hәcmini
qiymәtlәr sәviyyәsini
pulun dövretmә sürәtini•
buraxılışın nominal hәcmini

MY = VP
MP = VY
düzgün cavab yoxdur
M/V = Y/P
MV = PY•

bütün cavablar düzgündür
pulun dövretmә sürәti onun hәcmindәn asılı deyil
qiymәtlәr sәviyyәsi istehsalın hәcmindәn asılıdır
qiymәtlәr sәviyyәsi tәdavüldә olan pulun hәcmindәn asılıdır•
tәdavüldә olan pulun hәcmi onun dövretmә sürәtindәn asılı deyil

düzgün cavab yoxdur
pulun dövretmә sürәtini nәzәrә almır
pulun hәcmi ilә faiz dәrәcәsi arasında asılılıq yaradır
pulun hәcmi ilә istehsalın hәcmi arasında asılılıq yaradır•
qiymәtlәr sәviyyәsini nәzәrә almır

M2 pul aqreqatı
kağız pul
xırda sikkәlәr
M2 vә M1 pul aqreqatları arasındakı fәrq•
bank hesablarındakı vәsaitlәr

birmәnalı söylәmәk olmaz
investisiya şirkәtinin sәhmlәri•
tәlәb olunanadәk depozitlәri
müddәtli әmanәtlәr
müddәtli әmanәtlәr

düzgün cavab yoxdur
tәlәb olunanadәk depozitlәri•
müddәtli depozitlәr
әmanәt depozitlәri
dövlәt istiqrazları

düzgün cavab yoxdur

•
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Ölkәlәrin hamısında pul aqreqatlarının bütün növlәrinә daxildir:

Pul aqreqatlarına daxil deyil:

İri müddәtli әmanәtlәr hansı pul aqreqatına aiddir:

Tәlәb olunanadәk hesablar hansı pul aqreqatına aiddir:

M2 pul aqreqatına daxil edilmir:

M1 pul aqreqatına daxil edilmir:

Aşağıdakılardan hansı M1ә aid edilmir:

banknot•
avtomobil
dövlәt istiqrazı
mәnzil

müddәtli hesablar
nağd pul•
әmanәt depozitlәri
qısamüddәtli dövlәt istiqrazları
tәlәb olunanadәk depozitlәri

tәlәb olunanadәk depozitlәri
uzunmüddәtli dövlәt istiqrazları•
yol çeklәri
müddәtli depozitlәr
әmanәt hesabı

M3
L•
M1
M0
M2

L
bütün cavablar düzgündür•
M2
M1
M3

tәlәb olunanadәk depozitlәri
iri müddәtli depozitlәr•
qısa müddәtli depozitlәr
nağd pul
әmanәt depozitlәri

düzgün cavab yoxdur
kiçik müddәtli depozitlәr•
nağd pul
tәlәb olunanadәk depozitlәri
yol çeklәri

düzgün cavab yoxdur
әmanәt depozitlәri•
tәlәb olunanadәk depozitlәr
sikkәlәr
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Pul tәklifinin komponenti deyil:

M0 pul aqreqatına daxildir:

Kredit pullar kateqoriyasına aid edilmir:

100 manatlıq banknotun hәqiqi dәyәri nәyin dәyәrinә bәrabәrdir:

Dekret pullar:

Rәmzi pullara misal ola bilәr:

Әmtәә pullar:

Әmtәә pullar:

kağız pul

xırda pul
qızıl külçәlәr•
tәlәb olunanadәk depozitlәr
banknotlar
yol çeklәri

düzgün cavab yoxdur
banknotlar•
çek depozitlәri
tәlәb olunanadәk depozitlәr
sәrbәst dönәrli xarici valyuta

düzgün cavab yoxdur
kredit kartı•
banknot
veksel
çek

düzgün cavab yoxdur
onun istehsalına sәrf olunmuş әmәk vә materialların•
onun alıcılıq qabiliyyәtini tәmin edәn qızılın
ona alınacaq әmtәә vә xidmәtlәrin
çap olunduğu kağızın

düzgün cavab yoxdur
barter zamanı istifadә edilә bilәr
daxili dәyәrә malik olmayan puldur•
nağd pul vә bank ehtiyatlarında saxlanılan qızılı özündә daxil edir
ölkәnin qızıl ehtiyatları ilә tәmin olunublar

düzgün cavab yoxdur
kağız pul•
gümüş sikkәlәr
kredit kartları
hәbsxanadakı siqaretlәr

dekret pulların alıcılıq qabiliyyәtinin qorunması üçün ehtiyat kimi istifadә olunurlar
düzgün cavab yoxdur
müasir şәraitdә istifadә olunmur
daxili dәyәrә malikdirlәr•
daxili dәyәrә malik deyillәr
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Barter iqtisadiyyatından puldan istifadә olunan iqtisadiyyata keçid nәyi azaltmaqla sәmәrәliliyi artırır:

Barter iqtisadiyyatı nәyi tәlәb edir:

Әgәr insan avtomobil almaq üçün hәr ay 1000 manata qәnaәt edirsә, onda pul hansı funksiyanı yerinә
yetirir

Firma istiqrazlara görә faiz ödәyirsә, bu halda pul hansı funksiyanı yerinә yetirir

Әgәr insan özünә soyuducu alaraq buna görә 500 manat ödәyirsә, bu halda pul hansı funksiyanı yerinә
yetirir

Hәr hansı bir şәxs 300 manat dәyәrindә televizor almaq haqqında düşünürsә, bu halda pul hansı
funksiyanı yerinә yetirir:

Hәr hansı bir şәxs kredit götürürsә, pul hansı funksiyanı yerinә yetirir:

bütün cavablar düzgündür
yüksәk tәlәbә malik olan әmtәәdir
çox yüksәk dәyәri olan nadir әmtәәdir
pulun funksiyasını yerinә yetirәn әmtәәdir•
qızıla mübadilә edilәn әmtәәdir

әmtәә mübadilәsinin zәruriliyini
düzgün cavab yoxdur
ixtisaslaşmanın zәruriliyini
transaksion xәrclәri•
istehsalın birgә metodlarından istifadәnin zәruriliyini

dekret pullardan istifadәni
әmtәә pullardan istifadәni
pulun tәdavül vasitәsi deyil, dәyәrin qorunması funksiyasının yerinә yetirmәsini
istәklәrin ikili üstüstә düşmәsini•
bütün cavablar düzgündür

dәyәr ehtiyatı•
düzgün cavab yoxdur
tәxirә salınmış ödәmәlәr vasitәsi
tәdavül vasitәsi
hesablaşma vahidi

tәdavül vasitәsi
düzgün cavab yoxdur
dәyәr ehtiyatı
tәxirә salınmış ödәmәlәr vasitәsi•
hesablaşma vahidi

tәxirә salınmış ödәmәlәr vasitәsi
düzgün cavab yoxdur
tәdavül vasitәsi•
dәyәr ehtiyatı
hesablaşma vahidi

tәdavül vasitәsi
bütün cavablar düzgündür
tәxirә salınmış ödәmәlәr vasitәsi
hesablaşma vahidi•
dәyәr ehtiyatı
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Pulun әn vacib funksiyası hesab olunur:

Pul aşağıdakı funksiyanı yerinә yetirmir

Pul aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

Hansı cәmiyyәtdә istifadә olunmasından asılı olmayaraq, pulun fәrqlәndirici xüsusiyyәti ondan ibarәtdir
ki:

Pul:

Kredit pullar aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

Monetar siyasәt nәlәri әhatә etmir?

hesablaşma vahidi
dәyәr ehtiyatı
düzgün cavab yoxdur
tәxirә salınmış ödәmәlәr vasitәsi•
tәdavül vasitәsi

düzgün cavab yoxdur
tәdavül vasitәsi•
hesablaşma vahidi
dәyәr ehtiyatı
tәxirә salınmış ödәmәlәr vasitәsi

dәyәr ehtiyatı
tәdavül vasitәsi
tamahkarlığın ölçü vahidi•
düzgün cavab yoxdur
hesablaşma vahidi

istehsal amili
düzgün cavab yoxdur
gәlirin artırılması vasitәsi
yığım vasitәsi•
inflyasiyadan müdafiә vasitәsi

әmtәә vә xidmәtlәrin alınması vә borcların ödәnilmәsi zamanı qәbul olunmalıdır•
bütün cavablar düzgündür
o tamamilә inflyasiyadan qorunmalıdır
dövlәt tәrәfindәn hazırlanmalıdır
tәrkibindә qızıl olmalıdır

bütün cavablar düzgündür•
әmtәә vә xidmәtlәrin alınması üçün qanuni ödәniş vasitәsidir
sövdәlәşmәnin hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan maliyyә aktividir
dәyәr ehtiyatı, hesablaşma vahidi, tәdavül vasitәsi vә tәdiyyә vasitәsidir

dәyәr vә tәdiyyә funksiyası
dәyәr vә yığım funksiyası
düzgün cavab yoxdur
yığım vә tәdiyyә funksiyası
tәdavül vә tәdiyyә funksiyası•

pul kredit siyasәtini
valyuta siyasәtini
uçot faiz dәrәcәsi siyasәtini

•
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Emissiya banklarının buraxdığı kağız pul:

Kredit tәdavül dairәsinә kredit pulları çıxarır vә kredit әmәliyyatları hәyata keçirir ki, bu da nәyә şәrait
yaradır:

Aşağıdakılardan hansı pul kredit siyasәtinin ümumi metodlarına aiddir?

Kommersiya banklarına verilәn kreditlәrә görә Mәrkәzi Bankın müәyyәnlәşdirdiyi faiz dәrәcәsi necә
adlanır:

Mağaza tәklif edir ki, әmtәәlәr alınsın, alınmış әmtәәlәrin pulu isә 1 il әrzindә ödәnilsin. Bu kredit necә
adlanır:

Qısamüddәtli ssudalar adәtәn nә mәqsәdlә verilir:

Aşağıdakılardan hansı kreditin mәnbәyinә aid deyil?

büdcә vergi siyasәtini•
mәzәnnә siyasәtini

sәhm
elektron pullar
çek
banknot•
order

düzgün cavab yoxdur
tәdavül xәrclәri azaldılsın, pulun dövriyyә sürәti sürәtlәnsin•
pulun tәdavülünü sürәtlәndirmәk, bankın faiz dәrәcәsini azaltmaq
xәrclәr azaldılsın, bank mәnfәәti artırılsın
bank faizini aşağı salıb, bank mәnfәәtini artırmaq

düzgün cavab yoxdur
bank krediti әmәliyyatlarının likvidliyinin tәnzimlәnmәsi•
uçot (diskont) siyasәti
faiz dәrәcәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
açıq bazarlarda әmәliyyatlar

düzgün cavab yoxdur
uçot dәrәcәsi•
faiz norması
kommersiya banklarının mәnfәәti
kommersiya banklarının әldә etdiyi faiz

kommersiya krediti
istehlak krediti•
qeyri kommersiya krediti
dövlәt krediti
qeyri dövlәt krediti

кreditlәşmәni stimullaşdırmaq mәqsәdi ilә
кommersiya banкlarının ehtiyatını doldurmaq üçün•
кommersiya banкlarına хüsusi ehtiyaclar üçün
banкı çәtin vәziyyәtdәn çıхarmaq üçün
maliyyәlәşdirmәni tәmin etmәк mәqsәdi ilә

düzgün cavab yoxdur
әmanәtlәr•
kommersiya krediti
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Bankın öz müştәrisinә pula olan öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi haqqında zәmanәt vermәsi:

Beynәlxalq bank vasitәsilә hansı әmәliyyatlar hәyata keçirilir?

