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1. Verilən variantlardan düzgün olanını seçin

√ ev təsərrüfatları cəmiyyətdə yaradılan mal və xidmətlərin son istehlakçısı kimi çıxış edir ve ev təsərrüfatları cəmiyyətdə yaradılan mal
və xidmətlərin istehsalşısı kimi də şıxış edə bilər

• ev təsərrüfatları cəmiyyətdə yaradılan mal və xidmətlərin istehlakçısı kimi çıxış edə bilməz
• ev təsərrüfatları cəmiyyətdə yaradılan mal və xidmətlərin istehsalşısı kimi də çıxış edə bilər
• cəmiyyətdə yaradılan mal və xidmətlərin son istehlakçısı kimi maliyyə idarələri çıxış edir
• ev təsərrüfatları cəmiyyətdə yaradılan mal və xidmətlərin son istehlakçısı kimi çıxış edir

2. “Ev təsərrüfatları” sektorunun alt sektorlara bölünməsi nədən asılıdır?

√ ev təsərrüfatının ümumi gəlrində üstünlük təşkil edən əsas gəlir mənbələrindən
• ev təsərrüfatının transfer şəklində əldə etdiyi əsas gəlir mənbələrindən
• ev təsərrüfatının ümumi yığımında üstünlük təşkil edən əsas gəlir mənbələrindən
• ev təsərrüfatı üzvlərinin şəxsi gəlrində üstünlük təşkil etməyən əsas gəlir mənbələrindən
• ev təsərrüfatının ümumi gəlrində üstünlük təşkil etməyən əsas gəlir mənbələrindən

3. Hansı ev təsərrüfaatları iqtisadi qeyri-fəal ev təsərrüfatları adlanır

• bir üzvü olan ev təsərrüfatları
• Azı bir nəfər işləyən üzvü olan ev təsərrüfatları
• 2 və daha çox üzvü olan ev təsərrüfatları
• bütün ev təsərrüfatları
√ heç bir üzvü ödənişli işdə işləməyən ev təsərrüfatları

4. Hansı ev təsərrüfaatları iqtisadi fəal ev təsərrüfatları adlanır

√ azı bir nəfər işləyən üzvü olan ev təsərrüfatları
• heç bir üzvü ödənişli işdə işləməyən ev təsərrüfatları
• bütün ev təsərrüfatları
• bir üzvü olan ev təsərrüfatları
• 2 və daha çox üzvü olan ev təsərrüfatları

5. Ev təsərrüfatı sektoru üçün sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı tərtib edilərkən ehtiyat hissəsində hansı maddə öz əksini tapır ?

• ümumi daxili məhsul
• məhsul və xidmətlər buraxılışı
• mənfəət
• əsas kapitalın istehlakı
√ pensiya fondlarında ev təsərrüfatlarının aktivlərinin xalis dəyərinin dəyişməsinə düzəlişlər

6. Əsas makroiqtisadi göstəricilərin dəyişmə təmayülünü proqnozlaşdırmaq üçün riyazi statistikaya əsaslanan hansı modellərdən istifadə
edilir ?

• dinamik sıraların trend modelləri
• bunların heç birindən
• biramilli xətti və qeyri – xətti reqresiya modelləri
• çoxamilli xətti və qeyri – xətti reqresiya modelləri
√ bunların hamısından

7. MHS-də ev təsərrufatları dedikdə nə başa düşülür ?

√ Bir mənzildə yaşayan, öz gəlirlərinin hamısını və ya bir hissəsini birləşdirib, ümumi təsərrüfat aparan insanları birləşdirir
• Harada yaşamasından asılı olmayaraq birgə təsərrüfat aparan insanları birləşdirir
• Bir mənzildə yaşayan, lakin ümumi təssürüfat aparmayan insanları birləşdirir
• Qan qohumu və yaxud qudalıq münasibətəri ilə bağlı olan insanları birləşdirir
• Qan qohumu və yaxud qudalıq münasibətəri ilə bağlı olan, eyni ənzildə yaşayan, ümumi təsərrüfat aparan insanları birləşdirir



8. İqtisadi ərazi dedikdə nə başa düşülür ?

√ götürülmüş ölkənin vətəndaşları, pulu və əmtəələri sərbəst hərəkət edə bilən və dövlət tərəfindən idarə edilən ərazi
• malların hərəkəti uçota alınan ərazi
• məhsulun istehsal olunduğu ölkənin ərazisi
• malların idxal olunduğu ölkənin ərazisi
• malların ixrac olunduğu ölkənin ərazisi

9. Ev təsərrüfatları hüquqi şəxsdən nə ilə fərqlənir ?

• müstəqiı qərarlar qəbul edir;
• öz fəaliyyətlərinə görə qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır
√ mühasibat uçotu aparmır
• gəlir və əmlaklarından istifadə edir
• digər vahidlərlə iqtisadi əlaqələr yaradır

10. Bunlardan hansı “Maliyyə” idarələri sektoruna aid deyil:

√ Təhsil Nazirliyinin Maliyyə idarəsi
• Kredit təşkilatları
• Sığorta kompaniyaları
• Kommersiya bankları
• Mərkəzi bank

11. Hüquqi şəxs olub, özünün maddi və maliyyə ehtiyyatlarına müstəqil qərar qəbul edən və sərəncam verən vahidə statistikada nə ad
verirlər ?

√ İnstitusional vahid
• Təsərrüfat vahidi
• Ev təsərrüfatı
• Müşahidə vahidi
• Hesabat vahidi

12. Verilən variantlardan düzgün olanını göstərin:

• korporativ müəssisələr ev təsərrüfatından ayrılıqda hüquqi subyekt kimi təsis oluna bilməz
• maliyyə idarələri ev təsərrüfatından ayrılıqda hüquqi subyekt kimi təsis oluna bilməz
√ qeyri - korporativ müəssisələr ev təsərrüfatından ayrılıqda hüquqi subyekt kimi təsis oluna bilməz
• qeyri - korporativ müəssisələr ev təsərrüfatından ayrılıqda hüquqi subyekt kimi təsis oluna bilər
• qeyri - korporativ müəssisələr ev təsərrüfatından ayrılıqda və birgə hüquqi subyekt kimi təsis oluna bilər

13. Verilənlərdən hansı Milli Hesablar Sisteminin tövsiyyəsinə uygun olaraq ev təsərrüftının əlaməti hesab olunur?

• müəyyən növ malların istehlakında digərləri ilə məsləhətlər aparması
• özünün maliyyə və digər resurslarından istifadə üzrə qərar verilməsində brokerlərlə məsləhətləşməsi
√ müəyyən növ mal və xidmətlərin birgə istehlakı
• müəyyən növ xidmətlərin birgə istehlakı
• müəyyən növ malların birgə istehlakı

14. Milli Hesablar Sistemində “ev təsərrüfatı” sektorunun ayrılması imkan verir:

• Ümumi Daxili Məhsulun yaradılması və istifadəsində yıgımın rolunu müəyyənləşdirməyə
• Ümumi Daxili Məhsulun yaradılması və istifadəsində istehlakın rolunu müəyyənləşdirməyə
√ Ümumi Daxili Məhsulun yaradılması və istifadəsində ev təsərrüfatının rolunu müəyyənləşdirməyə
• Kredit qoyuluşunun yaradılması və istifadəsində ev təsərrüfatının rolunu müəyyənləşdirməyə
• Ümumi Daxili Məhsulun yaradılması və istifadəsində ev təsərrüfatının rolunu müəyyənləşdirməməyə

15. Otuzuncu illərdə xarici ölkələrdə sahələrarası balans kim tərəfindən qurulmuşdur ?

√ V. Leontev



• B. Kuznetsov
• Ed. Van Kliffor
• Çon Qraunt
• Riçard Stoun

16. XTB-dən MHS-ni fərqləndirən əsas cəhət nədən ibarətdir :

• onun daha yetkin və tam olması
• asan tərtib olunması
√ respublikanın ÜDM-un istehsalını, bölüşdürülməsini və istifadəsini əks etdirən hesablar və cədvəllər məcmusundan ibarət olması
• ardıcıl və məntiqi olması
• təhlil və proqnozlaşdırma üçün daha əlverişli olması

17. Götürülmüş ölkənin vətəndaşları, pulu və əmtəələri sərbəst hərəkət edə bilən və dövlət tərəfindən idarə edilən ərazi dedikdə nə başa
düşülür ?;

√ İqtisadi ərazi
• Gömrük sərhəddi
• İnzibati ərazi
• Coğrafi ərazi;
• Statistik ərazi;

18. Müəssisə dedikdə nə başa düşülür?

• ayrı-ayrı fiziki şəxslər;
• qeydiyyat şəhadətnaməsi və lisenziyası olan vahid.
• başqa vahidlərlə təsərrüfat münasibətinə girmək hüququ olmayan vahid;

√ müəyyən ittifaqlar, assosasiyalar, fondlar və təsərrüfat idarəçiliyi orqanları, müstəqil balansa malik olan ən kiçik və yaxud ən iri
institusional vahid;

• ayrı-ayrı sahibkarlar;

19. Məhsul buraxılışı hansı qiymətlərlə ölçülür ?

• orta qiymətlərlə
• FOB və SİF qiymətlərilə
√ əsas və istehsalçı qiymətlərilə
• istehlakçı qiymətilə
• faktor qiymətilə

20. İstehsal ehtiyyatlarının, bitməmiş istehsalın, hazır məhsulun və təkrar satılmaq üçün nəzərdə tutulmuş məhsulun dəyərinin dəyişməsini
əks etdirən göstərici necə adlanır ?

√ maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyyatlarının dəyişməsi
• xaricdən alınan cari transferlərin qalığı
• xaricdən alınan kapital transferlərinin qalığı
• investisiyanın maliyyələşmə mənbələri
• xaricdən alınan ilkin gəlirlərin qalığı

21. Milli hesablar Sistemində hansı məhsul növləri arasında fundamental fərq qoyulur ?

√ bazar məhsulu, istehsalçının şəxsi son istehlakı üçün istehsal olunan məhsul və digər – qeyri bazar məhsulu
• hazır məhsul, yarımfabrikat
• hazır məhsul və qeyri – bazar məhsulu
• bazar məhsulu və yarımfabrikat;
• bitməmiş istehsal qalığı və hazır məhsul

22. Qeyri – maliyyə və maliyyə təşkilatları əldə etdikləri mal və xidmətləri nəyə istifadə edirlər ?

√ aralıq istehlaka və ya muzdla işləyənlərin əməyinin natura formasında ödənilməsinə
• bunların hamısına



• ümumi məsrəflərə
• əsas fondların təmirinə
• əsas fondların təzələnməsinə

23. İstehsal ehtiyatları dedikdə nə başa düşülür ?

√ müəssisənin aralıq istehlak məqsədləri üçün ehtiyatda saxladığı bütün mallar
• bazarda satılan və ya satılması nəzərdə tutulan məhsullar
• topdan və pərakəndə satış fəaliyyəti həyata keçirən müəssisələr tərəfindən alınmış mallar

• digər institusional vahidlərə təqdim edilmək üçün istehsalçı müəssisənin anbarında saxlanılan mallar və müəsisədə sonrakı emalı
nəzərdə tutlmayan mallar

• müəssisədə istehsalı bitməyən, yəni digər institusional vahidlərə təqdim olunması üçün yararlı olan vəziyətədək emal edilməmiş
məhsullar

24. Son məhsul dedikdə nə başa düşülür ?

• istehsal olunan məhsul və xidmətlər
• qanunla qadağan edilmiş məhsul və xidmətlər
• son istehlkçıya çatmamış dəfələrlə təkrar emal olunan və ya təkrar satılan məhsul və xidmətlər.
• istehsal prosesində istehlak olunan əmtəə və xidmətlər
√ istehlakçı tərəfindən son istifadə üçün alınan mal və xidmətlər

25. “Ümumi” və yaxud “xalis” termini istehsal prosesində nəyin bu göstəriciyə daxil olub -olmadığını göstərir:

• mənfəətin
• istehsala digər vergilərin
√ əsas kapitalın istehlakının
• cari transfertlərin
• əlavə dəyərin

26. Hal-hazırda BMT tərəfindən hazırlanmış standart hesab sistemlərinin əsasını hansı model təşkil edir?

√ ingilis modeli;
• isveç modeli.
• alman modeli;
• rus modeli;
• norvec modeli;

27. MHS ölkənin ümumi məhsul və milli gəlirinin  ..................yaradılmasını qəbul edir:

√ Maddi  istehsal və xidmət sferalarında;
• İstehsal  sferalarında;
• kənd təsərrüfatında.
• senayedə;
• xidmət sferalarında;

28. MHS-də iqtisadi əməliyyatlar belə qrupa ayrılmır:

• mal və xidmətlərlə baglı əməliyyatlar;
√ xərclərlə baglı əməliyyatlar
• Fövqaladə hadisələr nəticəsində aktivlərin dəyişməsini xarakterizə edən sair əməliyyatlar;
• maliyyə vəsaitləri baglı əməliyyatlar;
• gəlirlərlə əməliyyatlar;

29. Fövqaladə hadisələr nəticəsində aktivlərin dəyişməsini xarakterizə edən sair əməliyyatlar hansı hesabda qeyd edilir?

• istehsal;
• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi;
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi;
• gəlirlərin yaranması;



√ Aktivlərin sair dəyişməsi;

30. İnstitusional vahidləri iqtisadi ərazidə bir il və daha çox müddətə fəaliyyət göstərdikdə bu ölkənin ........... hesab edilir ?

• vətəndaşı
√ rezidenti
• əhalisi
• ev təsərrüfatı
• qeyri – rezidenti

31. ÜDM – un fiziki həcm indeksi hansı düsturla hesabalnır ?

• k

√ n

• b

• a

32. Ümumi daxili məhsul dedikdə nə başa düşülür?

• Istehlak üçün nəzərdə tutulmuş bütün hazır məhsulların kəmiyyəti
• Bütün istehsal edilən əmtəənin cəmi
• Bütün satılmış əmtəə və xidmətinin həcmi
√ Bütün son məhsul və ximətlərin bazar dəyəri
• Bütün istehsal edilən əmtəə və xidmətlərin cəmi

33. ÜDM – un deflyatoru hansı düsturla hesablanır ?

√ f

• a



• b

• v

34. Deflyatorlaşdırılma üsulu ümumi şəkildə hansı düsturla ifadə oluna bilər

√ a

• b

• m

• g

35. Ekstrapolyasiyalaşdırılma üsulu ümumi şəkildə hansı düsturla ifadə oluna bilər ?

• h



• n

√ a

• b

36. Qiymətin dəyişməsi ilə ÜMM dəyişməsini xarakterizə edən göstərici:

• Real gəlirlər
• Pərakəndə qiymətlər
√ Qiymət defilyatoru
• Qiymət səviyyəsi
• Transfert xərcləri

37.
Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının istehsalçı qiymətləri ilə qiymətləndirildiyini, ümumi əlavə dəyərin 400 mln. manat, əlavə
dəyər vergisinin 50 mln manat, idxal mallarına vergilərin 150 mln. manat, idxala subsidiyaların məbləğinin isə 200 mln. manat
olduğunu bilərək ümumi daxili məhsulun həcmini hesablayın ?

√ 400 mln. manat
• 650 mln. manat
• 800 mln. manat
• 200 mln. manat
• 350 mln. manat

38. Əsas qiymətlərlə ümumi əlavə dəyərin məbləğinin 500 mln. manat, məhsullara vergilərin məbləğinin 100 mln. manat, məhsullara
subsidiyaların məbləğinin isə 50 mln. manat olduğunu bilərək son alıcı qiymətilə ümumi daxili məhsulun həcmini hesablayın :

√ 550 mln. manat
• 650 mln. manat
• 600 mln. manat
• 500 mln. manat
• 560 mln. manat

39. MHS – də funksional təsnifatlaşdırmaya daxil deyil :

• ev təsərrüfatını xidmət edən qeyri – kommersiya idarələrinin məqsədlərinin təsnifatı
• istehsalçıların məsrəflərinin məqsədlər üzrə təsnifatı
√ mal və xidmətlərin təsnifatı



• fərdi istehlakın məqsədlər üzrə təsnifatı
• idarəçilik orqanlarının funksiyalarının təsnifatı

40. Ölkənin rerezidentlərinin sayı necə müəyyən edilir ?

√ əhalinin ümumi sayından başqa ölkədən bir ildən az müddətə buraya gəlmış şəxsləri, xarici səfirliklərinin və başqa diplomatik idarəlri
işçilərinin və hərbiçilərinin sayını çıxmaqla

• müvcud əhalinin sayından müvəqqəti yaşayanları çıxmaqla
• daimi əhalinin sayından müvəqqəti qaiblərin sayını çıxmaqla
• əhalinin ümumi sayından müvəqqəti qaibləri cıxıb, müvəqqəti yaşayanları əlavə etməklə
• əhalinin ümumi sayından müvəqqəti yaşayanları çıxmaqla

41. Yeni MHS – də ÜDM – la ÜƏD arasında qarşılıqlı əlaqə necədir ?

√ ÜDM = ∑ ÜƏD + ∑ V - ∑ S
• ÜDM = ∑ V - ∑ S
• ÜDM = ∑ ÜƏD - ∑ V + ∑ S
• ÜDM = ∑ ÜƏD - ∑ S
• ÜDM = ∑ ÜƏD + ∑ ÜƏDV + ∑ V - ∑ S

42. Ümumi əlavə dəyərin 310 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 160 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat oduğunu bilərək məhsullara və idxala vergilərin ÜDM – da xüsusi çəkisini hesablayın :

√ 37,2 %;
• 12,9 %;
• 51,6 %;
• 9,3 %;
• 62,5 %;

43. Ümumi məhsul istehsalçıların qiymətləri ilə qiymətləndirildikdə ÜƏD və ÜDM arasındakı qarşılıqlı əlaqə necədir ?

√ ÜDM = ∑ ÜƏD + ∑ ÜƏDV + ∑ V - ∑ S;
• ÜDM = ∑ V - ∑ S
• ÜDM = ∑ ÜƏD - ∑ V + ∑ S ;
• ÜDM = ∑ ÜƏD - ∑ S;
• ÜDM = ∑ ÜƏD + ∑ V - ∑ S ;

44. Ümumi əlavə dəyərin 310 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 160 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat oduğunu bilərək bazar qiymətlərində UDM – un həcmini hesablayin :

• 120 mln. manat
• 200 mln. manat
√ 430 mln. manat
• 470 mln. manat
• 270 mln. manat

45. Ümumi əlavə dəyərin 482 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 280 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 64 mln.
manat olduğunu bilərək, məhsullara və idxala subsidiyaların ÜDM – da xüsusi çəkisini hesablayın

√ 9.17%
• 0.98
• 41.0%
• 91.7%
• 40.1%

46. Ümumi əlavə dəyərin 482 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 280 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 64 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala vergilərin ÜDM – da çəkisini hesablayın

√ 40.1%
• 9.17%
• 0.98



• 41.0%
• 91.7%

47. Ümumi əlavə dəyərin 482 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 280 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 64 mln.
manat olduğunu bilərək, bazar qiymətlərində ÜDM – un həcmini hesablayın

• 762 mln. manat
• 216 mln. manat
√ 698 mln. manat
• 826 mln. manat
• 430 mln. manat

48. Ümumi daxili məhsuldan əsas kapitalın istehlakını çıxdıqdan sonra alınan göstərici neca adlanır ?

• xalis kreditləşmə
√ xalis daxili məhsul
• xaricə ödənilən gəlir
• xalis yığım.
• milli yığım

49. Natura formasında cari transferlər milli hesablar sisteminin hansı hesabında əks olunur ?

√ gəlirlərin yenidən bölgüsü hesabında
• kapital hesabında
• sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabında
• gəlirlərin yaranması hesabında
• gəlirlərin bölgüsü hesabında

50. Pul formasında cari transferlər milli hesablar sisteminin hansı hesabında əks olunur?

√ gəlirlərin yenidən bölgüsü hesabında
• gəlirlərin bölgüsü hesabında
• kapital hesabında
• sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabında
• gəlirlərin yaranması hesabında

51. Verilənlərdən hansı kapital transferinə aid edilir ?

√ kapitala vergilər və investisiya subsidiyaları
• milli sərvət
• iqtisadi aktivlər
• yalnız kapitala vergilər
• yalnız investisiya subsidiyaları

52. Verilənlərdən hansı cari transferlərin əsas növlərinə aid edilir ?

• milli sərvət;
• iqtisadi aktivlər
√ sərvətə, gəlirlərə cari vergilər və sosial siğortaya ayırmalar
• yalnız sosial siğortaya ayırmalar
• yalnız sərvətə cari vergilər

53. İdxala vergilərlə idxala subsidiyalar arasındakı fərqə nə ad verilir ?

• iqtisadi aktivlər
• milli sərvət
√ idxala xalis vergilər
• idxala və vergilərə xalis borc
• istehsala xalis vergilər



54. Məhsullara (istehsala) vergilərlə məhsullara (istehsala) subsidiyalar arasındakı fərqə nə ad verilir ?

• iqtisadi aktivlər
• milli sərvət
√ məhsullara (istehsala) xalis vergiləri
• məhsullara (istehsala) xalis borclar
• məhsullara (istehsala) ümumi xərc

55. Natura formasında olan sosial transferlərə daxil deyil ?

√ əmlaka görə vergilər
• ev təsərrüfatına xidmət edən qeyri – kommersiya təşkilatları tərəfindən göstərilmiş xidmət transferləri.
• sosial təminat fondları tərəfindən fərdi istifadə üçün qeyri əmtəəlik məhsul və xidmət transferləri
• dövlət orqanları tərəfindən fərdi istifadə üçün qeyri əmtəəlik məhsul və xidmət transferləri
• natura formasında sosial yardımlar

56. MHS – də istehsalçıların üç institusiaonal sektorunun ( ev təsərrüfatı, ümumidövlət idarəçiliyi və ev təsərrüfatına xidmət edən qeyri –
kommersiya idarələri ) müəyyən əməliyyatlarını qruplaşdırmaq üçün hansı təsnifatlaşdırmadan istifadə olunur ?

√ funksional təsnifatlaşdırma
• bunların hamısı
• mal və xidmətlərin təsnifatlaşdırması
• iqtisadi təsnifatlaşdırma
• qeyri – funksional təsnifatlaşdırma

57. Sərəncamda qalan ümumi milli gəlirin son istehlak xərclərinə və ümumi yığıma istifadəsini göstərən hesaba MhS – də nə ad verilir ?

• İqtisadi aktivlər hesabı
• Maliyyə hesabı
√ Sərəncamda qalan gəlirin istifadəsi hesabı
• Sərəncamda qalan gəlirin yığım hesabı
• İstehsal hesabı

58. İstehsalçı rezident vahidlərinin müəyyən dövr ərzində istehsal fəaliyyətlərinin son nəticəsini hansı makrogöstərici səciyyələndirir ?

√ Ümumi daxili məhsul
• Ümumi milli gəlir
• Sərəncamda olan gəlir
• Ümumi yığım
• Milli Sərvət

59. Əgər iqtisadi əməliyyatlar bir iqtisadi agent daxilində baş verirsə bu :

• Əsaslı əməliyyatdır
• Cari əməliyyatdır
• İkitərəfli əməliyyatdır
√ Birtərəfli əməliyyatdır
• Kompleks əsaslı əməliyyatdır

60. MHS-də iqtisadi fəaliyyətin və milli hesabların uçot vahidi nədir ?

• sektor
• aqreqat göstəricilər
• konsepsiya
• təsnifat
√ əməliyyat

61. İstehsalçıların öz məhsullarını istehlak etməsi və ya mənzil xidməti hansı iqtisadi əməliiyyata aiddir ?