Dövlәt tәrәfindәn kreditin yenidәn bölgü funksiyası hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

Aşağıdakılardan hansı kredit mexanizminin quruluşuna aid deyil?

Aksioner vә ehtiyat kapitalı, elәcә dә bölünmәyәn mәnfәәt bankın hansı vәsaitini formalaşdırır:

Mәcburi ehtiyatların norması necә müәyyәnlәşir:

Kredit tәşkilatlarının özlәrinin cari borclarının yerinә yetirә bilmәdiyi vәziyyәt:

bank krediti
istehlak krediti

bank öhdәliyi
bank aktivi
bank zәmanәti•
bankın pul sәnәdi
bank mәktubu

beynәlxalq ticarәt, kredit vә valyuta әmәliyyatları
beynәlxalq ticarәt, kredit, hesablaşma vә valyuta әmәliyyatları•
beynәlxalq ticarәt vә valyuta әmәliyyatları
beynәlxalq kredit, ticarәt vә hesablaşma әmәliyyatları
beynәlxalq ticarәt vә kredit әmәliyyatları

әrazi vә pul proporsiyalarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә
istehsal vә әrazi proporsiyalarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә•
regional vә pul proporsiyalarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә
pul sistemini tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә
pul vә istehsal proporsiyalarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә

düzgün cavab yoxdur
bank hesablarında vәsaitlәrin toplanması•
kredit planlaşması
kreditlәşmәnin obyektlәri
kredit proqnozlaşdırılması

depozit vәsaitlәrini
şәxsi vәsaiti•
borc vәsaitlәrini
borc vәsaitlәrini
cәlb olunmuş vәsaiti

düzgün cavab yoxdur
depozitlәrin hәcminә müvafiq faizlә•
pul qoyuluşlarının növünә görә
nağd pul qoyuluşlarının hәcminә görә
pul qoyuluşlarının sığorta dәrәcәsindәn

istehlakçı böhranı
likvidlilik böhranı•
tәdiyә balansının böhranı
istehsalçı böhranı
alıcılıq qabiliyyәti böhranı
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M2 + depozit sertifikatları + dövlәt qiymәtli kağızları:

Qısamüddәtli dövrdә fiskal siyasәtin xarici balansa yekun tәsiri bir çox hallarda:

Aşağıdakı hansı vergi növü birbaşa vergiyә aid deyil?

Aşağıdakı hansı vergi növü dolayı vergiyә aid deyil?

Dövlәt büdcәsinin defisiti aşağıdakılardan hansının hesabına maliyyәlәşdirilә bilәr:

Vergi dәrәcәsi hәcmi ilә büdcәyә vergi daxilolmaları hәcmi arasında әlaqәni nümayiş etdirәn әyri:

M1 + әhalinin әmanәt banklarında olan müddәtli depozitlәri:

Dövlәt bölmәsi iqtisadi sistemin digәr elementlәri ilә üç vasitә ilә әlaqәdardır. Bunlar hansılardır:

pul aqreqatı L
pul aqreqatı M3•
pul aqreqatı M1
pul aqreqatı M2
pul aqreqatı M0

ticarәt balansının profisitliyindәn asılıdır
kapitalın mobillik dәrәcәsindәn asılıdır•
faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsindәn asılıdır
sәmәrәli pul vergi siyasәtindәn asılıdır
ticarәt balansının defisitliyindәn asılıdır

mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi•
әmlak vergisi
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
gәlir vergisi

aksizlәr
mәnfәәt vergisi•
gömrük rüsumları
әlavә dәyәr vergisi
satışdan vergi

dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti hesabına
әlavә vergilәrin daxil olmasından•
müәssisәnin rentabelliyinin artması hesabına
qızıl ehtiyatdan vәsaitin ayrılması hesabına
pul emissiyası hesabına

Lorens әyrisi
Laffer әyrisi•
Filips әyrisi
Valras әyrisi
Engel әyrisi

pul aqreqatı M3
pul aqreqatı M2•
pul aqreqatı M0
pul aqreqatı L
pul aqreqatı M1

düzgün cavab yoxdur

•
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Hansı müddәtdә dövlәt büdcәsinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi hәyata keçirilir?

Mәrkәzi Bank tәrәfindәn keçirilәn sterilizasiya siyasәtinin mәqsәdi:

Aksizlәr, әlavә dәyәrdәn vergi, mülkiyyәtdәn vergi, lisenziya ödәmәlәri vә gömrük haqqları hansı vergi
növünә aid edilir:

Aşağıdakılardan hansılar M2 aqreqatına aid deyil:

Bank aktivlәrinә aiddir:

Müqavilәnin valyuta şәrtlәrinә alternativ seçilmә hüququ nәdir:

Deviz bazarında tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı fәaliyyәti nәticәsindә formalaşan valyuta kursu:

istiqrazlar vasitәsilә, pul vәsaitlәri vә büdcә vasitәsilә•
pul vәsaitlәri, vergi vasitәsilә
vergi vasitәsilә, büdcә vasitәsilә, istiqrazlar vasitәsilә
büdcә vasitәsilә, dövlәt alışı vә istiqrazlar vasitәsilә

büdcәnin müәyyәlәşdirilmәsi
büdcә ili•
büdcәnin tәsdiq vaxtı
büdcәsinin planlaşdırılması
büdcәnin tәsdiqi

düzgün cavab yoxdur
valyuta ehtiyatlarının artımı şәraitindә pula olan tәklifin artırılması•
valyuta ehtiyatlarının azaldılması şәraitindә daxili aktivlәrin artırılması
tәdiyyә balansının defisiti şәraitindә pul tәklifini azaltmaq
tәdiyә balansının defisiti şәraitindә daxili kreditlәrin azaldılması

mәnfәәtdәn vergiyә
birbaşa vergilәrә
dolayı vergilәrә•
mülkiyyәtdәn vergiyә
әlavә dәyәr vergisinә

çoх da olmayan әmanәtlәr qoyuluşu
qısamüddәtli dövlәt istiqrazları•
veкsel ödәmәlәri
banк sistemindә olmayan nәğd pul
çeк depozitlәri

tәlәb olunanadәr әmanәtlәri, sәhmlәr vә ehtiyatlar
nağd pul, әmlak vә ehtiyatlar•
düzgün cavab yoxdur
nağd pul, sәhmlәr vә tәlәb olunanadәr әmanәtlәri
nağd pul, әmlak vә sәhmlәr

valyuta hüququ
valyuta şәrti
valyuta sazişi
Valyuta opsionu•
valyuta sәrbәstliyi

beynәlxalq valyuta kursu
müvazinәtli valyuta kursu
tәnzimlәnәn valyuta kursu
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Dövlәtin tәnzimlәnmәyәn deviz (valyuta) bazarında milli valyutanın kursu hansı mexanizmin
vasitәçiliyi ilә müәyyәnlәşir?

Yalnız bir ölkә daxilindә tәtbiq edilәn valyuta:

İşlәnmә qaydasına görә valyutanın növlәri:

Adәtәn geniş yayılmış üçüncü valyutaya münasibәtdә valyuta kursunun iki valyuta kursu әsasında
hesablanması necә müәyyәn olunur:

Maraqlı olan ölkәlәrin beynәlxalq razılıq nәticәsindә öz ölkәlәrinin valyutalarının mübadilәsinin
nisbәtini tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә müәyyәn sәviyyәdә vә müәyyәn proporsiyalar hәddindә hәyata keçirdiyi
kurs:

Әmtәә vә xidmәtlәrin ixrac vә idxalını maneәsiz hәyata keçirәn ölkәlәrin iqtisadiyyatı:

Qiymәtin dәyişmәsi ilә ÜMM dәyişmәsini xarakterizә edәn göstәrici:

müәyyәnlәşmiş valyuta kursu
üzәn valyuta kursu•

gәlirlәrin sәviyyәsi
tәlәbat tәklif
tәlәbat tәlәb
tәlәb vә tәklifin•
investisiyaların hәcmi

kollektiv valyuta
yerli valyuta
çevrilәn valyuta
çevrilmәz valyuta•
qismәn çevrilәn valyuta

tam, qismәn vә çevrilmәz valyuta•
tam vә çevrilmәz valyuta
tam vә qismәn çevrilәn valyuta
qismәn vә çevrilmәz valyuta
tam çevrilәn valyuta

“kros” kursu•
“Forvard” kursu
satıcı kursu
alıcı kursu
“spot” kurs

beynәlxalq valyuta kursu
tәnzimlәnәn valyuta kursu
müvaziәntli valyuta kursu
mütlәq müәyyәnlәşdirilmiş valyuta kursu•
üzәn valyuta kursu

qapalı iqtisadiyyat
әnәnәvi iqtisadiyyat
gizli iqtisadiyyat
bağlı iqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat•

transfert xәrclәr
pәrakәndә qiymәtlәr
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Beynәlxalq kredit bazarında istifadә olunan xüsusi növ qiymәtli kağız:

Şirkәtlәr tәrәfindәn öz debitor borclarının idarә edilmәsi hüququnun banka verilmәsi necә adlanır:

Pul tәklifinin hәcminin göstәricilәri necә adlanır:

Nağd pulların dәyәrlәrini itirmәdәn sürәtlә aktivә çevrilmә qabiliyyәti necә adlanır:

Fәrz edәk ki, pul tәklifi vә qiymәt sәviyyәsi daimidir. Onda pul bazarında gәlirin sәviyyәsi artdığı
şәraitdә:

Artıq kağız pulların tәdavüldәn çıxarılması ilә pul kütlәsinin azaldılması necә adlanır:

Ölkәdә әmtәә vә xidmәtlәrin alqı satqısını tәmin edәn, nәğd vә nәğdsiz (ödәmә) formalarda olan pul
vәsaitlәrinin (pul aqreqatlarının) mәcmusu:

qiymәt sәviyyәsi
qiymәt defilyatoru•
qiymәt dәrәcәsi

avroistiqraz
avrovalyuta
avrokredit
varrat•
istiqraz vәrәqәsi

faktorinq•
lizinq
hüquqi şәxs
fiziki şәxs
fors major

pul likvidliyi
pul multiplikatoru
pul kütlәsi
pul aqreqatları•
pul tәklifi multiplikatoru

pulun depozitә çevrilmә qabiliyyәti
pul müvazinәti
pulun real hәcmi
bank rezervi
likvidlilik•

pula olan tәlәb vә faiz dәrәcәsi azalacaq
pula olan tәlәb azalacaq, faiz dәrәcәsi artacaq
pula olan tәlәb artacaq vә faiz dәrәcәsi aşağı düşәcәк
pula olan tәlәb vә faiz dәrәcәsi artacaq•
pula olan tәlәb vә faz dәrәcәsi sabitdir

devalvasiya
deflyasiya
düzgün cavab yoxdur
remissiya
revalvasiya•

pul bazası
pulsistemi
pul aqreqatı

•
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Faizin bazar dәrәcәsi o zaman azalacaq ki:

Pul tәklifinin artması nә zaman buraxılışı artıracaqdır:

Pul tәklifinin dәyişmәsi daha çox nәyә tәsir edir

«Ucuz pul” siyasәti nәyin artmasına gәtirib çıxara bilәr:

Әgәr mәrkәzi bank dövlәt qiymәtli kağızlarını satırsa, bu zaman onun mәqsәdi nәdәn ibarәtdir:

Әgәr iqtisadiyyatda inflyasiya varsa, mәrkәzi bank nә etmәlidir:

Mәrkәzi bank tәrәfindәn aparılan «ucuz pul» siyasәti nәyә gәtirib çıxarır:

pul kütlәsi•
pula olan tәlәb

bütün cavablar düzgündür
investorlar arasında nikbinlik investisiya xәrclәrini artırır
neftin qiymәtinin artması mәcmu tәklifin azalmasına gәtirib çıxarır
mәrkәzi bank mәcburi ehtiyatlar normasının azaldılması barәsindә qәrar qәbul edir•
ev tәsәrrüfatlarının nağd pula olan tәlәbi artacaq

düzgün cavab yoxdur
uzunmüddәtli dövrdә
hәm qısamüddәtli, hәm dә uzunmüddәtli dövrlәrdә
qısamüddәtli dövrdә•
nә qısamüddәtli, nә dә uzunmüddәtli dövrlәrdә

istehlak xәrclәrinә
dövlәt büdcәsinin vәziyyәtinә
investisiya xәrclәrinә•
dövlәt xәrclәrinә
rifah halının sәviyyәsinә

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzgündür•
istehlak xәrclәrinin
investisiya xәrclәrinin
dövlәt büdcәsinin profisitinin

düzgün cavab yoxdur
mәcmu tәlәbi azaltmaq•
dövlәt qiymәtli kağızlarının әhali tәrәfindәn alınmasını çәtinlәşdirmәk
krediti daha әlçatan etmәk
faizin uçot dәrәcәsini azalmaq

pul tәklifini artırmaq
dövlәt qiymәtli kağızlarını satmalıdır•
dövlәt qiymәtli kağızlarını almalıdır
mәcburi ehtiyatlar normasını azaltmalıdır
faizin uçot dәrәcәsini azaltmalıdır

düzgün cavab yoxdur
dövlәt qiymәtli kağızlarının mәzәnnәsinin artmasına•
kommersiya bankları üçün müәyyәn olunmuş mәcburi ehtiyatlar normasının artmasına
kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi hәcminin azalmasına
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin azalmasına
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Pulun tәklifi o zaman artacaq ki:

Monetar siyasәt kim tәrәfindәn hәyata keçirilir:

Mәrkәzi bank aşağıdakı funksiyalardan birini yerinә yetirmir:

Müasir şәraitdә mәrkәzi bankın funksiyası hesab edilmir:

Monetar siyasәtin taktiki mәqsәdinә aşağıdakılardan biri aid deyil:

Monetar siyasәtin taktiki mәqsәdi kimi çıxış edir:

Monetar siyasәt mәrkәzi bankın aşağıdakılardan hansına tәsirini nәzәrdә tutmur:

Monetar siyasәtin әsas alәtlәri kimi çıxış edir:

düzgün cavab yoxdur
mәrkәzi bank әhalidәn dövlәt qiymәtli kağızlarını alır•
firma sәhmlәrini әhaliyә satır vә әldә olunan vәsaiti yeni zavodun tikintisinә yönәldir
hәr hansı bir şәxs avtomobil kompaniyasının istiqrazlarını alır
әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükünün artması baş verir

parlament
mәrkәzi bank•
maliyyә nazirliyi
hökümәt
prezident

hökümәtin bankiri
әhalidәn әmanәtlәrin qәbulu•
pul kütlәsinә nәzarәt yolu ilә resursların tam mәşğulluğunun vә aşağı inflyasiyanın tәmin olunması
maliyyә çaxnaşmalarının qarşısının alınması
monetar siyasәtin hәyata keçirilmәsi

pul emissiyası
kağız pulların qızılla dәyişdirilmәsi•
monetar siyasәtin hәyata keçirilmәsi
ölkәnin qızıl ehtiyatlarının qorunması
kommersiya banklarına kreditlәrin verilmәsi

düzgün cavab yoxdur
faizin uçot dәrәcәsinә nәzarәt•
pul kütlәsinin hәcminә nәzarәt
milli valyutanın mәzәnnәsinә nәzarәt
faizin bazar dәrәcәsinә nәzarәt

vergi dәrәcәsinin tәnzimlәnmәsi
faizin bazar dәrәcәsinin tәnzimlәnmәsi•
mәcburi ehtiyatlar normasının tәnzimlәnmәsi
faizin uçot dәrәcәsinin tәnzimlәnmәsi
kommersiya banklarının ehtiyatlarının tәnzimlәnmәsi

düzgün cavab yoxdur
kommersiya banklarının mәnfәәtinә görә vergi dәrәcәsinә•
açıq bazarda әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi yolu ilә kommersiya banklarının ehtiyat hәcmlәrinә
faizin uçot dәrәcәsinin sәviyyәsinә
mәcburi ehtiyatlar normasına

pul tәklifi, dövlәt tәdarükü vә vergilәr

•
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Monetar siyasәtin alәti hesab olunmur:

Mәcburi ehtiyatlar normasının artması:

Әgәr mәrkәzi bank mәcburi ehtiyatlar normasını azaldırsa, onda:

Faizin uçot dәrәcәsi nәdir:

Mәrkәzi bank tәrәfindәn faizin uçot dәrәcәsinin azaldılması pulun tәklifini nәyin hesabına artıracaq:

Әgәr mәrkәzi bank uçot dәrәcәsini artırırsa, onda bu addım ilk növbәdә yönәlmişdir:

Әgәr mәrkәzi bank uçot dәrәcәsini azaldırsa, onda kommersiya bankları:

açıq bazarda әmәliyyatlar, mәcburu ehtiyatlar norması vә faizin uçot dәrәcәsi•
faizin uçot dәrәcәsi, faizin bazar dәrәcәsi vә acıq bazarda әmәliyyatlar
dövlәt xәrclәri, vergilәr vә mәcburi ehtiyatlar norması
bank ehtiyatları, faiz dәrәcәsi vә pul tәklifi

açıq bazarda әmәliyyatlar
vergi dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi•
bütün sadalananlar monetar siyasәtin alәtlәri hesab olunur
mәcburi ehtiyatlar normasının tәnzimlәnmәsi
mәcburi ehtiyatlar normasının tәnzimlәnmәsi

kommersiya banklarının aktivlәrini artırır
kommersiya banklarının aktivlәrini azaldır•
firma vә ev tәsәrrüfatlarının kommersiya banklarındakı depozitlәrini azaldır
kommersiya banklarının hәm aktivlәrini, hәm dә passivlәrini azaldır
kommersiya banklarının passivlәrini artırır

әmanәtlәrin payı artacaq
firmalar daha çox avadanlıq vә sәnaye binaları alacaqlar•
işsizliyin vә inflyasiyanın sәviyyәsi artacaq
idxal ticarәt balansının kәsirini azaldaraq artacaq
dövlәt büdcәsinin kәsiri artacaq

mәrkәzi bankın depozitlәrә görә ödәdiyi faiz dәrәcәsi
mәrkәzi bankın kommersiya banklarına verdiyi kreditlәrә görә faiz dәrәcәsi•
dövlәt istiqrazlarına görә faiz dәrәcәsi ilә xüsusi firmaların istiqrazlarına görә faiz dәrәcәsi arasında fәrqdir
banklar tәrәfindәn әhaliyә verdiyi kreditә görә faiz dәrәcәsi
bankların birbirilәrinә verdiyi kreditә görә faiz dәrәcәsi

bütün cavablar düzgündür
bankların mәrkәzi bankdan kreditlә әldә etdiyi ehtiyatların hәcminin artması•
ehtiyat normasının azalması
faizin banklararası dәrәcәsinin artması
bank multiplikatorunun artması

dövlәtin qiymәtli kağızlarının kursunun yüksәldilmәsinә
kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi hәcminin azaldılmasına•
mәrkәzi bankın kommersiya banklarına verdiyi ssudaların hәcminin artmasına
kommersiya banklarının ehtiyatlarının ümumi hәcminin artırılmasına
әhalinin әmanәtlәrinin hәcminin artırılmasının stimullaşdırılmasına

düzgün cavab yoxdur
mәrkәzi bankdan aldıqları borcları artırırlar, daha çox kredit verirlәr vә pul kütlәsini artırırlar•
mәrkәzi bankdan aldıqları borcları azaldırlar, daha az kredit verirlәr vә pul kütlәsini azaldırlar
mәrkәzi bankdan aldıqları borcları artırırlar, daha az kredit verirlәr vә pul kütlәsini artırırlar
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Әgәr mәrkәzi bank uçot dәrәcәsini aşağı salırsa:

Açıq bazarda dövlәt qiymәtli kağızlarının mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarına satılması:

Әgәr әhali nağd pul şәklindә daha çox vәsait saxlamaq qәrarına gәlәrsә, bu nәyin artmasına sәbәb
olacaqdır:

Pul tәklifi o halda azalır ki:

Cari hesablardan nağd pulun çıxarılması:

Kommersiya bankları tәrәfindәn pulun yaradılması prosesi hansı andan başlayır:

Müasir şәraitdә bank multiplikatorunun kәmiyyәti:

mәrkәzi bankdan aldıqları borcları azaldırlar, daha çox kredit verirlәr vә pul kütlәsini azaldırlar

pulun tәklifi vә faizin bazar dәrәcәsi artacaq
pulun tәklifi artacaq, faizin bazar dәrәcәsi isә azalacaq•
hәm pula olan tәlәb, hәm onun tәklifi, hәm dә faizin bazar dәrәcәsi artacaq
pula olan tәlәb vә faizin bazar dәrәcәsi azalacaq
pula olan tәlәb vә faizin bazar dәrәcәsi artacaq

düzgün cavab yoxdur
kommersiya banklarının kredit üçün verә bilәcәyi ehtiyatları azaldır•
kommersiya banklarının mәcburi ehtiyatlarını azaldır
kommersiya banklarının mәcburi ehtiyatlarını artırır
faizin uçot dәrәcәsini artırır

ehtiyat normasının
faiz dәrәcәsinin•
sәrәncamda olan şәxsi gәlirin
qiymәtlәr sәviyyәsinin
mәşğulluğun

insan qiymәtli kağızları alır
insan kommersiya bankdakı hesabından pul çıxarır•
insan xaricdә daşınmaz әmlak әldә edir
insan kommersiya bankdakı hesabına nağd pul köçürür
insan kommersiya bankından kredit alır

birmәnalı söylәmәk mümkün deyil
pul tәklifini azaldır•
pulun dövretmә sürәtini azaldır
bank multiplikatorunu artırır
pul kütlәsini artırır

vәsaitlәrin bank hesabına daxil olduqdan
müştәrinin bankdan aldığı krediti xәrclәdikdәn
müştәrinin aldığı krediti banka qaytardıqdan
birmәnalı söylәmәk mümkün deyil
bank tәrәfindәn öz müştәrisinә kredit verdikdәn•

vahidә bәrabәrdir
hәmişә vahiddәn böyükdür•
istәnilәn qiymәtlәr ala bilәr
sıfırdan böyük, vahiddәn isә kiçikdir
vahiddәn kiçikdir
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100% ehtiyatlılıq sistemi zamanı bank multiplikatoru nәyә bәrabәrdir:

Kommersiya bankları tәrәfindәn pulun yaradılması qabiliyyәti nәdәn asılıdır:

Kommersiya bankının passivlәrinә aid edilmir:

Kommersiya bankının aktivlәrinә aid edilmir:

Bankın faktiki ehtiyatları hansıların fәrqinә bәrabәrdir:

Kommersiya bankları üçün mәcburi ehtiyatlar norması nәdәn tәsbit edilmiş faizdir:

Qismәn ehtiyatlılıq sisteminә uyğun olaraq kommersiya bankının verә bilәcәk kreditlәrin maksimal
miqdarı nәyә bәrabәrdir:

Tam ehtiyatlılıq sisteminә uyğun olaraq:

düzgün cavab yoxdur
1.0•
10.0
0.0
100.0

bütün cavablar düzgündür
әhalinin bankda pulun saxlaması hәvәsindәn•
pul emissiyasının templәrindәn
pulun dövretmә sürәtindәn
pul kütlәsinin hәcmindәn

müddәtli depozitlәr
dövlәt qiymәtli kağızlar•
tәlәb olunanadәk depozitlәri
bankın şәxsi kapitalı
әmanәt depozitlәri

düzgün cavab yoxdur
bankın şәxsi kapitalı•
nağd pul
xüsusi firmaların sәhm vә istiqrazları
dövlәt qiymәtli kağızlar

düzgün cavab yoxdur
depozitlәrin vә verilәn kreditlәrin•
icbari vә mәcburi ehtiyatların
depozitlәrin vә bankın kredit imkanlarının
depozitlәrin vә icbari ehtiyatların

düzgün cavab yoxdur
depozitlәrdәn•
dövlәt istiqrazlarından
kreditlәrdәn
aktivlәrdәn

faktiki ehtiyatlar minus depozitlәr
depozitlәr minus mәcburi ehtiyatlar•
mәcburi ehtiyatlar minus depozitlәr
depozitlәr minus icbari ehtiyatlar
depozitlәr minus faktiki ehtiyatlar
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Müasir kommersiya bankları aşağıdakı әmәliyyatlarla mәşğul olmurlar:

İlk müasir tipli bank XV әsrdә harada yaradılmışdır:

İlk xüsusi kredit tәşkilatları harada yaranmışdır:

Müxtәlif ölkәlәrin milli tәsәrrüfatlarının әmәkdaşlıq etmәk yolu ilә onların ya tam vә yaxud qismәn
vahid halasalınması:

Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir?

Әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün:

Indeksasiya siyasәti bazar iqtisadiyyatının inkişaf etmiş ölkәlәrindә nә vaxtdan tәtbiq olunmağa
başlamışdır?

düzgün cavab yoxdur
depozitlәr ehtiyatlara bәrabәrdir•
bank multiplikatoru sıfıra bәrabәrdir
kreditlәr ehtiyatlara bәrabәrdir
depozitlәr kreditlәrә bәrabәrdir

kreditlәrin birbirinә verilmәsi
banknotların buraxılması•
müştәrinin adından maliyyә әmәliyyatlarının aparılması
әmanәtlәrin cәlb edilmәsi
qiymәtli kağızların saxlanılması

ABŞda
İtaliyada•
Fransada
İngiltәrәdә
Almaniyada

Azәrbaycanda
Qәdim Şәrqdә•
Qәdim Yunanıstanda
Böyük Britaniyada
müasir Avropada

iqtisadi sistem
iqtisadi stimullaşdırma
iqtisadi mühit
iqtisadi tәnzimlәnmә
iqtisadi inteqrasiya•

pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü
dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini
müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri
pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini•
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri

real әmәk haqqı müәyyәnlәşdirilir
Filips әyrisindәn istifadә olunur
Xiks әyrisindәn istifadә olunur
Valras әyrisindәn istifadә olunur
Lorens әyrisindәn istifadә olunur•

XIX әsrdә
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Proqnozlaşdırılma baxımından inflyasiya:

Bazar iqtisadiyyatında inflyasiya bir qayda olaraq özünü aşağıdakı formada göstәrir

Tәlәb inflyasiyası üçün xarakterikdir:

C.M. Keynsә görә ölkәdә sәmәrәli tәlәbi stimullaşdırmaq üçün lazımdır

C.Keyns fәrz edirdi ki, investisiyaların miqdarı hәr şeydәn әvvәl növbәtidәn asılıdır:

Keyns modelinә uyğun olaraq, investisiyanın әn vacib amili:

Milli gәlirin vә tәlәbin yüksәlmәsi sәbәbindәn artan investisiya necә adlanır:

XIX әsrin ikinci yarısından
XX әsrin birinci yarısından
XIX әsrin birinci yarısından
XX әsrin ikinci yarısından•

çaparaq, hiperinflyasiya
mәhdud vә dünya inflyasiyası
düzgün cavab yoxdur
balanslaşdırılmış vә qeyribalanslaşdırılmış
gözlәnilәn, gözlәnilmәyәn•

düzgün cavab yoxdur
Mili valyutanın mәzәnnәsinin qalxması vә ölkәdә istehsal olunan malların kütlәvi halda xaricә ötürülmәsi
Bütün mal qrupları üzrә inzibati qiymәtqoymada
Mal vә xidmәtlәrin qiymәtinin qalxması, mili valyutanın alıcılıq qabiliyyәti vә mәzәnnәsinin düşmәsi•
İqtisadiyyatda defisit, mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi, «qara» bazarın fәaliyyәt göstәrmәsi

mal vә xidmәtlәr üzrә tәklifin mәcmu tәlәbi üstәlәmәsi
ölkәdә istehsal olunan mallara istehlakçıların tәlәbatının olmaması
düzgün cavab yoxdur
mәcmu tәlәbin mal vә xidmәt tәklifini üstәlәmәsi•
әmtәә istehsalının hәddәn artıq olması

vergi dәrәcәlәrini yüksәltmәk
dövlәt xәrclәrini artırmaq•
dövlәt büdcәsini ixtisar etmәk
kredit faizini azaltmaq
dövlәt sifarişlәrini azaltmaq

sәrәncamda olan gәlirin miqdarından•
kapitalın mәhdud sәmәrәliliyindәn
qiymәtlәrin sәviyyәsindәn
faiz dәrәcәsindәn
gәlirin hәcmindәn

investorların әhvalruhiyyәsi vı ümidlıri
düzgün cavab yoxdur
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi
milli gәlirin sәviyyәsi•
sәrvәtin miqdarı

birbaşa investisiyalar
portfel investisiyalar
asılı investisiyalar•
funksional investisiyalar
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Qiymәtlәrin dәyişmәz sәviyyәsindә mәcmu tәlәbin dәyişmәsinә hansı amillәr tәsir edir?

Xiks vә Xansen tәrәfindәn işlәnmiş әmtәә vә pul bazarının qarşılıqlı asılılıq modeli hansıdır:

Әmtәә bazarında tarazlıq әyrisidir.

Faizin bazar sәviyyәsi xarici ekzogen dәyişәndir vә әmtәә bazarının tarazlığından nisbi asılı olmayaraq
pul bazarında tәyin olunur:

Fәrdi tarazlığı ayrı ayrı әmtәәlәr üzrә tarazlıq kimi izah edib, ümumi tarazlığın bu tarazlıqların cәmi
olduğunu qeyd edәn nәzәriyyәçi:

Qiymәt dәyişmәz qaldıqda tәklifә tәsir edәn amillәr:

Artan kapitalla silahlanma vә artan әmәk mәhsuldarlığı daimi kapitalverimi ilә müşayiәt olunur. Bu:

sәrbәst investisiyalar

bütün cavablar düzgündür
investisiya xәrclәrindә vә xalis ixracda dәyişikliklәr
istehlak yönümlü xәrclәrdә dәyişikliklәr
xalis ixracda dәyişikliklәr•
investisiya xәrclәrindә dәyişikliklәr

“ford mustanq” modeli
“mәcmu tәlәb mәcmu tәklif” modeli
“gәlirlәr xәrclәr” modeli
İS LM modeli•
AD AS modeli

bütün cavablar düzgündür
AS әyrisi
AD әyrisi
İS әyrisi•
LM әyrisi

İS LM modeli
daxili dәyişәn modellәr
AD AC modelli
AD AC vә keynsçi xaç modellәri•
xarici dәyişәn modellәr

E.Çemberlin
C.Robinson
A.Marşal•
L.Valras
C.Klark

tәklif amili
qiymәt amili
qeyri qiymәt amillәri•
xәrc amili
tәlәb amili

Xarroda görә ETP
Xiksә görә ETP
әmәkqoruyucu ETP
ETP kapitalqoruyucu tipi
neytral ETP•
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Әmtәә vә xidmәtlәr istehsalı ilә bağlı xәrclәri vә nәticәlәri әks etdirәn dәyәr vә natural göstәricilәr
sistemini әks etdirәn iqtisadi artım modeli:

Xarici borc kapitalının cәlb olunması vә qızıl valyuta ehtiyatları hesabına ödәniş balansının mәnfi
qalığının sistematik olaraq örtülmәsi:

Milli tәhlükәsizliyin tәrkib hissәsi olan iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması o şәraitdә artır ki:

Urbanizasiyanın meydana gәlmәsinin, inkişaf edib qlobal prosesә çevrilmәsinin başlıca amillәrindәn
biri:

İqtisadiyyata dövlәtin müdaxilәsi aşağıdakı problemlәrdәn hansının ilk növbәdә hәlli üçün vacibdir?

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi mәqsәdinә aid deyil:

C.M.Keynsin makroiqtisadi tәnzimlәmә nәzәriyyәsinin әsasını nә tәşkil edir?

biramilli model
çoxamilli model
ikiamilli model
qarışıq model
universal model•

valyuta böhranı
likvidliyin böhranı
istehsalçı böhranı
tәdiyyә balansının böhranı•
alıcılıq qabiliyyәtinin böhranı

iqtisadi yüksәliş zamanı
dinamik inkişaf şәraitindә
tәkrar istehsal şәraitindә
böhran fazasında•
iqtisadi disproporsiyalar zamanı

әtraf mühitin qorunması
elmi texniki gerilik
etnik çәkişmәlәr
tәbii resursların tükәnmәsi
elmi texniki tәrәqqi•

inhisarçılığın qarşısının alınması
azad rәqabәtin tәmini
düzgün cavab yoxdur
inflyasiyanın güclәnmәsinә yol vermәmәk
işgüzar fәallığı tәmin etmәk•

istehsal vasitәlәrinin inkişafının üstün artımı•
iqtisadi sabitlik
iqtisadi artım
istehlakın artımı
iqtisadi müvazinәt

vergi dәrәcәlәrinin artırılması
ÜDM in artırılması
sәmәrәli tәklif
tәlәbin stimullaşdırılması•
gәlirlәrin artırılması
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Dövlәt xәrclәri vә vergi ilә bağlı tәnzimlәmә sistemi necә adlanır:

Dövlәt tәrәfindәn iqtisadiyyatın idarә edilmәsi prosesindә öz mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün istifadә
edilәn strateji vә taktiki tәdbirlәr:

İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodları hansılardır:

C.M.Keyns bazar konsepsiyasında tәnzimlәmә siyasәt kimi nәyi әsas hesab etmişdi?