• İkitərəfli iqtisadi əməliyyata



√ Birtərəfli iqtisadi əməliyyata
• Kompleks əsaslı əməliyyata
• Əsaslı əməliyyata
• Cari əməliyyata

62. Əgər iqtisadi əməliyyatlarda iki iqtisadi agent iştirak edirsə, bu :

• Cari əməliyyatdır
• Əsaslı əməliyyatdır
• Kompleks əsaslı əməliyyatdır
• Birtərəfli əməliyyatdır
√ İkitərəfli əməliyyatdır

63. Ümumi əlavə dəyərin  678 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 167 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 34 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala subsidiyaların  ÜDM – da çəkisini hesablayın

√ 4.2%
• 2.1%
• 9.7%
• 9.1%
• 9.8%

64. Ümumi əlavə dəyərin 678 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 167 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 34mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala vergilərin ÜDM – da çəkisini hesablayın

√ 20.6%
• 9.17%
• 98%
• 41.0%
• 91.7%

65. Ümumi əlavə dəyərin 385 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 180 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 55 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala subsidiyaların  ÜDM – da çəkisini hesablayın

• 41.0%
• 98%
√ 10.8%
• 9.17%
• 91.7%

66. 2014- ci – ildə xalis milli gəlirin 7639 mln. manat, xaricdən daxil olan ilkin gəlirlərin qalığı3 217 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının
11182 mln.manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulun həcmini hesablayın :

• 4215 mln. manat
• 16448 mln. Manat
√ 15604 mln. manat
• 20398 mln. manat
• 8573 mln. manat

67. Əsas qiymətlərlə ümumi əlavə dəyərin məbləğinin 700 mln. manat, məhsullara vergilərin məbləğinin 100 mln. manat, məhsullara
subsidiyaların məbləğinin isə 45 mln. manat olduğunu bilərək son alıcı qiymətilə ümumi daxili məhsulun həcmini hesablayın :

√ 755 mln. manat;
• 650 mln. manat.
• 600 mln. manat;
• 500 mln. manat
• 560 mln. Manat

68. Ümumi əlavə dəyərin 510 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 130 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala subsidiyaların  ÜDM – da çəkisini hesablayın



• 4.1%
• 9.8%
√ 6.7%
• 9.7%
• 9.1%

69. Ümumi əlavə dəyərin 510 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 130 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala vergilərin ÜDM – da çəkisini hesablayın

• 41.0%
• 98%
√ 21.7%
• 9.17%
• 91.7%

70. Ümumi əlavə dəyərin 510 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 130 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat oduğunu bilərək bazar qiymətlərində UDM – un həcmini hesablayin :

• 270 mln. manat
• 120 mln. manat
√ 600 mln. manat
• 200 mln. manat
• 470 mln. manat

71. 2014- ci – ildə xalis milli gəlirin 7639 mln. manat, xaricdən daxil olan ilkin gəlirlərin qalığı 3217 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının
11182 mln.manat olduğunu bilərək, xalis daxili məhsulun həcmini hesablayın :

√ 4422 mln. manat;
• 4125 mln. manat.
• 20472 mln. manat;
• 30398 mln. manat;
• 8573 mln. manat;

72. Ümumi daxili məhsulun 65, 8 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının həcminin isə 8,9 mln. manat olduğunu bilərək xalis daxili
məhsulun həcmini hesablayın ?

√ 56,9 mln. manat;
• 74,7 mln. manat;
• 41,9 mln. manat.
• 38,9 mln. manat;
• 21,9 mln. manat;

73. Ümumi daxili məhsulun 45, 1 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının həcminin isə 4,2 mln. manat olduğunu bilərək xalis daxili
məhsulun həcmini hesablayın ?

√ 40,9 mln. manat;
• 41,9 mln. manat.
• 38,9 mln. manat;
• 21,9 mln. manat;
• 49,3 mln. manat;

74. Əhalinin ümumi sayından başqa ölkədən bir ildən az müddətə buraya gəlmış şəxsləri, xarici səfirliklərinin və başqa diplomatik idarəlri
işçilərinin və hərbiçilərinin sayını çıxmaqla hansı göstərici hesablanır?

• Ölkə əhalisinin ümumi sayı
• Ölkənin müvəqqəti qaiblərinin sayı.
• Ölkənin mövcud əhalisinin sayı;
• Ölkənin daimi əhalisinin sayı;
√ Ölkənin rezidentlərinin sayı ;

75. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 31279,7 mln. manat, aralıq istehlakın 16431,0 mln. manat olduğunu bilərək, aralıq
istehlakın məhsul və xidmətlər buraxılışındakı xüsusi çəkisini hesablayın :



√ 52,5 %
• 41,7 %.
• 28,2 %;
• 53,7 %;
• 47,5 %;

76.
Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən ilkin gəlirlərin bölgüsündən yaranan saldonu hesablayın: 1. Ümumi mənfəət .........500 mln. manat 2.
İstehsala və idxala vergilər (+)................60 mln. manat 3. İstehsala və idxala subsidiyalar(-)...........10 mln. manat 4. Mülkiyyətdən
alınmış gəlirlər .................15 mln. manat 5. Mülkiyyətdən ödənilmiş gəlirlər................5 mln. manat

√ 560 mln. manat
• 440 mln. manat
• 410 mln. manat
• 520 mln. manat
• 590 mln. manat

77. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 40824.1 mln. manat, aralıq istehlakın 21224.0 mln. manat
olduğunu bilərək aralıq istehlakın məhsul və xidmətlər buraxılışındakı xüsusi çəkisini hesablayın :

• 0.48
• 0.58
√ 0.52
• 0.49
• 0.5

78. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 40824.1 mln. manat, aralıq istehlakın
21224.0 mln. manatolduğunu bilərək, ümumi əlavə dəyərin məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışında tutduğu hissəni hesablayın

• 0.5
• 0.62
√ 0.48
• 0.52
• 0.49

79. İri və orta müəssisələr üzrə aralıq istehlakın yekunu hansı düsturla hesablanır ?

• b

• a

• m

√ v



80. Kiçik müəssisələr üçün aralıq istehlakın yekunu hansı düsturla hesablanır,

√ v

• a

• n

• g

81. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 20174.3 mln. manat, aralıq istehlakın 10274.2 mln. manat olduğunu bilərək aralıq istehlakın
məhsul və xidmətlər buraxılışındakı xüsusi çəkisini hesablayın :

• 15.9 %
• 49.9 %
√ 50.9 %
• 5.9 %
• 19.6 %

82. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən xalis mənfəətin həcmini hesablayın : 1. Ümumi əlavə dəyər ........626 mln. manat 2. İstehsala və
idxala xalis vergilər .......19 mln. manat 3. əməyin ödənilməsi .....93 mln. manat 4. əsas kapitalın istehlakı .......167 mln. manat

√ 347 mln. manat
• 681 mln. manat
• 848 mln. Manat
• 366 mln. manat
• 645 mln. manat

83. Gəlirlərin yaranması hesabı sahələr və yaxud sektorlar üzrə tərtib edilərkən hesabda əks olunan vergilərin tərkibi nədən asılıdır ?



√ buraxılan məhsulların qiymətləndirilməsi üsulundan
• buraxılan məhsulların həcmindən
• məhsul istehsalına çəkilən xərclərdən
• istehsala və idxala subsidiyalardan
• buraxılan məhsulların maya dəyərindən

84. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 26525,3 mln. manat, aralıq istehlakın 14237,1 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə
dəyəri hesablayın

• 42534,7 mln. manat
• 18353,5 mln. manat
• 14312,1 mln. manat
• 40762,3 mln. manat
√ 12288,2 mln. manat

85. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 31279,7 mln. manat, aralıq istehlakın 16431,0 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə
dəyərin məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışında tutduğu hissəni hesablayın :

• 78,2 %.
• 52,1 %;
√ 47,4 %;
• 53,6 %;
• 46,3 %;

86. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 31027,9 mln. manat, aralıq istehlakının 16404,2 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə
dəyəri hesablayın :

• 13281,3 mln. manat
• 23282,5 mln. manat
√ 14623,7 mln. manat
• 11879,2 mln. Manat
• 47432,1 mln. manat

87. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 26525,3 mln. manat, aralıq istehlakın 14237,1 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə
dəyərin məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışında tutduğu hissəni hesablayın:

√ 46,3 %;
• 52,1 %.
• 81,3 %;
• 53,6 %;
• 86,3 %;

88. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 31027,9 mln. manat, aralıq istehlakın 16404,2 mln manat olduğunu bilərək, aralıq istehlakın
məhsul və xidmətlər buraxılışındakı xüsusi çəkisini hesablayın :

√ 52,8 %;
• 46,3 %;
• 53,6 %.
• 47,1 %;
• 81,8 %;

89. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 26525,3 mln. manat, aralıq istehlakının isə 14237,1 mln manat olduğunu bilərək, aralıq
istehlakın məhsul və xidmətlər buraxılışındakı xüsusi çəkisini hesablayın :

√ 53,6 %;
• 52,1 %.
• 46,3 %;
• 81,8 %;
• 86,3 %;

90. Ölkə iqatisadiyyatında ehtiyyatların yaranmasını və istifadəsini əks etdirən hesab necə adlanır ?



√ məhsul və xidmətlər hesabı
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
• qalan dünya hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı
• istehsal hesabı

91. Gəlirlərin təkrar bölgüsü hesabının resurs bölməsinin ilk maddəsi necə adlanır ?

• sərəncamda qalan ümumi milli gəlir
√ ümumi şəkildə ilkin gəlirlərin bölgüsü;
• istehsala və idxala vergilər
• əmək haqqı
• son istehlak xərcləri

92. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 31279,7 mln. manat, aralıq istehlakının 16431,0 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə
dəyəri hesablayın :

√ 14848,7 mln. manat
• 12835,2 mln. manat
• 11825,3 mln. manat
• 13625,9 mln. manat
• 47710,7 mln. manat

93. Müəyyən fəaliyyət növünün inkişaf etdirilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən məhsul istehsalçısına verilən subsidiya necə adlanır ?

√ istehsala subsidiyalar
• ixraca subsidiyalar
• məhsula subsidiyalar
• digər subsidiyalar
• istehlaka subsidiyalar

94.
Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən sərəncamda qalan ümumi gəliri hesablayın : 1. ilkin gəlirlərin bölgüsündən yaranan ümumi daxili
məhsul ................238 mln. manat 2. alınmış cari transferlər ........................................................................72 mln. manat 3. verilmiş cari
transferlər........................................................................59 mln. manat

√ 251 mln. manat
• 107 mln. manat
• 166 mln. manat
• 369 mln. manat
• 208 mln. manat

95. MHS – də aralıq xərclər nə zaman uçota alınır ?

√ mal və xidmətlərin istehsal prosesinə daxil olduğu zaman
• alqı – satqı prosesi baş verən zaman
• məhsul idxal olunduğu zaman
• məhsul ixrac olunduğu zaman
• istehsal prosesi başa çatdığı zaman

96. İlkin gəlirlərin bölüşdürülməsi hesabının balanslaşdırıcı maddəsi kimi hansı maddə çıxış edir ?

√ sərəncamda qalan ümumi milli gəlir
• sərəncamda qalan cari transferlər
• iqtisadi aktivlər
• milli sərvət
• sərəncamda qalan xalis xərc

97. Verilənlərdən hansı gəlirlərin yaranması hesabının balanslaşdırıcı göstəricisidir ( maddəsidir ) ?



√ ümumi mənfəət
• ümumi xərc
• iqtisadi aktivlər
• ümumi investisiya
• milli sərvət

98. İstehsal prosesi ilə bilavasitə bağlı bölgü əməliyyatlarını əks etdirən hesaba nə ad verilir?

√ gəlirlərin yaranması
• kapital xərcləri hesabı
• son istehlak xərcləri hesabı
• sərəncamda qalan ümumi milli gəlir hesabı
• gəlirlərin ilkin bölgüsü hesabı

99. Bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində ölkənin gəlirlərinin ilkin bölgüsünü əks etdirən hesaba nə ad verirlər ?

√ ilkin gəlirlərin yaranması hesabları
• gəlirlərin yığım və bölgüsü hesabı
• iqtisadi aktivlər hesabı
• milli sərvət hesabı
• gəlirlərin saxlanması hesabları

100. Son istehlak xərclərinin 178 mln. manat, ümumi yığımın 113 mln. manat olduğunu bilərək sərəncamda qalan ümumi gəliri hesablayın.:

√ 291 mln. manat
• 65 mln. manat
• 61 mln. manat
• 91 mln. manat
• 191 mln. manat

101. Hesabın istifadə hissəsi nəyi xarakterizə edir ?

√ Dəyəri azalan əməliyyatların qeydiyyatını
• Dəyərə mütəmadi nəzarət edən əməliyyatları
• Dəyəri artıran əməliyyatların qeydiyyatını və dəyəri azalan əməliyyatların qeydiyyatını
• Dəyəri azalan əməliyyatların qeydiyyatını və dəyərə mütəmadi nəzarət edən əməliyyatları
• Dəyəri artıran əməliyyatların qeydiyyatını

102. Hesabın resurs (ehtiyat) hissəsi nəyi xarakterizə edir ?

√ Dəyəri artıran əməliyyatların qeydiyyatını
• Dəyərə mütəmadi nəzarət edən əməliyyatları
• Dəyəri artıran əməliyyatların qeydiyyatını və dəyəri azalan əməliyyatların qeydiyyatını
• Dəyəri azalan əməliyyatların qeydiyyatını və dəyərə mütəmadi nəzarət edən əməliyyatları
• Dəyəri azalan əməliyyatların qeydiyyatını

103. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 40824.1 mln. manat, aralıq istehlakın 21224.0 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə
dəyəri hesablayın.

• 48206.1 mln manat
√ 19600.1 mln manat
• 24860.1 mln manat
• 60248.1 mln manat
• 20600.1 mln. manat

104. Son İstehlak xərclərinin 136 mln. manat, ümumi yığımın 102 mln. manat olduğunu bilərək, sərəncamda qalan ümumi gəliri hesablayın ?

√ 238 mln. manat
• 34 mln. manat
• 155 mln. manat



• 148 mln. manat
• 258 mln. manat

105. İstehsal hesabı əsasən neçə elementdən ibarətdir ?

√ 3.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0
• 4.0

106. İstehsala və idxala görə hesablanan bütün vergilər və subsidiyalar hansı hesabda əks olunur ?

√ iqtisadiyyat üzrə gəlirlərin yaranması hesabında
• iqtisadiyyat üzrə gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabında
• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabında
• gəlirlərin istifadəsi hesabında
• iqtisadiyyat üzrə istehsal hesabında

107. Sərəncamda qalan ümumi milli gəlirin istifadəsi hesabının resurs bölməsinin ilk maddəsi necə adlanır ?

√ sərəncamda qalan ümumi milli gəlir
• əsas kapitalın ümumi yığımı
• son istehlak xərcləri
• ümumi maliyyə ödəmələri
• ev təsərrüfatlarının transferi

108. İqtisadiyyat sahələri üçün hesablara hansı hesablar daxildir ?

√ istehsal və gəlirlərin yaranması hesabları
• sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi və təshih edilmiş sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabları
• kapital ( əsaslı xərclər ) və maliyyə hesabları
• əmtəə və xidmətlərə xarici əməliyyatlar hesabı
• gəlirlərin ilkin və təkrar bölüşdürülməsi hesabları

109. Milli hesablar Sistemində resursla istifadə arasındakı fərq nəyi anladır ?

√ hesabın balanslaşdırıcı maddəsini
• hesabın sağ və sol tərəfini
• hesabın xərc maddəsini
• hesabın yığım maddəsini
• hesabın ikincı dərəcəli maddəsini

110. Verilənlərdən hansı Milli hesablar sisteminin qurulması prinsiplərinə aiddir ?

√ ikili qeydiyyat, bütün iqtisadi əməliyyatları əhatə etmək
• hesabların yığım maddəsini artırmaq
• bütün iqtisadi əməliyyatları əhatə etmək, hesabların yoxlanması
• ikili qeydiyyat, bir maddənin digərinə aid olması
• onun struktur ünsürləri arasındakı əlaqə, bir maddənin digərinin üstələməsi

111. Sərəncamda qalan  gəlirin  istifadəsi  hesabının istifadə  hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

√ son istehlak xərcləri və qənaətdən;
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan;
• Verilmiş cari transfertlərdən və sərəncamda qalan ümumi milli gəlirdən ;
• ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala subsidiyalar,  istehsala və idxala vergilərdən;
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən

112. Ev təsərrüfatları tərəfindən istehlak olunmuş məhsullara və xidmətlərə məsrəflər dedikdə nə başa düşülür ?



√ ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri
• ev təsərrüfatlarına göstərilmiş müxtəlif sosial yardımlar
• ev təsərrüfatlarına göstərilmiş müxtəlif xidmətlərə çəkilən xərclər
• ev təsərrüfatlarının ərzaq alınmasına çəkdiyi xərclər
• əsas kapitaldan istifadə də daxil olmaqla onların cari xərclərinin ölçüsü.

113. Gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi  hesabının ehtiyat  hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

• ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala subsidiyalar,  istehsala və idxala vergilərdən;
√ ümumi milli gəlirdən  və alınmış cari transfertlərdən;
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən
• son istehlak xərcləri və qənaətdən;
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan;

114. Gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi  hesabının istifadə  hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

• son istehlak xərcləri və qənaətdən;
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən
• ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala subsidiyalar,  istehsala və idxala vergilərdən
√ Verilmiş cari transfertlərdən və sərəncamda qalan ümumi milli gəlirdən ;
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan;

115. Əmtəə və xidmətlər  hesabının istifadə   hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

• mülkiyyətdən alınan gəlirin verilməsi  və ümumi milli gəlirlərdən ;
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən
• son istehlak xərcləri və qənaətdən;
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan;
√ aralıq istehlak, son istehlaka xərclər  və ümum yıgım;

116. Əmtəə və xidmətlər  hesabının ehtiyatlar  hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

• ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala subsidiyalar,  istehsala və idxala vergilərdən;
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən
• son istehlak xərcləri və qənaətdən;
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan;
√ məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı və əmtəə və xidmətlətin idxalından;

117. Gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi  hesabının ehtiyat   hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

• son istehlak xərcləri və qənaətdən;
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən

√ ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala subsidiyalar,  istehsala və idxala vergilərdən və mülkiyyətdən əldə edilən
gəlirlərdən;

• mülkiyyətdən alınan gəlirin verilməsi  və ümumi milli gəlirlərdən ;
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan;

118. Gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi  hesabının istifadə  hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

• son istehlak xərcləri və qənaətdən;
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən
• ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala subsidiyalar,  istehsala və idxala vergilərdən;
√ mülkiyyətdən alınan gəlirin verilməsi və ümumi milli gəlirlərdən ;
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan;

119. Gəlirlərin yaranması  hesabının ehtiyat  hissəsi hansı maddədən ibarətdir ?

√ ümumi əlavə dəyər;
• aralıq istehlak;



• ümumi mənfəət;
• məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı.
• istehsala və idxala subsidiyalar;

120. Gəlirlərin yaranması  hesabının istifadə  hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

√ ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala subsidiyalar,  istehsala və idxala vergilərdən;
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən
• son istehlak xərcləri və qənaətdən;
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan;
• mülkiyyətdən alınmış və verilmiş gəlirlərdən;

121. Gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi  hesabının ehtiyatlar   hissəsində  belə göstərici ( maddə)  yoxdur?

• əmək ödənişi;
• vergilər;
√ ümumi əlavə dəyər
• ümumi mənfəət;
• subsidiyalar;

122. Gəlirlərin yaranması hesabının istifadə  hissəsində  belə göstərici ( maddə)  yoxdur?

• əmək ödənişi;
√ ümumi qənaət
• ümumi mənfəət;
• subsidiyalar;
• vergilər;

123. MHS –də əmtəə və xidmətlərin istehsalı üçün məsrəflər şəklində tam və ya qismən istehlak olunmuş əmtəə və xidmətlərin dəyərini
xarakterizə edən göstərici necə adlanır?

√ Aralıq istehlak;
• Faktiki son istehlak
• Şəxsi istehlak;
• Fərdi istehlak;
• Son istehlak;

124.

Sənaye sahəsinin aşağidakı məlumatı vardir. (mln.man.) - məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı- 197800; - əsas və köməkçi
matriallar- 29900; -yanacaq- 18210; - enerji- 9750; - əməyin ödənilməsi- 30672; - sosial ehtiyaclara ayrırmalar- 1940; - əsas kaputalın
istehlakı- 14750; - sair xərclər- 10444 Qeyd: sair xərclərin tərkibində material xərcləri 73% təşkil edir. Sahənin ümümi əlavə dəyərini
hesablayın.

• 95460;
• 102400;
• 146400
√ 132316;
• 115800;

125. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışından aralıq istehlakı və əsas kapitalın istehlakını çıxmaqla hansı göstərici hesablanır ?

• xalis milli gəlir
• ümumi əlavə dəyər
√ xalis əlavə dəyər
• umumi daxili məhsul
• ümumi milli gəlir

126. İstehsal hesabının istifadə hissəsinin maddəsidir:

• mənfəət
• milli sərvət
√ aralıq istehlak



• əməyin ödənilməsi
• iqtisadi aktivlər

127. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 970 mln manat, aralıq istehlakın 540 mln manat olduğunu bilərək ümumi əlavə dəyəri
hesablayın:

√ 430 mln manat
• 1410 mln manat
• 1430 mln manat
• 110 mln manat
• 1510 mln manat

128. Ümumi əlavə dəyərin 1020 mln manat, aralıq istehlakın 280 mln manat olduğunu bilərək məhsul və xidmətlərin buraxılışının həcmini
hesablayın:

√ 1300 manat
• 1100 manat
• 200 mln manat
• 1400 mln manat
• 740 manat

129. 2013 – cü ilin 3 ayı üzrə ümumi buraxılışın həcminin 82.8 mln. manat, aralıq istehlakın həcminin 18.4 mln. manat olduğunu bilərək,
ümumi əlavə edilmiş dəyərin həcmini hesablayın :

√ 64.4 mln. manat
• 102.1 mln. manat
• 60.2 mln. manat
• 100.1 mln. Manat
• 101.2 mln. manat

130. Ev təsərrüfatlarının qeyri – korporativ müəssisələri üzrə aralıq istehlak müəyyən edilir :

√ buraxılışın 50 % həcmində
• buraxılışın 10 % həcmində
• buraxılışın 75 % həcmində
• buraxılışın 25 % həcmində
• buraxılışın 20 % həcmində

131.

Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında əmtəə və xidmət istehsal edən sahələrin hər birinin ayrılıqda əlavə dəyərini hesablayın : Əsas
qiymətlərdə buraxılış : əmtəə istehsal – 2072,4 mln. manat; xidmət istehsalı – 1763, 1 mln. manat. Son istehlakçının bazar qiymətlərində
aralıq istehlakı : əmtəə və istehsalında - 1125,0 mln. manat; xidmət istehsalı – 674,3 mln manat . maliyyə vasitəçilərinin dolayı ölçülən
xidmətləri – 5,2 mln manat; məhsula vergilər – 265,1 mln. manat; məhsula subsidiyalar – 95,9 mln. manat.

√ 947,4 və 1088,8 mln. manat
• 897,4 və 1114,2 mln. manat
• 878,9 və 1058,7 mln. mana
• 749,1 və 1253,1 mln. manat
• 950,8 və 1210,4 mln. manat

132. Tikintidə aralıq istehlakın tərkibinə daxil deyil:

√ əsas fondların cari təmiri üçün ehtiyat hissələri və tikinti materialları
• yanacaq, buxar enerjinin bütün növləri
• əsas fondların istismarına və təmirinə sərf olunan materiallar
• azqiymətli avadanlıq və alətlərin köhnəlməsi
• tikinti materialları, konstruksiya və detallar

133. Xidmətlər dedikdə nə başa düşülür ?

√ müəyyən fərdi və ya konkret tələbləri ödəmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət
• bazarda satılan və satılması nəzərdə tutulan məhsullar



• satılmayan və bazarda mübadilənin başqa növləri üzrə istifadə edilməyən məhsullar
• öz şəxsi istehlakları üçün ev təsərrüfatlarında istehsal edilmiş məhsullar
• əmək nəticəsində yaranmış və müəyyən maddi - əşya formasına malik maddi nemətlər

134. Məhsul dedikdə nə başa düşülür ?

√ əmək nəticəsində yaranmış və müəyyən maddi - əşya formasına malik maddi nemətlər
• bazarda satılan və satılması nəzərdə tutulan məhsullar
• satılmayan və bazarda mübadilənin başqa növləri üzrə istifadə edilməyən məhsullar
• öz şəxsi istehlakları üçün ev təsərrüfatlarında istehsal edilmiş məhsullar
• müəyyən fərdi və ya konkret tələbləri ödəmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət

135. Ayrı - ayrı sahələrdə mal və xidmətlərin buraxılışı ilə onların aralıq istehlakı arasındakı fərqdən ibarətdir ?

√ ümumi əlavə dəyər
• xalis milli gəlir
• sərəncamda qalan ümumi milli gəlir
• əlavə dəyər vergisi
• ümumi milli gəlir

136. Ümumi əlavə dəyərin 900 mln. manat, aralıq istehlakın 200 mln. manat olduğunu bilərək məhsul xə xidmətlərin ümumi buraxılışının
həcmini hesablayın

√ 1100 mln manat
• 1400 mln manat
• 100 manat
• 1300 mln manat
• 200 mln manat

137. İstehsalçı qiymətindən məhsullara xalis vergiləri çıxdıqdan sonra alınan qiymətə MhS – də nə ad verilir ?