Dünya birliyinin gәlәcәk sosial iqtisadi tәrәqqisinin mövcud güclәnmәsinә zәrәr yetirә bilәn tәhlükә:

Klassik mәktәbin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

İqtisadi inkişafın milli modelinin sәmәrәliliyini әks etdirәn әsas istiqamәtlәrdәn biri:

Sәrbәst iqtisadi zonaların tiplәrindәn biri hansıdır:

pul kredit siyasәti
dövlәt siyasәti
maliyyә siyasәti
iqtisadi tәnzimlәmә siyasәti
fiskal siyasәt•

iqtisadi proqramlaşdırma
iqtisadiyyatın sahә vә regional quruluşu
dövlәt proqramlaşdırılması
dövlәtin iqtisadi siyasәti•
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi

dolayı vә mәcburi
mәcburetmә vә iqtisadi
rәqabәtqabiliyyәtlilik vә inzibati
inzibati vә iqtisadi•
mәqsәdli vә inzibati

qiymәt siyasәtini
xarici ticarәt siyasәtini
sosial siyasәti
büdcә vergi siyasәtini•
pul kredit siyasәtini

texniki tәrәqqi
xәstәliklәr
işsizlik
suproblemi
ekoloji fәlakәt•

iqtisadi liberalizm
iqtisadiyyatın öz özünü tәnzimlәmәmәsi
iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi•
azad rәqabәt
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi

tәhsil vә sәhiyyәnin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
urbanizasiya vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
әtraf mühitin qorunması
vaxtdan istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi
iqtisadi artımın sürәti•
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Maliyyә sisteminin subyektlәrinә görә formaları:

Hansı göstәricilәrin dәyişmәsi daha çox tәklif inflyasiyasına sәbәb olur:

Makroiqtisadi tәdqiqatların metodu kimi çıxış edir:

Hansı sektor makroiqtisadi subyektlәrә aid edilmir:

Makroiqtisadi tәhlilin obyekti kimi çıxış edir:

Makroiqtisadiyyat iqtisadi proseslәri hansı sәviyyәdә tәdqiq edir:

Ekstensiv inkişafda artım әsasәn nәyin hesabına baş vermir:

emal sәnayesi zonası
kәnd tәsәrrüfatı zonası
birgә müәssisәlәr
transmilli korporasiyalar
iqtisadi vә elmi texniki inkişaf zonası•

qeyri dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi
dövlәtin valyuta ehtiyatları
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr
sosial, әmlak vә şәxsi sığorta fondları
dövlәtin maliyyәsi, tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi, әhalinin maliyyәsi•

vergilәrin
istehlakın
investisiyaların•
düzgün cavab yoxdur
dövlәt xәrclәrinin

sosioloji
düzgün cavab yoxdur
müqayisәli tәhlil
abstraksiya metodu
modellәşdirmә•

sahibkarlıq sektoru
düzgün cavab yoxdur
ev tәsәrrüfatları sektoru
rәnd tәsәrrüfatı sektoru•
dövlәt sektoru

iqtisadi qanun
düzgün cavab yoxdur
iqtisadi münasibәtlәr
iqtisadi sistem•
iqtisadi proses

müәssisә
düzgün cavab yoxdur
ayrıca bazarın
milli iqtisadiyyat•
istehsal sahәlәri

istehsal amillәrinin kәmiyyәt baxımından çoxalması ilә
texniki sәviyyә dәyişmәz qalır
praktiki olaraq istehsalın sәmәrәliliyi dәyişmir

•
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Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artmın amillәrinә aiddir?

İqtisadi artımın amillәr üzrә modellәri:

İqtisadi artımın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrinә aid deyildir:

Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artıma dövlәt tәsiri kimi çıxış edir?

İqtisadi artımın inkişaf meyllәrindәn vә nisbәtlәrindәn asılı olaraq onun intensiv tipinin formaları
hansılardır:

Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillәrinә daxil deyil:

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artımın tәklif amillәrinә daxil deyildir?

istehsalda yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә•
istehsal sahәlәrinin genişlәnmәsi hesabına

әmәk mәhsuldarlığının artması
işçilәrin sayının artması
işçilәrin sayının artması, әmәk mәhsuldarlığının artması, becәrilәn torpaqların hәcminin azalması•
mәhsulların qiymәtinin artması
becәrilәn torpaqların hәcminin azalması

düzgün cavab yoxdur
çoxamilli vә ikiamilli model
biramilli, universal vә dördamilli model
ikiamilli, çoxamilli, universal model•
universal, bir vә ikiamilli model

monetarist nәzәriyyә
klassik nәzәriyyә•
neoklassik nәzәriyyә
keynsçi nәzәriyyәsi
neokeynsçi nәzәriyyәsi

kadr hazırlığına dövlәt xәrclәri
vergi sisteminin tәkmillәşmәsi
iqtisadi artım
ixtisaslaşma
elmi texniki tәdqiqatın stimullaşdırılması•

fondtutumlu, fondverimli
resursların qәnaәtli formada istifadәsi
әmәktutumlu, fondaneytral, resursqoruyucu
fondtutumlu, resursqoruyucu, fondaneytral•
resursqoruyucu, xәrclәrin sәmәrәliliyi

intensiv artım•
texniki tәrәqqi
artan resursların sәmәrәli bölgüsü
әsas kapitalın hәcmi
tәbii resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti

әmәk resursları
iqtisadi resurslar
tәbii resurslar
әsas kapitalın hәcmi•
mәcmu xәrclәr
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İqtisadi artımın әsas mәqsәdi:

İqtisadi artımın optimal mәqsәdi:

İqtisadi artım nәdir?

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә iqtisadi artımın әn mühüm sәbәbi nәdir:

R.Solou modelindә artımın әsası kimi çıxış edir:

İqtisadi artımın neoklassik tәhlilinin alәti kimi çıxış edir:

Antiböhran siyasәti tәdbirlәrinә aid edilmir:

Böhran zamanı daha çox azalır:

kapitalının investisiyalaşdırılması
investisiyanın hәcminin artırılması insan
sәrbәst vaxtın vә investisiyanın artırılması
iqtisadi artımı keyfiyyәtcә yaxşılaşdırmaq
әhalinin maddi rifahının yüksәldilmәsi, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması•

milli iqtisadiyyatın inkişafı
geniş tәkrar istehsalın sabit artım tempi
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
bütün әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması•
müәssisәlәrin inkişafı

resursların sahәlәr arasında bölgüsü
amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәk, ÜDM in amillәrinin kәmiyyәtinin saxlanması
bank faizlәrinin aşağı salınması, istehsalı genişlәndirmәk
real ÜMM in mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜMM in artımı•
istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü

istifadә olunan kapitalın hәcminin artırılmasıdır
istehsalda texnoloji dәyişikliklәr•
pulkredit vә fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
işçi qüvvәsinin ixtisas artımı

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun artırılması
mәşğulluğun artırılması
әmәk mәhsuldarlığının artırılması•
qiymәtlәr sәviyyәsinin artırılması

düzgün cavab yoxdur
qiymәtlәr undeksi
iqtisadi sistem
istehsal funksiyası•
ex post tәhlil

әmәk haqqının tәnzimlәnmәsi
dövlәt büdcәsinin dәyişdirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
vergi dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi
xarici fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi•

әmәk haqqı
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İqtisadi artımın alternativ xәrclәrinә aiddir:

İqtisadi artımın alternativ xәrclәri nәyin azalması ilә bağlıdır:

Әgәr ölkә varlı vә yüksәk inkişaf etmişdirsә:

Әgәr ölkәnin adambaşına düşәn ÜDMi çox aşağıdırsa:

CәnubuŞәrqi Asiyanın bir çox ölkәlәrindә yüksәk iqtisadi artım templәrinin olması onunla bağlıdır ki:

Müsbәt xarici effekt o zaman baş verir ki:

Texnoloji biliklәrin artması nә zaman baş verir:

qiymәtlәrin sәviyyәsi
düzgün cavab yoxdur
әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükü
sahibkarlıq gәliri•

bütün cavablar düzgündür
kapital veriminin azaldılması
әtraf mühitin çirklәnmәsi
cari istehlakın azaldılması•
kapital veriminin artırılnası

bütün cavablar düzgündür
cari investisiyaların
cari әmanәtlәrin
cari istehlakın•
vergilәrin

sürәtli start effekti hesabına kapital daha mәhsuldar olur
onun kasıb olması demәk olar ki, mümkün deyil
bütün cavablar düzgündür
onun insan kapitalına daha ehtiyacı yoxdur
kapital veriminin azalması nәticәsindә ona yüksәk artım tempini tәmin etmәk çox çәtindir•

olsun ki, kapitalın artımı buraxılışa cüzi tәsir göstәrir
ölkә daim nisbәtәn kasıb qalmağa mәruzdur
düzgün cavab yoxdur
o kiçik ölkә sayılır
sürәtli start effekti hesabına nisbәtәn sürәtlә inkişaf etmәk imkanı var•

düzgün cavab yoxdur
әvvәlki müharibәlәrdә qazandıqları qәlәbәlәr nәticәsindә varlanmışlar
onların zәngin tәbii resursları vardır
ÜDMin çox böyük hissәsini әmanәtә vә investisiyaya yönәldirlәr•
hәmişә varlı olub vә varlı olaraq qalacaqlar ki, bu da “qar topası” adı almışdır

düzgün cavab yoxdur
tәlәbә öz tәhsil haqqını ödәyir•
neft şirkәti neft yatağı olan sahәni icarәyә götürür
bank yeni kompüter alır
avtomobil şirkәti yeni avadanlıq alır

düzgün cavab yoxdur
fermer belә qәrara gәlir ki, әkini payızda deyil, yazda keçirmәk daha yaxşıdır•
fermer öz oğlunu tәhsil almağa kәnd tәsәrrüfatı institutuna göndәrir ki, o da tәhsilini bitirdikdәn sonra işlәmәk
üçün fermaya qayıdır
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Mis nәyә misal ola bilәr:

İntensiv iqtisadi artımın mәnbәyi ola bilәr:

Aşağıdakılardan hansının artması mәhsuldarlığın artmasına sәbәb olmur:

Sadalananlardan hansı әmәk mәhsuldarlığını artırmır:

Әmәk mәhsuldarlığının artmasına tәsir göstәrmir:

Aşağıdakılardan hansısının artması nәticәsindә uzunmüddәtli dövrdә adambaşına düşәn real gәlirin
artım tempi baş verәcәk:

İqtisadi artımın әn mühüm sәbәbi:

fermer daha mәhsuldar traktor alır
fermer daha ixtisaslı işçini işә qәbul edir

texnologiyaya
tәkrar olunmayan tәbii resurslara•
fiziki kapitala
insan kapitalına
tәkrar olunan tәbii resurslara

bütün cavablar düzgündür
daha güclü kompüterdәn istifadә•
xam torpağın istifadә edilmәsi
Xәzәr dәnizindә neft yataqlarının kәşfi
iş hәftәsinin azaldılması

texnoloji biliklәrin
әmәyin miqdarının•
bir işçiyә düşәn fiziki kapitalın hәcminin
bir işçiyә düşәn insan kapitalının hәcminin
bir işçiyә düşәn tәbii resursların miqdarının

düzgün cavab yoxdur
әhalinin artım tempinin artması•
kapitalla silahlanmanın artması
texnoloji tәrәqqi
tәbii resursların artması

istehsalın tәşkili sәviyyәsi
iş günün uzadılması•
işçilәrin tәhsili vә ixtisas sәviyyәlәrinin artırılması
texnoloji dәyişikliklәr
daha mәhsuldar avadanlığın tәtbiq edilmәsi

düzgün cavab yoxdur
tәhsilin sәviyyәsinin•
istehlaka yönәldilәn ÜDMin payının
tәdavüldә olan pulun hәcminin
şәxsi gәlir vergisinin

işçi qüvvәsinin ixtisasının artırılmasıdır
istehsalda texnoloji dәyişikliklәrdir•
istifadә olunan kapitalın hәcminin artırılmasıdır
iş vaxtının uzadılmasıdır
dövlәt tәrәfindәn monetar vә fiskal siyasәtin keçirilmәsidir
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Hәyat sәviyyәsi nә ilә sıx bağlıdır:

İqtisadi artıma maneçilik törәdәn nә ola bilәr:

Nәyin artması rifah sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә gәtirib çıxara bilәr:

ADAS modelindә iqtisadi artım necә tәsvir edilә bilәr:

Rifah sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi üçün daha münasib göstәrici hansıdır:

Ölkәnin iqtisadi potensialının ölçülmәsi üçün daha münasib göstәrici hansıdır:

Nәyin artması iqtisadi artımın әsas mәqsәdi kimi çıxış edir:

İqtisadiyyatda iqtisadi artımı şәrtlәndirәn keyfiyyәt parametrlәrinә hansı aid deyil

düzgün cavab yoxdur
mәhsuldarlıqla, çünki gәlirin hәcmi buraxılışın dәyәrinә bәrabәrdir•
kapitalın hәcmi ilә, çünki hәr bir şey avadanlığın kömәyi ilә istehsal olunur
işçilәrin sayı ilә, çünki hәr bir şey insanların әmәyi ilә istehsal olunur
tәbii resursların miqdarı ilә, çünki onlar istehsalı mәhdudlaşdırırlar

istehsal imkanlarının artması
faiz dәrәcәsinin artması•
kapital ehtiyatının artması
tәhsilә vә peşәkarlıq hazırlığa görә xәrclәr
elmi tәdqiqatlara yönәldilәn xәrclәr

vergi dәrәcәlәrinin
әmәk mәhsuldarlığının•
işçi qüvvәsinin
әhalinin
bankların sayının

mәcmu tәlәb әyrisinin sağa doğru sürüşmәsi ilә
uzunmüddәtli mәcmu tәklif әyrisinin sağa doğru sürüşmәsi ilә•
mәcmu tәlәb әyrisinin sola doğru sürüşmәsi ilә
qısamüddәtli mәcmu tәklif әyrisinin sola doğru sürüşmәsi ilә
qısamüddәtli mәcmu tәklif әyrisinin sağa doğru sürüşmәsi ilә

adambaşına düşәn nominal ÜDMin artım tempi
adambaşına düşәn real ÜDM•
real ÜDM
nominal ÜDM
adambaşına düşәn nominal ÜDM

real ÜDM•
nominal ÜDM
adambaşına düşәn milli gәlir
adambaşına düşәn real ÜDM
adambaşına düşәn nominal ÜDM

düzgün cavab yoxdur
әhalinin rifah halının•
ölkәnin iqtisadi potensialının
iqtisadiyyatda kapital ehtiyatının
әmanәtlәrin mәcmu hәcminin

yeni texnologiyanın tәtbiqi

•
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İqtisadi artımın nәticәsi aşağıdakılardan hansında birbaşa öz әksini tapmır

Gömrük tariflәrinin neçә növü var vә hansılardır

Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür:

QATT ın әsasında hansı tәşkilat yaradılmışdır?

Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyri – tarif metodlarına hansı aiddir

Gömrük rüsumlarına cәlb edilәrәk, hәmin rüsumların dәrәcәsini әks etdirәn sistemlәşdirilmiş әmtәә
siyahısına

Görünmәz әl ifadәsi mәşhur iqtisadçılardan kimә mәxsusdu

әhalinin artımı•
istehsalda әmәk mәhsuldarlığının artması
istehsal amillәrinin vә istehsal münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Infrastrukturun vә xidmәt sahәlәrinin inkişafı

әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsindә
ölkәnin tәbii sәrvәtlәrindә•
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәlmәsi vә gәlirlәrinin artmasında
ÜDM in adambaşına düşәn miqdarının artmasında
Istehsal olunan ümumi mәhsulun hәcminin artmasında

1, advalor
3, advalor, spesfik, qarışıq•
1, qarışıq
2, qarışıq, xüsüsi
3, spesfik, qarışıq, üstәlik

rüsumsuz ticarәt zonası
xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca götürülmüş әrazi•
müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi
gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
rüsümsuz anbar zonası

Nyu York Fond Birjası
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı•
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
Ümümdünya Gömrük Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

İxrac rüsumları
Kvotalaşdırma•
Gömrük rüsumları
Aksiz vergilәri
Әlavә dәyәr vergisi

aksiz vergisi deyilir
gömrük rüsumları deyilir
gömrük tarifinin növü deyilir
әlavә dәyәr vergisi deyilir
gömrük tariflәri deyilir•

Milton Fridmen
Adam Smi•
David Rikardo
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Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddi

Aşağıdakılardan hansı gömrük tariflәrinin mәqsәdlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlәrinә aid deyil ?

Hәn hansı ölkәyә silah vә qabaqcıl texnologiyanın verilmәsinә qadağan qoyulması necә adlanır:

İxrac kvotası nәyә deyilir?

Müvazinәt qiymәti vә valyutanın bazar qiymәti – bu valyuta bazarında valyuta tәklifinin mübadilә
kursudur ki:

Maraqlı olan ölkәlәrin beynәlxalq razılıq nәticәsindә öz ölkәlәrinin valyutalarının mübadilәsinin
nisbәtini tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә müәyyәn sәviyyәdә vә müәyyәn proporsiyalar hәddindә hәyata
keçirdiyikurs:

Karl Marks
Vasiliy Leontyev

Tәkrar idxalın hәcm
Xarici ticarәt kvotası•
Mәcmu milli mәhsu
Tәkrar ixracın hәcm
Daxili mәcmu mәhsu

düzgün cavab yoxdur
ölkәdә xarici ticarәt әmtәә axınlarının strukturu vә dinamikasının inkişafının tәmin edilmәsi•
ölkәyә idxalın әmtәә strukturunun rasionallaşdırılması
ölkәnin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün şәrait yaradılması
ölkә әrazisindә idxal vә ixracın, valyuta gәlirlәri ilә xәrclәrinin rasional nisbәtinin saxlanması

qlobal kvotalar
faiz kvotaları•
fәrdi kvotalar
miqdar kvotaları
tarif kvotaları

düzgün cavab yoxdur
embarqo•
dempinq
lisenziyalaşdırma
kvotalaşdırma

düzgün cavab yoxdur
ixracın ÜDM a nisbәti•
idxalın ÜDM a nisbәti
kapital axını
ixracın milli gәlirә nisbәti

qiymәtli kağızlar bazarını tәnzimlәyir
ona olan tәlәbә bәrabәrdir•
maliyyә bazarını tәnzimlәyir
qiymәtli kağızların dәyәrini müәyyәnlәşdirir
onun qiymәtini müәyyәnlәşdirir

tәnzimlәnәn valyuta kursu
mütlәq müәyyәnlәşdirilmiş valyuta kursu•
üzәn valyuta kursu
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Açıq iqtisadiyyatda stabillәşmә siyasәtinin strateji mәqsәdi:

Dövlәtlәrarası vә ya hökumәtlәrarası ticarәt müqavilәlәri әsasında müәyyәn edilәn qiymәtlәr:

Bir ölkәyә әmtәә gәtirilmәsinin vә ya oradan çıxarılmasının qadağan edilmәsi:

Beynәlxalq әmәk bölgüsünün әn mühüm formaları vә әsas elementlәri:

Müxtәlif ölkәlәrin fiziki vә hüquqi şәxslәri arasında mövcud olan tәsәrrüfat әlaqәlәri:

Ticarәt, xidmәtlәr vә transfertlәr balansının mәcmusu tәdiyyә balansının:

Dünya bazarının hansı formaları fәaliyyәt göstәrir?

beynәlxalq valyuta kursu
müvaziәntli valyuta kursu

idxal ixracın tarazlığı
“ikili tarazlığı” әldә etmәk tam mәşğulluq şәraitindә ümumi tarazlıq•
statistik hesabat – satış vә maliyyә әmәliyyatları
әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq mübadilәsi
cari ödәnişlәrin qalığı – xalis ixrac

ticarәt qiymәtlәri
kontrakt qiymәtlәri•
müqavilә qiymәtlәri
tәdavül qiymәtlәri
dünya qiymәtlәri

vergi qadağası
embarqo•
bonus
gömrük qadağası
realizәnin olmaması

kooperasiyalaşdırma vә mәrkәzlәşmә
ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşdırma•
tәmәrküzlәşmә
tәmәrküzlәşmә vә mәrkәzlәşmә
mәrkәzlәşmә vә ixtisaslaşma

ölkәnin beynәlxalq investisiya mövqeyi
kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
beynәlxalq inteqrasiya
beynәlxalq әmәk bölgüsü
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr•

ölkәnin xalis eksportudur
cari hesabıdır
valyuta ehtiyatıdır
saldosudur•
pul daxilolmalarıdır

valyuta vә xidmәt bazarı
iş qüvvәsi vә әmtәә bazarı
pul vә xidmәtlәr bazarı
beynәlxalq әmtәә vә xidmәtlәr bazarı•
beynәlxalq valyuta kredit bazarı
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Dünya bazarında reallaşan әmtәәlәrin dәyәrinin pulla ifadәsi:

Xarici ticarәtdә әmtәәlәrin mübadilәsi necә aparılır?

Fiskal siyasәt tәdiyyә balansına aşağıdakı istiqamәtlәrdә tәsir edir:

Kapitala göstәrilәn xidmәtin haqqını özündә әks etdirәn xaricә ödәnişlәr, xaricdın dividend vә faizlәr
әldә olunmasını әks etdirәn balans:

İqtisadiyyatın real sektoruna aid olan qrupları müәyyәnlәşdirin

A.Smitin vә D.Rikardonun beynәlxalq ticarәtlә bağlı hansı fikirlәri ziddiyyәt tәşkil edirdi?