√ əsas qiymət
• satış qiyməti
• orta qiyməti
• FOB və SİF qiyməti
• istehsalçı qiymət

138. Aralıq istehlaka daxildir ?

√ ezamiyyə xərcləri
• bina və qurğuların tikintisinə və əsaslı təmirinə kapital xarakterli məsrəflər
• mənzilin cari təmiri xərcləri
• işçilərə və onların ailə üzvlərinə göstərilən sosial – mədəni və istehsalla əlaqədar olmayan sair xidmətlərin dəyəri
• natural formada sosial pensiyalar və torpaqdan istifadəyə görə icarə haqqı

139. Aralıq istehlaka daxil deyil ?

√ mənzilin cari təmiri xərcləri
• qeyri – maddi məsrəflər
• maddi məsrəflər
• xammal və materiallar
• ezmiyyə xərcləri

140. Analatik məqsədlərlə mal və xidmətlərin ümumi buraxılışını hansı qiymətlərlə qiymətləndirirlər ?

√ istehsalçı və son alıcı qiymətilə
• yalnız istehsalçı qiymətilə
• orta qiymətilə
• FOB və SİF qiymətilə
• yalnız son alıcı qiymətilə



141. MhS – də məhsul və xidmətlərin buraxılışı hansı qiymətlə qiymətləndirilir ?

√ istehsalçı qiymətilə
• SİF qiymətilə
• Orta qiymətlə
• FOB və SİF qiymətilə
• FOB qiymətilə

142. Milli hesablar sistemində aralıq istehlak hesablanarkən aşağıdakı verilənlərdən hansı ona daxil edilmir ?

√ əsas fondların istehlakı
• enerji məsarifi
• iqtisadi aktivlər
• milli sərvət
• yanacaq məsarifi

143. Aşağıda göstərilənlərdən hansı cari hesaba aiddir ?

√ bunların hamısı
• istehsal hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
• sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı

144. Əsas kapitalın yığımını, dövriyyə vəsaitlərinin dəyişməsini, habelə qiymətli əşyaların cəmini özündə birləşdirən göstərici necə adlanır ?

√ ümumi yığım
• xalis kreditləşdirmə
• son istehlak
• milli qənaət – artım
• milli sərvət

145. Hazır məhsul dedikdə nə başa düşülür ?

√ hazırlanması götürülmüş təsərrüfat – rezident vahidi çərçivəsində başa catmış məhsullar;
• müəyyən hazırlıq dərəcəsinə çatdırılmış və bu müəssisə daxilində yenidən emalı gözlənilən məhsullar
• bazarda satılan və satılması nəzərdə tutulan məhsullar
• öz şəxsi istehlakları üçün ev təsərrüfatlarında istehsal edilmiş məhsullar
• bir sex və ya bölmə daxilində emal prosesini başa vurmamış məhsullar

146. Maliyyə idarələrinin aralıq istehsalı nəyin əsasında müəyyən edilir?

• Istehlak və investisiya haqqındakı hesabatlar
• Gəlir və istehlak haqqında hesabatlar
√ Gəlir və xərclər haqqındakı hesabatlar
• Xərclər haqqındakı hesabatlar
• Gəlirlər haqqındakı hesabatlar

147. Ümumi əlavə dəyərin 820 mln. manat, aralıq istehlakın 240 mln. manat olduğunu bilərək, məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının
həcmini hesablayın :

√ 1060 mln. manat
• 1600 mln. manat
• 1400 mln. manat
• 1100 mln. manat
• 580 mln. manat

148. Ümumi buraxılışın həcminin 72.8 mln. manat, aralıq istehlakın həcminin isə 6.4 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə edilmiş
dəyərin həcmini hesablayın :



• 69.2 mln. manat
• 49.8 mln. manat
• 56.4 mln. manat
√ 66.4 mln. manat
• 79.2 mln. manat

149. İsrər aralıq, istərsə də son istehlak hansı gösrəricilərlə müəyyən olunur ?

• orta göstəricilərlə
√ nominal və real
• kəmiyyət və keyfiyyət
• nisbi göstəricilərlə
• mütləq göstəricilərlə

150. Cari hesablara daxil deyil ?

• istehsal hesabı
√ yenidən qiymətləndirmə hesabı;
• sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı

151. Əsas kapitalın istehlakı dedikdə nə başa düşülür ?

• əsas fondların istismara verilməsi
√ istehsal prosesində əsas fondların amortizasiyası
• istehsal prosesində əsas fondların təzələnməsi
• istehsal prosesində əsas fondların istifadəsi
• əsas fondların qiymətləndirilməsi

152. Verilənlərdən hansı istehsal hesabının balanslaşdırıcı maddəsidir ?

• məhsul və xidmətlər buraxılışı
• əsas kapitalın istehlakı
√ ümumi əlavə dəyər
• aralıq istehlak
• ümumi mənfəət

153. İstehsal prosesinə bir başa aid olan əməliyyatları özündə əks etdirən hesaba nə ad verilir?

• iqtisadi aktivlər hesabı
√ istehsal hesabı
• maliyyə hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı
• milli sərvət hesabı

154. Aralıq istehlakı – bu :

• məhsul və xidmətlər istehsalı üçün vəsait sərf etməklə həyata keçirilən fəaliyyədir
• istehlak olunmuş əmtəə və xidmətlərin dəyəridir
√ əmtəə və xidmətlərin istehsalı üçün məsrəflər şəklində tam və ya qismən istehlak olunmuş əmtəə və xidmətlərin dəyəridir
• istehsal edilən mal və xidmətlərin dəyəridir
• istehsal fəaliyyətinin son nəticəsidir

155. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 408.1 mln. manat, aralıq istehlakın 212.1 mln. manat olduğunu bilərək aralıq istehlakın
məhsul və xidmətlər buraxılışındakı xüsusi çəkisini hesablayın :

• 49%
• 50%



• 48%
• 50.2%
√ 52%

156. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 279,7 mln. manat, aralıq istehlakının 131,0 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə
dəyəri hesablayın :

• 710,7 mln. manat;
√ 148,7 mln. manat.
• 625,9 mln. manat;
• 825,3 mln. manat;
• 835,2 mln. manat;

157. Ümumi buraxılışın həcminin 92.8 mln. manat, aralıq istehlakın həcminin isə 5.7 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi əlavə edilmiş
dəyərin həcmini hesablayın :

√ 87.1 mln. manat
• 79.2 mln. manat
• 49.8 mln. manat
• 69.2 mln. manat
• 56.4 mln. manat

158. İstehsal hesabının ehtiyat  hissəsi hansı maddədən ibarətdir ?

• ümumi mənfəət;
√ məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı
• aralıq istehlak;
• ümumi əlavə dəyər;
• istehsala və idxala subsidiyalar;

159. Verilənlərdən hansı İstehsal hesabının istifadə  hissəsinin  maddələridir?

• son istehlak xərcləri və qənaət
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlər
• ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala vergilər;
• istehsala və idxala subsidiyalar, mülkiyyətdən alınmış və verilmiş gəlirlər;
√ ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlak

160. Ümumi əlavə dəyərin 679  mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 134 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 88 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala subsidiyaların  ÜDM – da çəkisini hesablayın

• 4.1%
• 9.8%
√ 12.1%
• 9.7%
• 9.1%

161. Ümumi əlavə dəyərin 679 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 134 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 88 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala vergilərin ÜDM – da çəkisini hesablayın

• 41.0%
• 98%
√ 18.5%
• 9.17%
• 91.7%

162. Ümumi əlavə dəyərin 679 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 134 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 88 mln.
manat oduğunu bilərək bazar qiymətlərində UDM – un həcmini hesablayin :

√ 725 mln. manat
• 200 mln. manat



• 120 mln. manat
• 270 mln. manat
• 470 mln. manat

163. Ümumi əlavə dəyərin 491 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 167 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 78 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala vergilərin ÜDM – da çəkisini hesablayın

√ 28.8%
• 98%
• 41.0%
• 91.7%
• 9.17%

164. Ümumi əlavə dəyərin 491 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 167 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 78 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala subsidiyaların  ÜDM – da çəkisini hesablayın

• 41.0%
• 98%
√ 13.4%
• 9.17%
• 91.7%

165.

Əsas fondların orta illik dəyərinin 2014-cü ildə 23 min manat, 2015-ci ildə 15 min manat, məhsul buraxılışının həcminin 2014-cü ildə
460 min man, 2015-ci ildə isə 600 min man olduğunu bilərək, 2014-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə məhsul buraxılışının mütləq artımını
hesablayın:

• 325 min. man;
• 600 mln. man;
• 900 min. man;
√ 140 min. man;
• -300 mln. man;

166. Verilənlərdən hansı göstərici iqtisadi fəaliyyətin nəticəsini qiymətləndirən göstərici hesab edilmir?

• Umumi milli gelir
• Xalis milli gelir
• Xalis daxili mehsul
• Umumi daxili mehsul
√ Umumi buraxilis

167. Ümumi milli gəlirin 23,5 mln manat, xalis milli gəlirin 21,5 mln. manat olduğunu bilərək əsas kapitalın istehlakını hesablayın :

√ 2,0 mln. manat
• 12,0 mln. manat
• 27,0 mln. manat
• 22,0 mln. manat
• 46,5 mln. manat

168.

Ev təsərrüfatına göstərilən xidmətlər aşagıdakı şərti məlumatla xarakterizə olunur (mln manatla):
1. Aralıq istehlak üçün əmtəələr almaq və xidmətlər göstərilməsinə çəkilən xərclər.....814
2. Əmək ödənişləri...352
3. İstehsala sair vergilər......168
4. Əsas kapitalın istehlakı.....73
Ev təsərrüfatına xidmət göstərən dövlət idarəetmə orqanları və qeyri – kommersiya təşkilatlarının xidmətləri üzrə ümumi buraxılışın
həcmini hesablayın:

√ 1407 mln. manat
• 1658 mln. manat
• 1448 mln. manat
• 1629 mln. manat
• 1715 mln. manat



169.

Bankların fəaliyyəti haqqında aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişdir (min manatla) :
1. Qiymətli əşyaların seyfdə saxlanılması, valyutanın dəyişdirilməsi, əmanətçilərin ödənişləri və s. məsləhət xarakterli ödənişlərin həcmi
.....................................4078
2. Cəlb edilmiş maliyyə resurslarının yerləşdirilməsi üçün bankın aldığı faiz məbləğləri
........................................................................................................................... 180
3. Sərbəst maliyyə resurslarının cəlb edilməsi üçün bankların verdiyi məbləğlər.......... 230
Verilmiş məlumata əsasən bankların ümumi buraxılışını hesablayın :

√ 4028 min manat
• 1300 min manat
• 1407 min manat
• 4008 min manat
• 1465 min manat

170. Nominal ÜDM – un 600 AZN, real ÜDM – un 350 AZN olduğunu bilərək, ÜDM – un deflyatorunu hesablayın :

• 1,07
• 1,17
• 1,0
√ 1,71
• 1,28

171. Fişerin ideal qiymət indeksi hansı düsturla hesablanır ?

• b

• s

• a

• v

√ c

172. Paaşenin qiymət indeksi hansı düsturla hesablanır ?



√ v

• h

• a

• b

173. Laspeyresin qiymət indeksi hansı düsturla hesablanır ?

• b

√ a

• h

• m



174. cc

• 5569 və 6117 mln. manat
• 5718 və 6225 mln. manat
• 6005 və 6557 mln. manat
• 9800 və 11600 mln. manat
√ 5870 və 6050 mln. manat

175. nn

• 22000 və 23000 mln. manat
• 10000 və 12500 mln. manat
• 10028 və 18597 mln. manat
√ 9800 və 11600 mln.manat
• 22500 və 23400 mln. manat

176. mm

• 22000 və 23000 mln. manat
• 10028 və 18597 mln. manat
• 10000 və 12500 mln. manat
• 9800 və 11600 mln. manat;
√ 22500 və 23400 mln. manat

177. vv



√ 17482 və 16880 mln. manat
• 5669 və 6280 mln. manat.
• 19878 və 17981 mln. manat
• 1508 və 400 mln. manat
• 22118 və 20800 mln. manat

178. ff

• 22118 və 20800 mln. manat
• 17482 və 16880 mln. manat
• 1508 və 400 mln. manat;
• 19878 və 17981 mln. manat
√ 5669 və 6280 mln. manat

179. ÜDM-nin real həcmini müəyyən etmək üçün istifadə olunan qiymət indeksi:

• Yığım deflyatoru
√ ÜDM - deflyatoru
• ÜMM- deflyatoru
• Məcmu gəlir deflyatoru
• Qiymət deflyatoru

180. ÜDM-dan xalis milli məhsula (XMM) keçmək üçün nə etmək lazımdır:

√ Amortizasiya xərclərini çıxmaq lazımdır
• Xalis investisiya xərclərini əlavə etmək lazımdır
• Birbaşa vergiləri çıxmaq lazımdır
• Müstəqim dolayı vergiləri çıxmaq lazımdır
• Əsas fondların aşınması dəyərini ÜDM-ə əlavə etmək lazımdır