BMT nin metodikası üzrә dünya ölkәlәrinin tәsnifat göstәricilәrindәn biri:

Burada fәaliyyәt göstәrәn milli vә xarici iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti üçün güzәştli rejim yaradılır:

istehlak sәbәti qiymәti
tarazlıq qiymәtlәri
bazar qiymәtlәri
qiymәt indeksi
dünya qiymәtlәri•

idxal üzrә
beynәlxalq әlaqәlәr vasitәsilә
daxili ticarәt vasitәsilә
ixrac üzrә
idxal vә ixrac üzrә•

investisiya hәcmi vә faiz dәrәcәsi
idxal vә ixracın nisbәti
vergi sәviyyәsi vә investisiya hәcmi
gәlir sәviyyәsi vә faiz dәrәcәsi•
idxal vә ixracın hәcmi

xarici ticarәt balansı
tәdiyә balansı
mühasibat balansı
ticarәt balansı
xidmәt balansı•

mәnfәәtli tәşkilatlar vә dövlәt müәssisәsi
mәnfәәtli tәşkilatlar, ev tәsәrrüfatı vә dövlәt müәssisәsi
qeyri maliyyә korporasiyası, ev tәsәrrüfatları, dövlәt müәssisәsi
qeyri maliyyә korporasiyası, ev tәsәrrüfatları, qeyri mәnfәәtli tәşkilatlar•
dövlәt müәssisәsi, ev tәsәrrüfatı, maliyyә institutları

mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar nisbi xәrclәrin hәcminin azaldılması
mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar mütlәq xәrclәrin hәcminin azaldılması
әmәk mәhsuldarlığının mütlәq artırılması imkanı
bәzi mәhsulların az xәrclә istehsalının faydalılığı
azad xarici ticarәtin zәruriliyi vә mәqsәdyönlülüyü•

ixrac hәcmi
ümumi iqtisadi müvazinәtin tәmin olunması
xarici borcun sәviyyәsi
insan potensialının inkişafına görә ömür müddәti•
coğrafi amillәr
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Xalis milli mәhsul kәmiyyәtcә bәrabәrdir:

Kәmiyyәtcә milli gәliri müәyyәnlәşdirin:

Ölkәnin inkişaf nәticәlәrinin yekununu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricidәn istifadә olunur:

Yıgım vә istehlakın nisbәti, maddi vә qeyri maddi istehsal arasında nisbәt:

Aşağıdakılardan hansı dünya tәsәrrüfatının subyektlәrinә daxildir?

Hökumәtin, firmaların, ayrı ayrı şәxslәrin ölkәdә istehsal edilәn vә başqa ölkәdә satılması nәzәrdә
tutulan әmtәә vә xidmәt:

Ölkәdә daimi yeri (yaşayışı) olan, iqtisadi agent necә adlanır:

açıq birja
azad bazar
azad ticarәt
arbitraj
azad sahibkarlıq zonası•

son mәhsulların bazar dәyәrinә
xalis milli mәhsul minus dolayı vergilәr
müәyyәn dövrdә yaradılmış yeni dәyәrә
bütün iqtisadi subyektlәrin istehsal etdiyi son mәhsulun bazar dәyәrinә
ümumi milli mәhsul minus amortizasiya•

xalis milli mәhsuldan birbaşa vergilәr çıxılır
ümumi milli mәhsuldan dolayı vergilәr çıxılır
xalis milli mәhsuldan әlavә dәyәr vergisi çıxılır
ümumi milli mәhsuldan amortizasiya çıxılır
xalis milli mәhsuldan dolayı vergilәr çıxılır•

ümumi milli gәlir
ümumi milli mәhsul
xalis milli mәhsul
ümumi sәrvәt•
milli gәlir

әrazidaxili proporsiyalar
sahәdaxili proporsiyalar
düzgün cavab yoxdur
ümumiqtisadi proporsiyalar•
ölkәlәrarası proporsiyalar

dünya kapital bazarı
beynәlxalq maliyyә kredit sistemi
beynәlxalq valyuta sistemi
dünya işçi qüvvәsi bazarı
dövlәt vә onun milli iqtisadiyyatı•

varrant
ixrac•
renta
kvota
idxal

nümayәndә
diler
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Ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә xarici iqtisadi әlaqәlәrinin vәziyyәti haqqında statistic hesabat harada әks
olunur:

M.Fridman iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә hansı amilә üstünlük vermişdir?

Bazar iqtisadi sistemindә dövlәtin iqtisadi vәzifәlәrinә aid deyil:

Dünya tәsәrrüfatının strukturuna bunlardan hansı daxildir?

Real sәrvәt effektinin müәllifi kimdir:

Proteksionizm nәdir:

Ölkәlәrin xaici ticarәt siyasәtinin istiqamәti kimi sәrbәst ticarәt:

korrespondent
broker
rezident•

ticarәt balansında
idxal ixrac balansında
mühasibat balansında
tәdiyә balansında•
statistik hesabatda

sosial siyasәtә
qiymәt siyasәtinә
büdcә vergiyә
xarici iqtisadi
pul kreditә•

iqtisadiyyatın sabitlәşdirmәsi
bazar sisteminin sәmәrәli fәaliyyәtinә şәrait yaradan ictimai mühitin vә hüquqi bazanın tәmin edilmәsi
rәqabәtin qorunub saxlanması
istehsal olunmuş mәhsulların bölgüsünü hәyata keçirmәk•
gәlir vә sәrvәtlәrin yenidәn bölgüsü

mülkiyyәtin iqtisadi reallaşması
mәhsuldar qüvvәlәrlә istehsal münasibәtlәri arasında olan ziddiyyәtlәrin hәlli
tәdiyyә balansının tәmin olunması
elmi texniki tәrәqqinin sürәtli inkişafı
transmilli korporasiyalar•

Keyns
Fişer
Smit
Menkyu
Piqu•

istehsalın mәnfәәtinin artırılması üçün beynәlxalq ixtisaslaşmadan istifadә imkanı
bazarın sәrhәdlәrinin kenişlәndirilmәsi, kütlәvi istehsalın vә müsbәt effektin alınması üçün baza
düzgün cavab yoxdur
xarici ticarәt tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
milli iqtisadiyyatın tanınmış subyektlәrini müdafiә edәn xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin nәzәriyyәsi vә
praktikası

•

düzgün cavab yoxdur
milli iaqtisadiyyat subyektlәrini dәstәklәyir
ETTnin nәticәsindә yaranmış yeni sahәlәri müdafiә edir

•
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Xarici ticarәt dövriyyәsinin ÜDM a nisbәtәn elastiklik әmsalı nәyi göstәrir:

Açıq iqtisadiyyatın tәhlili zamanı istifadә olunan, idxalla ÜDM vә idxalla daxili istehlak arasındakı
nisbәti ifadә edәn göstәrici:

Iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsini tәhlil etmәk üçün iqtisadiyyatın inkişafının hansı әsas göstәricisindәn
ilk növbәdә istifadә olunur:

Kiçik açıq iqtisadiyyat kapitalın tam mobilliyi ilә hansı modelin kömәyi ilә tәhlil olunabilәr:

Beynәlxalq ticarәtin istәnilәn iştirakçısı elә mәhsulların ixracına çalışmalıdır ki, onların istehsalında
hәmin ölkә tәrәf müqabillәrinә nisbәtәn üstünlüyә malik olduğu istehsal amillәrindәn intensiv istifadә etsin
konsepsiyasının müәlliflәri:

Ölkәnin xalis ixracı, yәni cari әmәliyyatlar üzrә müsbәt saldo göstәrir ki:

Şәxsi gәlirdәn fәrdi vergilәrin umumi mәblәğinin çıxılması yolu ilә müәyyәnlәşәn gәlir:

dünya bazarında yerli istehsalçılar arasında rәqabәt proseslәrini stimullaşdırır•
beynәlxalq gәrginlik zamanı iqtisadi tәhlükәsizliyin qorunması üçün istifadә olunur

idxala tәklifin elastikliyi
idxala tәlәbin elastikliyi
ixraca tәlәbin elastikliyi
milli iqtisadiyyatın açıqlığının meyarı•
ixraca tәklifin elastikliyi

xarici ticarәt kvotası
ölkә idxalının hәcmi
düzgün cavab yoxdur
xarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi
idxal kvotası•

әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ixracın hәcmindәn
bütün cavablar düzgündür
ixrac kvotasından
idxal kvotasından
xarici iqtisadi kvotadan•

Valras modeli
Keyns modeli
Paase Fişer modeli
Mandella Fleminqa modeli•
Kobba Duqlas modeli

Olin Leontyev
Rikardo Olin
Smit Rikardo
Smit Olin
Xekşer Olin•

ölkәni xaricdәn alacağı kredit faizi tәmin etmir
ölkә xarici ölkәyә verilәcәk kredit faizini artırır
ölkә xarici ölkәyә investisiya qoyuluşunu azaldıb
ölkә xarici ölkәlәrdә investisiyaların artırıb•
ölkә xarici investisiya qoyuduşunu planlaşdırır

dövlәt büdcәsinә keçәn gәlir
düzgün cavab yoxdur
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Xarici müvazinәt dәyişikliklәrinin daxili müvazinәtdә әks olunmasını iafdә edәn model:

E.Xekşer vә B.Olin ölkәlәr arasında hәm әmtәәlәrin, hәm dә istehsal amillәrinin yerdәyişmәsini
çәtinlәşdirәn mәhdudiyyәtlәri:

Valyutanın deviz vә dәyişmә kursu özündә birlәşdirir:

Beynәlxalq ticarәti şәrtlәndirәn amillәrdәn biri:

Valyuta daxil olmalarınin valyuta ödәnişlәrinә nisbәtәn artması, tәdiyә balansında hansı vәziyyәti izah
edir?

Tәdiyә balansının saldosunun ödәnilmәsi әmәliyyatları balansın hansı maddәsindә әks olunur?

Hansı tәdiyә balansında milli valyutanın revolvasiyası tәdbiq edilir?

sahibkar gәliri
şәxsi gәlir
sәrәncamda qalan gәlir•

xarici tarazlıq modeli
daxili tarazlıq modeli
daxili xarici tarazlıq modeli•
xarici orta tarazlıq modeli
daxili orta tarazlıq modeli

mәnfi qiymәtlәndirirdilәr•
idxal vә ixracın zәiflәmәsi kimi qәbul edirdilәr
ölkәyә investisiya qoyuluşlarının çәtinlәşәcәyini bildirirdilәr
әdalәtli hesab edirdilәr
bank faizlәrinin qalxacağını söylәyirdilәr

valyuta planını
maliyyә hesabını
valyuta kursunu•
kapital hesabını
investisiya gәlirini

yerli istehsalın kifayәt etmәmәsi•
daxili bazarın stabil inkişafının tәmin olunması
kapitalın beynәlmilәllәşmәsi
beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesi
dünya iqtisadiyyatının strukturu

bütün cavablar düzgündür
passiv
aktiv•
balanslaşdırılmış
taraz

bütün cavablar düzgündür
әsas
lәğv edilmiş
balanslaşdırılmış•
balanslaşdırılmış

balanslaşdırılmış olduqda
ölçülmüş olduqda
balans passiv olduqda

•
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Valyuta ödәnışlәri valyuta daxil olmalarından artıq olduqda tәdiyә balansının vәziyyәti necә olur?

Tәdiyә balansı üçün mәnfi saldo nә zaman xarakterikdir?

Bir ölkәnin başqa bir ölkәyә valyuta daxil olmaları vә ödәnişlәri nisbәtini әks etdirәn balans necә
adlanır?

Borc faizi kimdәn kimә gedir?

O hansı valyuta mәzәnnәsıdir ki, hәmin mәzәnnә bazarda tәlәb vә tәklif әsasında müәyyәnlәşdirilir?