181. 2012 – ci ildə son istehlak xərclərinin 32.5 mlrd. manat, ümumi yığımın 3.8 mlrd. manat, mal və xidmətlərin ixracının və idxalının 4 və
8 mlrd. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu son istifadə metodu ilə hesablayın :

• 41.8 mlrd. manat
• 36.3 mlrd. manat
√ 40.3 mlrd. manat
• 36.8 mlrd. manat
• 28.5 mlrd. manat



182. 2012 – ci ildə son istehlak xərclərinin 30 mlrd. manat, ümumi yığımın 4 mlrd. manat, mal və xidmətlərin ixracının və idxalının 5 və 10
mlrd. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu son istifadə metodu ilə hesablayın :

√ 39 mlrd. manat
• 35 mlrd. manat
• 49 mlrd. manat
• 44 mlrd. manat
• 34 mlrd. manat

183. 2013 –cü ildə məhsul və xidmətlər buraxılışınn 50 mln. manat, aralıq istehlakını 12 mln. manat, əlavə dəyər vergisinin 8 mln. manat və
xalis idxal vergisinin 4 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu (bazar qiymətləri ilə) istehsal üsulu ilə hesablayın :

√ 50 mln. manat
• 75 mln. Manat
• 62 mln. manat
• 24 mln. manat
• 70 mln. manat

184. 2012 ci – ildə xalis milli gəlirin 6394 mln. manat, xaricdən daxil olan ilkin gəlirlərin qalığı 2179 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının
11825 mln.manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulun həcmini hesablayın

• 4215 mln. manat
• 16448 mln. Manat
• 8573 mln. manat
√ 16040 mln. manat
• 20398 mln. manat

185. 28. 2012 ci – ildə xalis milli gəlirin 6394 mln. manat, xaricdən daxil olan ilkin gəlirlərin qalığı 2179 mln. manat, əsas kapitalın
istehlakının 11825 mln.manat olduğunu bilərək, xalis daxili məhsulun həcmini hesablayın :

• 30398 mln. manat
• 8573 mln. manat
√ 4215 mln. manat
• 4125 mln. manat
• 20472 mln. manat

186. Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə Laspeyresin qiymət indeksi 25 % azalmış, Paaşe indeksi isə 20% artmışdır. Bu məlumatlara
əsasən Fişerin ideal qiymət indeksini hesablayın :

• 0.92
• 0.98
• 0.94
• 0.93
√ 0.95

187. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən ÜDM – un son istifadə metodu ilə hesablayın : Son iistehlaka məsrəflər – 1574,6 mln. manat;
Ümumi yığım – 496,1 mln. manat ; Əmtəə və xidmətlərin ixracı – 531,5 mln. manat; Əmtəə və xidmətlərin idxalı – 444,7 mln. manat.

√ 2157,5 mln. manat
• 1712,8 mln. manat
• 257,5 mln. manat
• 2432,2 mln. manat
• 2602,2 mln. manat

188. Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə Laspeyresin qiymət indeksi 20 % azalmış, Paaşe indeksi isə 20 % artmışdır.Bu məlumatlara
əsasən Fişerin ideal qiymət indeksini hesablayın:

√ 0.98
• 0.91
• 0.94
• 0.99
• 0.93



189. ÜDM son istifadə mərhələsində necə hesablanır ?

√ əmtəə və xidmətlərin son istehlakının, mal və xidmətlərin ümumi yığımının və xalis ixracın cəmi kimi ;
• istehal vahidləri – rezidentlərin ödədikləri ilkin gəlirlərin cəmi kimi
• ehtiyata daxil olan məhsulun dəyəri ilə ehtiyyatdan çıxarılmış məhsulun dəyəri arasındakı fərq kimi ;
• bütün institusional vahidlərin – rezidentlərin son istehlak və əmanətlər üçün malik olduqları gəlirlərin cəmi kimi
• iqtisadiyyatın bütün sahələrinin və ya sektorların bazar qiymətlərində əlavə edilmiş dəyərin cəmi kimi ;

190. Gəlirlərin bölüşdürülməsi mərhələsində ÜDM bölgü metodu ilə necə hesablanır?

√ istehal vahidləri – rezidentlərin ödədikləri ilkin gəlirlərin cəmi kimi
• əmtəə və xidmətlərin son istehlakının, mal və xidmətlərin ümumi yığımının və xalis ixracın cəmi kimi
• ehtiyata daxil olan məhsulun dəyəri ilə ehtiyyatdan çıxarılmış məhsulun dəyəri arasındakı fərq kimi;
• bütün institusional vahidlərin – rezidentlərin son istehlak və əmanətlər üçün malik olduqları gəlirlərin cəmi kimi
• iqtisadiyyatın bütün sahələrinin və ya sektorların bazar qiymətlərində əlavə edilmiş dəyərin cəmi kimi;

191. Əmtəə və xidmətlərin istehsal mərhələsində ÜDM istehsal metodu ilə necə hesablanır ?

√ iqtisadiyyatın bütün sahələrinin və ya sektorların bazar qiymətlərində əlavə edilmiş dəyərin cəmi kimi
• əmtəə və xidmətlərin son istehlakının, mal və xidmətlərin ümumi yığımının və xalis ixracın cəmi kimi
• ehtiyata daxil olan məhsulun dəyəri ilə ehtiyyatdan çıxarılmış məhsulun dəyəri arasındakı fərq kimi
• bütün institusional vahidlərin – rezidentlərin son istehlak və əmanətlər üçün malik olduqları gəlirlərin cəmi kimi
• istehal vahidləri – rezidentlərin ödədikləri ilkin gəlirlərin cəmi kimi

192. Hansı göstərici ÜDM – la xarici fəaliyyətdən (qalan dünyadan) əldə olunan xalis gəlirin cəmini səciyyələndirir ?

√ ümumi milli gəlir
• ümumi əlavə dəyər
• ümumi daxili məhsul
• xalis daxili məhsul
• məcmu ictimai məhsul

193. Bölgü metodu ilə ümumi daxili məhsulun hesablanması nəyi öyrənməyə imkan verir?

√ gəlirlərin tərkibini və quruluşunu, vergi yükünü
• iqtisadiyyatın ərazi quruluşunu və istehlak xərclərini
• vergi yükünü və ümumi əmanəti
• iqtisadiyyatın sahəvi quruluşunu
• istehsal amillərinə xərcləri, iqtisadiyyatın inkişaf xarakterini

194. İstehsal metodu ilə ümumi daxili məhsulun hesablanması nəyi öyrənməyə imkan verir?

√ ümumi daxili məhsulun hesablanmasında hər bir sahənin payını
• iqtisadiyyatın sahəvi quruluşunu və istehlak xərclərini
• gəlir və aktiv axınını
• gəlir və vergi axınını
• iqtisadiyyatın inkişaf xarakterini və əsas kapitalın həcmini

195. MHS – də investisiyanın maliyyələşmə mənbəyi necə hesablanır ?

• məhsulun dəyərindən aralıq istehlakı çıxmaqla
• sərəncamda olan ümumi milli gəlirdən son istehlakı çıxmaqla
• ümumi milli gəlirin üzərinə xaricdən alınan cari transferlərin qalığını (saldosunu) əlavə etməklə;
√ milli qiymətin üzərinə xaricdən alınan kapital transferlərinin qalığını (saldosunu) əlavə etməklə.
• ÜDM – un nəzərinə xaricdən əldə edilən ilkin gəlirlərin saldosunu əlavə etməklə

196. Ümumi milli gəlir necə hesablanır ?

√ ümumi daxili məhsulun üzərinə xaricdən əldə edilən ilkin gəlirlərin saldosunu əlavə etməklə;;



• məhsulun dəyərindən aralıq istehlakı çıxmaqla
• məhsulun dəyərindən aralıq istehlakı və əsas kapitalın istehlakını çıxmaqla
• sərəncamda olan ümumi milli gəlirdən son istehlakı çıxmaqla
• xalis daxili məhsulun üzərinə xaricdən əldə edilən ilkin gəlirlərin saldosunu əlavə etməklə

197. Xalis milli gəlirin ümumi həcminin 12,0 mln manat, ümumi milli gəlirin 14,5 mln. manat olduğunu bilərək əsas kapitalın istehlakını
hesablayın :

√ 2,5 mln. manat
• 26,5 mln. manat
• 16,5 mln. manat
• 21,5 mln. manat
• 2,0 mln. manat

198. Ümumi daxili məhsulun istifadə quruluşunu, son istehlakçıların tələbatının ödənilməsinin vəziyyətini, ölkənin milli sərvətinin
artırılmasında onun rolunu səciyyələndirmək üçün ümumi daxili məhsul hansı metodla hesablanır ?

√ son istifadə
• bölgü
• təkrar
• balans
• istehsal

199. Hər bir sahənin (sektorun) payını, iqtisadiyyatın inkişafının xarakterini və sahəvi quruluşunu səciyyələndirmək üçün ümumi daxili
məhsul hansı metodla hesablanır ?

√ istehsal
• təkrar
• son istifadə
• balans
• bölgü

200. Gəlirlərin tərkibini, quruluşunu, istehsal amillərinə xərcləri, istehsalçılar arasında ümumi əlavə dəyərin bölgüsünü, vergi yükünü
səciyyələndirmək üçün ümumi daxili məhsul hansı metodla hesablanır ?

√ bölgü
• son istifadə
• amortizasiya
• balans
• istehsal

201. Ümumi buraxılışın həcminin 68,6 mln manat, aralıq istehlakın həcminin isə 2,6 mln manat olduğunu bilərək ümumiəlavə edilmiş
dəyərin həcmini hesablayın :

√ 66,0 mln. manat
• 51,0 mln. manat
• 60,9 mln. manat
• 59,0 mln. manat
• 56,0 mln. manat

202. Ümumi buraxılışa aid deyil :

√ maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyyatlarının dəyişməsi
• məhsulların buraxılışı
• bazar xidmətlərinin buraxılışı
• qeyri – bazar xidmətlərinin buraxılışı
• maliyyə vasitəçiliyinin şərti ölçülən xidmətləri üzrə buraxılışı

203. Aşağıdakılardan hansılar ÜDM-ün gəlirlərə görə hesablanmasında nəzərə alınmamışdır:

• Bölünməmiş mənfəət



• Birbaşa vergilər
√ Xalis ixrac
• Dolayı vergilər
• Renta ödəmələr

204. Aşağıdakılardan hansılar ÜDM-in xərclərə görə hesablanmasında nəzərə alınmır?

• Investisiya xərcləri
• Amortizasiya
• Ümumi xərclər
• Dividendlər
√ Dövlət xərcləri

205. Son istehlak xərclərinin 2011 ci ildə 11462 mlrd. manat, 2012 – ci ildə isə 14571 mlrd. manat olduğunu bilərək, son istehlak xərclərinin
2011 ci – illə müqayisədə 2012 – ci ildə artım tempini hesablayın :

• 0.78
• 0.73
• 102.7 %
√ 127.1 %
• 112.7 %

206. ÜDM-i müəyyən ederkən aşağıdakılardan hansılar nəzərə alınır?

• heç biri aid deyil
• yuxarıda göstərilənlərdən hamısı
• işlənmiş malların alqı-satqısı
• tranzit ödəmələr
√ əlavə edilmiş dəyər

207. Xalis mənfəətin 12 mlrd. manat, ümumi əlavə dəyərin 60 mlrd. manat olduğunu bilərək xalıs mənfəətin ümumi əlavə dəyərdə xüsusi
çəkisini hesablayın :

√ 0.2
• 0.02
• 0.05
• 0.5
• 0.1

208. İlkin gəlirlərin bölgüsündən yaranan ümumi daxili məhsulun həcminin 28 mlrd. manat, alınmış cari transfertlərini 10 mlrd. manat,
verilmiş transfertlərin həcminin 2 mlrd. manat olduğunu bilərək, sərəncamda qalan ümumi gəlirin həcmini hesablayın :

√ 36 mlrd. manat
• 32 mlrd. manat
• 34 mlrd. manat
• 30 mlrd. manat
• 20 mlrd. manat

209. Xalis dəyərin dəyişməsi məbləğinin 257,4 mlrd. manat, alınmış transferlərin173,2 mlrd. manat, verilmiş transferlərin 168,5 mlrd. manat
olduğunu bilərək, ümumi yığımı hesablayın :

• 599,1 mlrd. manat
• 430,6 mlrd. manat
√ 262,1 mlrd. manat
• 259,7 mlrd. manat
• 347,8 mlrd. manat

210. Son istehlak xərclərinin 2010 – cu ildə 10364 mlrd. manat, 2012 – ci ildə isə 13751 mlrd. manat olduğunu bilərək, son istehlak
xərclərinin 2010 – cu illə müqayisədə 2012 – ci ildə artım tempini hesablayın :

√ 132,68 %;



• 118,27 %.
• 122,68 %;
• 168,32 %;
• 146,21 %;

211. Ümumi buraxılış dedikdə nə başa düşülür ?