Devolivasiya dedikdә başa düşülür:

Hansı valyuta mәhdudiyyәt olmadan istәnilәn xarici valyutaya dәyişdirilir

aktiv olduqda•
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
aktiv
balanslaşdırılmış
passiv•
tarazlaşmış

ixrac yönümlü olduqda
balans aktiv olduqda
balanslaşdırılmış olduqda
passiv olduqda•
düzgün cavab yoxdur

idxal
tәdiyә•
hesablaşma
ixrac
ticarәt

Borcalandan kredit qarantiya edәnә
Borcalandan kreditora•
Qarantiya edәndәn zәmanәtçiyә
Kreditordan hökümәtә
Kreditordan borcalana

düzgün cavab yoxdur
tәrәddüd edәn•
qeyda alınan
“üzәn” valyuta mәzәnnәsi
qapalı

düzgün cavab yoxdur
pul vahidinin qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi•
qiymәtdәn düşmüş pul vahidlәrinin lәğv edilib yenisi ilә әvәz olunması
pul vahidinin qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin yüksәlmәsi
ölkәdә mövcud olan qiymәt miqyasının irilәşmәsi

düzgün cavab yoxdur
sәrbәst konvertasiya olunan•
konvertasiya olunmayan
qismәn konvertasiya olunan
qapalı valyuta
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Milli valyutanın mәzәnnәsi aşağı düşәndә nә baş verir?

Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә ixracatçı üçün valyuta riski nәdәn ibarәtdir?

Beynәlxalq likvidlik hansı funksiyanı yerinә yetirmir

Tәdiyә balansının tәrtib edilmәsi üzrә BVF tәrәfindәn tәklif olunan sxem neçә maddәni daxil edir?

Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsindә hansı metoddan istifadә edilmir:

Dünya valyuta sisteminin әsas elementlәri sırasına aşağıdakılardan hansı aiddir:

Müәyyәn bir ölkәnin pul vahidinin digәr ölkәnin pul vahidindә vә ya beynәlxalq hesablaşma valyuta
vahidlәrindә ifadә edilmiş qiymәti necә adlanır

Tәdiyә balansı bir termin kimi ilk dәfә hansı iqtisadşı tәrәfindәn dövriyyәyә daxil edilmişdir?

әhalinin real gәlirlәri artır.
milli mәhsullarının dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtliliyi artır•
idxal mәhsullarının ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtliliyi artır
milli mәhsulların dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtliliyi azalır
ölkәdә ixrac yönümlü istehsal sahәlәrinin stimulları azalır

xarici valyutanın qiymәtinin qalxmasından
milli valyutanın mәzәnnәsinin qalxmasından•
xarici bazarlarda әmtәәlәrin qiymәtlәrinin qalxmasından
milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı düşmәsindәn
ixrac olunan mallara tәlәbatın artmasından

Valyuta bazarının tәnzimlәnmәsi vasitәsi
Ixracın stimullaşdırılması vasitәsi•
Beynәlxalq ödәmә vasitәsi
Likvid ehtiyatların formalaşdırılması vasitәsi
Valyuta müdaxilәsi vasitәsi

120.0
112.0•
82.0
180.0
66.0

Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası
İnflyasiya•
Deflyasiya
Mübadilә mәzәnnәsinin dәyişdirilmәsi
Mәrkәzi Bankın faiz dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi

Milli valyuta bazarı vә qızıl bazarı rejimi
Beynәlxalq hesablaşmaların formaları•
Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluluğu
Rәsmi qızıl valyuta ehtiyatlarının tәrkibi
Milli valyutanın pariteti vә valyuta mәzәnnәsinin formalaşması mexanizmi

Valyuta mövqey
Valyuta mәzәnnәs•
Valyuta pariteti
Valyuta sabitliy
Valyuta balans
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Tәdiyyә balansının aşağıdakı hesablarından biri hәm dә tarazlaşdırıcı әmәliyyatlar hesabı adlanır:

Tәdiyyә balansına hansı amil birbaşa tәsir göstәrmir

Xarici valyuta ilә ifadә olunan istәnilәn ödәniş vasitәsi:

Müasir dövrdә valyuta kursu:

Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar hesabı bölmәsindә belә bir maddә yoxdur:

Valyuta riski deyәndә nә başa düşülür?

Aşağıdakılardan biri beyqәlxalq valyuta sisteminin tәrkib elementlәrindәn deyil:

Milton Fridmen
Con Stüart Mil•
Vasiliy Leontyev
Leon Valras
David Rikardo

Statistik fәrqlәr hesab
Rәsmi rezervlәr hesab•
Cari әmәliyyatlar hesabı
Xidmәt idxalı vә ixracı hesab
Kapital hesabı

valyuta kursu
dövlәtin daxili istehsalı subsidiyalaşdırması siyasәt•
infliyasiyanın nisbi temp
real ÜDM ın dәyişmәs
faiz dәrәcәlәrinin nisbi sәviyyәs

düzgün cavab yoxdur
deviz adlanır•
Ehtiyat valyutası adlanır
EKYU adlanır
Dövriyyә vәsaiti adlanır

düzgün cavab yoxdur
valyuta paritetinә әsaslanır•
Dollara әsaslanır
Sikkә paritetinә әsslanır
Qızıl paritetә әsslanır

düzgün cavab yoxdur
qeyrimonetar qızıl
Emal üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsullar
maliyyә xidmәtlәri•
әmtәәlәrin ixrajı vә idxalı

müәssisәnin filiallarının bağlanılması
müәssisәnin itirilmәsi
mülkiyyәtin xarici şirkәtin әlinә keçmәsi
tam müflislәşmә
mәnfәәtin itirilmәsi vә yaxud tam әldә oluna bilinmәmәsi•

beynәlxalq valyuta bazarları vә dünya qızıl bazarları rejimi
Milli vә kollektiv ehtiyat valyuta vahidlәri
beynәlxalq hesablaşmaların formaları
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Tәdiyyә balansı termini neçәnçi ildә meydana gәlib:

Bir ölkә daxilindә әmtәә mübadilәsi necә adlanır:

Tәdiyә balansında yardım formasında göstәrilәn әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri neçә dәfә әks olunur?

Vergi subyektlәri kimlәrdir:

Maliyyә bazarında dövlәt borc alan kimi nә zaman çıxış edir:

Ölkәnin tәdiyyә balansı nәyin göstәricisi hesab olunur?

Mal ticarәti hansı әmәliyyatlar sisteminә daxildir?

valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәrtlәri
milli valyuta pariteti vә valyuta mәzәnnәsinin formalaşması mexanizmi•

1768.0
1765.0
1766.0
1745.0
1767.0•

milli ticarәt
topdan ticarәt
әmtәәlәrlә ticarәt
daxili ticarәt•
pәrakәndә ticarәt

әks olunmur
dörd dәfә
üç dәfә
iki dәfә•
bir dәfә

maliyyә müәssisәlәri
vergi nәzarәtçilәri
vergi qoyanlar
vergi ödәyәnlәr•
vergi inspeksiyası

ticarәt balansının profisiti baş verdikdә
ticarәt balansının kәsiri baş verdikdә
dövlәt büdcәsi balanslaşdırılmış olduqda
dövlәt büdcәsinin kәsiri baş verdikdә•
dövlәtin gәlirlәri onun xәrclәrini üstәlәdikdә

ölkәnin tәdiyyә balansının nisbәtidir
düzgün cavab yoxdur
Bütövlükdә valyuta ehtiyatlarının nisbәtidir
Avro vә pul vahidlәrinin nisbәtidir
Başqa ölkәlәrdәn daxil olan valyutanın ümumi mәdaxili ilә digәr ölkәlәrә ödәnilәn valyutaların mәblәği
arasındakı nisbәtdir

•

Kapitalın vә malın hәrәkәt hesabında daxildir
düzgün cavab yoxdur
Valyuta әmәliyyatları sisteminә daxildir
Cari әmәliyyatlar hesabı sisteminә daxildir•
Tәdiyyә balansının ümumi saldosuna daxildir
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Tәdiyyә balansı prinsipcә neçә müddәtә hazırlanır?

Valyuta siyasәtinin hәyata keçrilmiş nәticәlәrinin tam iqtisadi – statistik görnüşünü ölkәnin hansı tәdiyyә
balansında görmәk olar?

Valyuta bazarında mәzәnnәnin neçә funksiyası var?

Xarici ticarәt balansı nәyә deyilir?

Milli pul vahidi hansı tәqdirdә milli valyutaya çevrilir.

Valyuta kotirovkası nәdir:

Valyuta kursu rejimi nәdir:

Qeyd olunmuş valyuta kursu rejiminin xüsusiyyәtlәri:

düzgün cavab yoxdur
Beş illik
Müddәt qoyulmur
İllik olaraq hazırlanır•
kvartallıq

düzgün cavab yoxdur
Ölkәnin Valyuta siyasәtindә
Ölkәnin cari tәdiyyә balansında•
Ölkәnin baxili bazarında
Beynәlәxalq әlaqәlәrdә

5 funksiyası var
4 funksiyası var
2 funksiyası var•
6 funksiyası var
1 funksiyası var

Mal ixracı ilә mal idxalının meydana gәtirdiyi fәrqdir•
Mal idxalatıdır
düzgün cavab yoxdur
Xarici ticarәt balansıdır
Mal ixracatıdır

düzgün cavab yoxdur
Onun beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrindә istifadәsi tәqdirdә•
Onun hissәli konvertasiyası tәqdirindә
Onun qeyri konvertasiyası tәqdirindә
Onun azad konvertasiyası tәqdirdә

düzgün cavab yoxdur
valyutalar arasında kurs nisbәtlәrinin qurulmasının qaydası
valyutaların nisbәti
bir ölkәnin pul vahidinin, başqa ölkәnin pul vahidindә ifadә edilmiş qiymәti
valyutalar mübadilәsinin nisbәtlәrinin tәyini•

valyutaların nisbәti
valyuta kursunun tәyin olunması
düzgün cavab yoxdur
bir ölkәnin pul vahidinin, başqa ölkәnin pul vahidindә ifadә edilmiş qiymәti
valyutalar arasında kurs nisbәtlәrinin qurulmasının qaydası•
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Valyuta kursuna bilavasitә nә tәsir göstәrir:

Valyutanın alıcılıq qabiliyyәti pariteti nәdir:

Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı dövlәt kapital qoyuluşuna aid deyil?

İlk rәsmi tәdiyyә balansı neçәnçi ildә vә harada tәrtib olunub:

Tәdiyyә balansının vәziyyәtinә fiskal siyasәt neçә istiqamәtdә tәsir edir:

Xarici borc kapitalının cәlb olunması vә qızıl valyuta ehtiyatları hesabına tәdiyyә balansının mәnfi
qalığının sistematik olaraq örtülmәsi:

kurs valyutaya olan tәlәb vә tәklifdәn asılı deyil
kurs kommersiya bankları tәrәfindәn müәyyәn edilir
kurs valyutaya olan tәlәb vә tәklifin tәsiri altında dәyişir
kurs Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir•
düzgün cavab yoxdur

faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsi vә qiymәtli kağızların gәlirliliyi
büdcә kәsiri
tәdiyyә balansı saldosu•
valyutaya olan tәlәb vә tәklif
inflyasiya tempi

düzgün cavab yoxdur
valyutaların nisbәti
valyutaların qızıl mәzmununa görә nisbәti
valyutanın alıcılıq qabiliyyәti
valyutaların alıcılıq qabiliyyәtinә görә nisbәti•

subsidiyalar
dövlәt istiqrazları
qrantlar
düzgün cavab yoxdur
ticarәt kreditlәri•

1923 cü il ABŞ•
1922 ci il Rusiyada
1924 cü il Yaponiyada
1920 ci il İngiltәrәdә
1921 ci il Almaniyada

5.0
4.0
3.0
2.0•
1.0

istehsalçı böhranı
tәdiyyә balansının böhranı•
alıcılıq qabiliyyәtinin böhranı
valyuta böhranı
likvidliyin böhranı