√ istehsal edilmiş məhsulların və xidmətlərin dəyərinin cəmi
• maliyyə vasitəçiliyinin şərti ölçülən xidmətləri üzrə buraxılışı
• qeyri – bazar xidmətlərinin buraxılışı
• bazar xidmətlərinin buraxılışı
• məhsulların buraxılışı

212. MhS – də ümumi daxili məhsul hansı qiymətlə qiymətləndirilir ?

• orta qiymətlə
• FOB və SİF qiymətilə
√ son alıcı qiymətilə
• əsas qiymətlə
• pərakəndə qiymətlə

213. ÜDM aşağıdakılardan hansılarla səciyyələnir?

• Yuxarıda göstərilənlərdən heç biri düz deyil
• Hamısı düzdür
√ ÜDM dəyər ifadəsində əks olunur
• ÜDM həm dəyər həm də natural ifadəsində əks olunur
• ÜDM natural ifadəsində əks olunur

214. Aşağıdakılardan hansılar ÜDM-da gəlirlərə görə hesablanmasında nəzərə alınmamışdır?

• Dolayı vergilər
• Renta ödəmələri
√ Xalis ixrac
• Birbaşa vergilər
• Bölünməmiş mənfəət

215.
Aralıq istehlak üçün əmtəələr almaq və xidmətlər göstərilməsinə çəkilən xərclərin 647 mln. manat, əmək ödənişlərinin 139 mln. manat,
istehsala sair vergilərin 102 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının 51 mln. manat olduğunu bilərək, ev təsərrüfatına xidmət göstərən
dövlət idarə orqanları və qeyri – kommersiya təşkilatlarının xidmətləri üzrə ümumi buraxılışın həcmini hesablayın:

√ 939 mln. manat
• 786 mln. Manat
• 735 mln. manat
• 888 mln. manat
• 852 mln. manat

216. Əhalinin hər nəfərinə düşən son istehlaka və yığıma istifadə olunan sərəncamda qalan ümumi milli gəlir necə hesablanır ?

√ sərəncamda qalan ümumi milli gəlirin məbləğini əhalinin orta illik sayına bölməklə
• son istehlakın məbləğini əhalinin orta illik sayına bölməklə
• qənaətin məbləğini əhalinin orta illik sayına bölməklə
• faktiki son istehlakın məbləğini əhalinin orta illik sayına bölməklə
• yığımın məbləğini əhalinin orta illik sayına bölməklə

217.
Aralıq istehlak üçün əmtəələr almaq və xidmətlər göstərilməsinə çəkilən xərclərin 774 mln. manat, əmək ödənişlərinin 269 mln. manat,
istehsala sair vergilərin 132 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının 65 mln. manat olduğunu bilərək, ev təsərrüfatına xidmət göstərən
dövlət idarə orqanları və qeyri – kommersiya təşkilatlarının xidmətləri üzrə ümumi buraxılışın həcmini hesablayın :

√ 1240 mln. manat
• 375 mln. manat



• 505 mln. manat
• 1175 mln. manat
• 1043 mln. manat;

218. İqtisadiyyat üzrə ümumi buraxılış necə müəyyən olunur ?

√ maddi nemətlər istehsal edən və bütün xidmət sahələrinin ümumi buraxılışlarının cəmi kimi;
• məhsul buraxılışı ilə qeyri – bazar buraxılışı arasındakı fərq kimi
• bazar və qeyri – bazar xidmətləri və buraxılışının cəmi kimi;
• müəyyən bir dövr ərzində mal və xidmətlər istehsal etmək məqsədilə istifadə olunmuş mal və xidmətlərin dəyəri kimi ;
• ayri – sahələrdə mal və xidmətlərin buraxılışı ilə onların aralıq istehlakı arasındakı fərq kimi ;

219. Müəssisədə əmək məhsuldarlığının əsas dövrdəkinə nisbətən hesabat dövründə 6,0% artmış, işçilərin sayı isə 2,0 % çoxalmışdır. Məhsul
və xidmətlərin buraxılışının necə dəyişdiyini müəyyən edin.

√ 108,1%
• 112,6%
• 105,0%
• 107,2%
• 1105,%

220. Ümumi əlavə dəyərin 510 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 130 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala subsidiyaların  ÜDM – da çəkisini hesablayın

• 9.7%
• 4.1%
• 9.8%
• 9.1%
√ 6.7%

221. Ümumi əlavə dəyərin 510 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 130 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala vergilərin ÜDM – da çəkisini hesablayın

• 41.0%
• 98%
• 9.17%
√ 21.7%
• 91.7%

222. Ümumi əlavə dəyərin 510 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 130 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat oduğunu bilərək bazar qiymətlərində UDM – un həcmini hesablayin :

• 120 mln. manat
√ 600 mln. manat
• 470 mln. manat
• 270 mln. manat
• 200 mln. manat

223. 2014 – ci ildə son istehlak xərclərinin 53 mlrd. manat, ümumi yığımın 5,2 mlrd. manat, mal və xidmətlərin ixracının və idxalının 6 və 9
mlrd. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu son istifadə metodu ilə hesablayın :

• 36.8 mlrd. manat
√ 61.2 mlrd. manat
• 36.3 mlrd. manat
• 41.8 mlrd. manat
• 73.2 mlrd. manat

224. 2014 – ci ildə son istehlak xərclərinin 45 mlrd. manat, ümumi yığımın 6 mlrd. manat, mal və xidmətlərin ixracının və idxalının 5 və 8
mlrd. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu son istifadə metodu ilə hesablayın :

• 34 mlrd. manat



• 35 mlrd. manat
• 49 mlrd. manat
√ 54 mlrd. manat
• 63  mlrd. manat

225. 2014 –cü ildə məhsul və xidmətlər buraxılışınn 45 mln. manat, aralıq istehlakını 8 mln. manat, əlavə dəyər vergisinin 6 mln. manat və
xalis idxal vergisinin 2 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu (bazar qiymətləri ilə) istehsal üsulu ilə hesablayın

• 24 mln. manat
• 62 mln. manat
√ 45 mln. manat
• 70 mln. manat
• 74 mln. manat

226. 2014 –cü ildə məhsul və xidmətlər buraxılışınn 65 mln. manat, aralıq istehlakını 15 mln. manat, əlavə dəyər vergisinin 10 mln. manat və
xalis idxal vergisinin 5mln. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu (bazar qiymətləri ilə) istehsal üsulu ilə hesablayın :

√ 65 mln. manat
• 62 mln. manat
• 24 mln. manat
• 74 mln. manat
• 70 mln. manat

227.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən ÜDM – un son istifadə metodu ilə hesablayın :
Son iistehlaka məsrəflər – 1235,7 mln. manat;
Ümumi yığım – 343,2 mln. manat ;
Əmtəə və xidmətlərin ixracı – 463,1mln. manat;
Əmtəə və xidmətlərin idxalı – 312,4 mln. manat.

• 1578,9 mln. manat ;
• 2432,2 mln. manat .
• 257,5 mln. manat ;
√ 1729,6 mln. manat ;
• 2288,7 mln. manat ;

228. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən ÜDM – un son istifadə metodu ilə hesablayın :Son iistehlaka məsrəflər – 1745,6 mln. manat;Ümumi
yığım – 543,1 mln. manat ;Əmtəə və xidmətlərin ixracı – 631,6mln. manat;Əmtəə və xidmətlərin idxalı – 524,7 mln. manat.

• 2432,2 mln. manat
• 257,5 mln. manat ;
√ 2395,6 mln. manat ;
• 2288,7 mln. manat ;
• 1712,8 mln. manat ;

229. Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə Laspeyresin qiymət indeksi 20 % artmış, Paaşe indeksi isə 30 % azalmışdır.Bu məlumatlara
əsasən Fişerin ideal qiymət indeksini hesablayın:

• 92.4 % ;
• 93.2 % ;
√ 91.6 % ;
• 91.9 % ;
• 92.9 %

230. Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə Laspeyresin qiymət indeksi 18 % azalmış, Paaşe indeksi isə 30 % artmışdır.Bu məlumatlara
əsasən Fişerin ideal qiymət indeksini hesablayın:

• 101.4 % ;
• 101.1 % ;
• 102.9 %
√ 103.2 % ;
• 102.2 % ;



231. Xalis dəyərin dəyişməsi məbləğinin 575 mlrd. manat, alınmış transferlərin 103 mlrd. manat, verilmiş transferlərin 98 mlrd. manat
olduğunu bilərək, ümumi yığımı hesablayın :

• 678 mlrd. manat;
√ 580 mlrd. manat
• 430 mlrd. manat;
• 599 mlrd. manat;
• 776 mlrd. manat;

232. Xalis dəyərin dəyişməsi məbləğinin 274 mlrd. manat, alınmış transferlərin 172 mlrd. manat, verilmiş transferlərin 165 mlrd. manat
olduğunu bilərək, ümumi yığımı hesablayın :

• 446 mlrd. manat;
√ 281mlrd. manat
• 259 mlrd. manat;
• 611 mlrd. manat;
• 599 mlrd. manat;

233. Son istehlak xərclərinin 2013 – cü ildə 1036 mlrd. manat, 2015– ci ildə isə 1451 mlrd. manat olduğunu bilərək, son istehlak xərclərinin
2013 – cü illə müqayisədə 2015 – ci ildə artım tempini hesablayın :

• 146,21 %;
• 118,27 %.
• 122,68 %;
• 168,32 %;
√ 140,06 %;

234. Son istehlak xərclərinin 2013 – cü ildə 1664 mlrd. manat, 2015 – ci ildə isə 1751 mlrd. manat olduğunu bilərək, son istehlak xərclərinin
2013 – cü illə müqayisədə 2015 – ci ildə artım tempini hesablayın :

• 122,68 %;
• 118,27 %.
• 146,21 %;
√ 105,23 %;
• 168,32 %;

235.
Aralıq istehlak üçün əmtəələr almaq və xidmətlər göstərilməsinə çəkilən xərclərin 788 mln. manat, əmək ödənişlərinin 289mln. manat,
istehsala sair vergilərin 152 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının 85 mln. manat olduğunu bilərək, ev təsərrüfatına xidmət göstərən
dövlət idarə orqanları və qeyri – kommersiya təşkilatlarının xidmətləri üzrə ümumi buraxılışın həcmini hesablayın

• 1505 mln. manat;
• 375 mln. manat.
• 1077 mln. manat;
√ 1314 mln. manat;
• 1229 mln. manat;

236.
Aralıq istehlak üçün əmtəələr almaq və xidmətlər göstərilməsinə çəkilən xərclərin 689 mln. manat, əmək ödənişlərinin 245 mln. manat,
istehsala sair vergilərin 132 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının 44 mln. manat olduğunu bilərək, ev təsərrüfatına xidmət göstərən
dövlət idarə orqanları və qeyri – kommersiya təşkilatlarının xidmətləri üzrə ümumi buraxılışın həcmini hesablayın

• 1175 mln. manat;
• 1505 mln. manat;
• 1066 mln. manat;
• 444 mln. manat.
√ 1110 mln. manat;

237.
Aralıq istehlak üçün əmtəələr almaq və xidmətlər göstərilməsinə çəkilən xərclərin 720 mln. manat, əmək ödənişlərinin 210 mln. manat,
istehsala sair vergilərin 105 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının 70 mln. manat olduğunu bilərək, ev təsərrüfatına xidmət göstərən
dövlət idarə orqanları və qeyri – kommersiya təşkilatlarının xidmətləri üzrə ümumi buraxılışın həcmini hesablayın

• 930 mln. manat;
• 825  mln. manat.



• 1035 mln. manat;
• 1000 mln. manat;
√ 1105 mln. manat;

238.
Aralıq istehlak üçün əmtəələr almaq və xidmətlər göstərilməsinə çəkilən xərclərin 700 mln. manat, əmək ödənişlərinin 200 mln. manat,
istehsala sair vergilərin 100 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının 60 mln. manat olduğunu bilərək, ev təsərrüfatına xidmət göstərən
dövlət idarə orqanları və qeyri – kommersiya təşkilatlarının xidmətləri üzrə ümumi buraxılışın həcmini hesablayın

• 900 mln. manat;
√ 1060 mln. manat;
• 940 mln. manat.
• 740mln. manat;
• 1000 mln. manat;

239. Ümumi əlavə dəyərin 385 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 180 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 55 mln.
manat olduğunu bilərək, ÜDM –– un həcmini hesablayin :

√ 510 mln. manat
• 200 mln. manat
• 620 mln. manat
• 270 mln. manat
• 330 mln. manat

240. Nominal ÜDM – un 456 AZN, real ÜDM – un 338AZN olduğunu bilərək, ÜDM – un deflyatorunu hesablayın :

• 100 %
• 117.1 %
• 128 %
• 107.1 %
√ 135 %

241. Nominal ÜDM – un 560 AZN, real ÜDM – un 435AZN olduğunu bilərək, ÜDM – un deflyatorunu hesablayın :

• 128 %
• 107.1 %
√ 129 %
• 100 %
• 117.1 %

242. ÜDM –un fiziki həcm indeksləri uzun müddət ücün hesablanarkən hansı indekslərdən istifadə edilir?

√ silsiləvi indekslərdən;
• fərdi indekslərdən;
• hesabi orta indekslərdən;
• harmonik orta indekslərdən.
• əsas indekslərdən;

243. Son İstehlak xərclərinin 250 mln. manat, ümumi yığımın 132 mln. manat olduğunu bilərək, sərəncamda qalan ümumi gəliri hesablayın ?

• 155 mln. manat;
√ 382 mln. manat;
• 258 mln. manat;
• 148 mln. manat.
• 34 mln. manat;

244. Son İstehlak xərclərinin 250 mln. manat, ümumi yığımın 102 mln. manat olduğunu bilərək, sərəncamda qalan ümumi gəliri hesablayın ?

• 34 mln. manat;
• 155 mln. manat;
√ 352 mln. manat;



• 148 mln. manat.
• 258 mln. manat;

245. Son İstehlak xərclərinin 250 mln. manat,  sərəncamda qalan ümumi gəlirin 358 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi yığımı hesablayın
?

• 34 mln. manat;
√ 108 mln. manat;
• 155 mln. manat;
• 258 mln. manat;
• 148 mln. manat.

246. Sərəncamda qalan ümumi gəlirin 305 mln. manat,   ümumi yığımın 105 mln. manat olduğunu bilərək,  olduğunu bilərək, son İstehlak
xərclərini hesablayın ?

• 258 mln. manat;
√ 200 mln. manat;
• 155 mln. manat;
• 148 mln. manat.
• 34 mln. manat;

247. Ümumi milli gəlirin 25,5 mln. manat, xalis milli gəlirin 21,0 manat olduğunu bilərək istehlak olunan əsas kapitalın ümumi milli gəlirdə
tutduğu xüsusi çəkisini hesablayın

• 18,1 %;
• 17,0 %;
• 18,6 %;
√ 17,6 %;
• 19,1 %.

248.

Şərti məlumatlara əsasən 2010 – cu ildə respublika üzrə ÜDM – un həcmi (bazar qiymətlərində) 15791,4 mlrd. manat, qalan dünyadan
alınmış əmək haqqı 90,8 mlrd. manat, qalan dünyaya verilmiş əmək haqqı 75,7 mlrd. manat, mülkiyyətdən alınmış gəlirlər 3,0 mlrd.
manat, mülkiyyətdən verilən gəlirlər 1,3 mlrd. manat, əsas kapitalın istehlakı isə 2222,2 mlrd. manat olmuşdur. Bu məlumata əsasən
ümumi və xalis milli gəlirin həcmini hesablayın :

√ 15808,2 və 13586 mlrd. manat
• 17719,2 və 13482,4 mlrd. manat
• 15291,8 və 13251,4 mlrd. manat
• 17747,1 və 14503,8 mlrd. manat
• 18571,4 və 15804,1 mlrd. Manat

249.
Ümumi mənfəətin 800 mln. manat, istehsala və idxala vergilərin 90 mln. manat, istehsala və idxala subsidiyaların 20 mln. manat,
mülkiyyətdən alınmış gəlirlərin 18 mln. manat, mülkiyyətdən ödənilmiş gəlirlərin 11 mln. manat olduğunu bilərək, ilkin gəlirlərin
bölgüsündən yaranan saldonu hesablayın :

√ 877 mln. manat
• 888 mln. manat
• 870 mln. manat
• 890 mln. manat
• 832 mln. manat

250. Ümumi daxili məhsulun üzərinə xaricdən əldə edilən ilkin gəlirlərin saldosunu əlavə etməklə hansı göstərici hesablanır ?

√ Ümumi milli gəlir
• Xalis yığım
• Xalis milli gəlir
• Ümumi yığım
• Sərəncamda qalan gəlir

251. Verilənlərdən hansı “Mal və xidmətlərin xarici ticarəti” hesabının istifadə bölməsinin maddəsidir ?

√ Mal və Xidmətlərin idxalı



• Rezident ev təsrrüfatlarının son istehlakı
• Mal və Xidmətlərin idxalı və mal və xidmətlərin xarici hesabı
• Mal və xidmətlərin ixracı
• Mal və xidmətlərin xarici hesabı

252. Verilənlərdən hansı “Mal və xidmətlərin xarici ticarəti” hesabının ehtiyyat bölməsinin maddəsidir ?

• Mal və xidmətlərin xarici hesabı
• Iqtisadiyyatın ümumi buraxılışı
√ Mal və Xidmətlərin ixracı
• Qeyri - rezident ev təsrrüfatlarının ölkədə son istehlakı
• Mal və xidmətlərin ümumi buraxılışı

253. Rəqəmlərdən istifadə edərək illər üztrə ümumi milli gəlirin həcmini hesablayın:

√ 19800 və 18840 mln. manat
• 14489 və 16728 mln. manat
• 12297 və 18326 mln. manat
• 14200 və 18700 mln. manat
• 14300 və 19186 mln. manat

254.
Şərti məlumatlara əsasən respublikanın xalq təsərrüfatından 2006 – cı ildə 12154,4 mlrd. manat, 2007 – ci ildə isə 13586,1 mlrd. manat
xalis milli gəlir əldə edilmişdir.Həmin illərdə müvafiq olaraq, alınmış cari transfertlər 525, 3 və 472,3 mlrd. manat, verilmiş transfertlər
isə 238,8 və 278,6 mlrd manat olmuşdur. Hər il üçün ayrılıqda sərəncamda qalan xalis gəliri hesablayın:

√ 12440,9 və 13779,8 mlrd. manat
• 15808,3 və 14503,2 mlrd. manat
• 15291,8 və 13251,4 mlrd. manat
• 13159,1 və 12579,8 mlrd. manat
• 11751,2 və 14552,3 mlrd. manat

255.
Şərti məlumatlara əsasən 2010 – cu ildə respublikanın iqtisadiyyatı üzrə əsas kapitalın istehlakı 2222, 2 mlrd. manat, əldə edilən ümumi
milli gəlirin həcmi isə 15808,3 mlrd. manat olmuşdur.2011 – ci ildə ümumi milli gəlirin həcmi 8,5 % artmış, əsas kapitalın istehlakı isə
2,5 % azalmışdır.Bu məlumata əsasən 2011 – ci il üçün ümumi və xalis milli gəlirin həcmini hesablayın

√ 17152 və 14985,4 mlrd. manat
• 13676,8 və 12154,4 mlrd. manat
• 17257 və 14971,8 mlrd. manat
• 17183,2 və 15189,2 mlrd. manat
• 15808,3 və 13586.1 mlrd. manat

256.

Şərti məlumatlara əsasən 2010 – cu ildə respublika üzrə ÜDM – un həcmi (bazar qiymətlərində) 13663, 2 mlrd. manat, qalan dünyadan
alınmış əmək haqqı 64,7 mlrd. manat, qalan dünyaya verilmiş əmək haqqı 63,8 mlrd. manat, mülkiyyətdən alınmış gəlirlər 22,1 mlrd.
manat, mülkiyyətdən verilən gəlirlər 9,4 mlrd. manat əsas kapitalın istehlakı isə 1522,4 mlrd. manat olmuşdur. Bu məlumata əsasən
ümumi və xalis milli gəlirin həcmini hesablayın:

• 13351,2 və 12008.2 mlrd. manat
• 15481,8 və 12341,2 mlrd. manat
√ 13676,8 və 12154,4 mlrd. manat
• 15681,2 və 14578,1 mlrd. manat
• 14573,8 və 15738,8 mlrd. manat



257. Ev təsərrüfatları sektorunun ilkin gəlirlərinin saldosu necə müəyyən olunur ?

• ümumi milli gəlirdən xalis milli gəliri çıxmaqla
• ümumi milli gəlirdən mülkiyyətdən alınan və verilən gəlirin fərqini çıxmaqla
√ istehsaldan əldə olunan ilkin gəlirin məbləğinə mülkiyyətdən alınan və verilən gəlirin fərqini əlavə etməklə;
• ilkin gəlirlərdən xərcləri çıxmaqla
• ilkin gəlirlərin məbləğinə cari transfertlərin saldosunu əlavə etməklə

258. Həm sərəncamda qalan gəlir hesabına, həm də dövlət idarə orqanlarının və qeyri – kommersiya təşkilatlarının əhaliyə təqdim etdikləri
natural formada sosial transfertlər hesabına təmin edilən son istehlakın real miqdarı ilə ölçülən göstərici necə adlanır ?

• ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri
• minimal istehlak büdcəsi
√ ev təsərrüfatlarının faktiki son istehlakı
• ev təsərrüfatlarının son istehlakı
• əhalin istehlakı

259. Xalis milli gəlir necə hesablanır ?

√ ümumi milli gəlirdən əsas kapitalın istehlakını çıxmaqla
• ümumi milli məhsulun üzərinə xaricdən əldə edilən ilkin gəlirlərin saldosunu əlavə etməklə ;
• ümumi daxili məhsuldan əsas kapitalın istehlakını çıxmaqla
• məhsulun dəyərindən aralıq istehlakını çıxmaqla
• ümumi daxili məhsulun üzərinə xaricdən əldə edilən ilkin gəlirlərin saldosunu əlavə etməklə ;

260.
Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən ilkin gəlirlərin bölgüsündən yaranan saldonu hesablayın: 1. Ümumi mənfəət – 900 mln. manat; 2.
İstehsala və idxala vergilər (+) – 120 mln. manat; 3. İstehsala və idxala subsidiyalar (-) – 20 mln. manat; 4. Mülkiyyətdən alınmış
gəlirlər – 25 mln. manat; 5. Mülkiyyətdən ödənilmiş gəlirlər – 15 mln manat;

√ 1010 mln. manat
• 950 mln. manat
• 1120 mln. manat
• 1000 mln. manat
• 1020 mln. manat

261. Maliyyələşdirilmə mənbələrindən asılı olmayaraq istitusional vahidlər tərəfindən əmtəə və xidmətlərin faktiki son istehlakı hansı
hesabda əks etdirilir ?

• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı
√ təshih edilmiş sərəncamda olan gəlirdən istifadə edilməsi hesabı
• sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı;

262. İstitusional vahidlərin istehlak mallarına və xidmətlərə çəkdikləri xərclərə və onlara uyğun gələn sərəncamda olan gəlirlər hansı hesabda
əks etdirilir ?

• gəlirlərin yaranması hesabı
• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı
• kapital hesabı
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
√ sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı

263. Xalis mənfəətin 600 mln. manat, ümimi əlavə dəyərin 960 mln. manat olduğunu bilərək xalis mənfəətin ümumi əlavə dəyərdə xüsusi
çəkisin hesablayın :

• 162,5 %;
• 3.6
√ 62.5 %;
• 60 %;
• 0.06



264. Ümumi mənfəətin 950 mln. manat, əsas fondların istehlakının 150 mln. manat olduğunu bilərək xalis mənfəətin həcmini hesablayın :

√ 800 mln. manat
• 1000 mln. manat
• 1100 mln. manat
• 900 mln. manat;
• 817 mln. manat

265. Ümumi milli gəlirin 14, 5 mln. manat, xalis milli gəlirin 12,0 mln. manat olduğunu bilərək istehlak olunan əsas kapitalın ümumi milli
gəlirdə tutduğu xüsusi çəkisini hesablayın :

√ 17,2 %;
• 19,1 %.
• 18,6 %;
• 17,6 %;
• 16,8 %;

266. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasında ümumi mənfəətin həcmini hesablayın : 1. ümumi əlavə dəyər........................970 mln. manat; 2.
istehsala və idxala xalis vergilər......20 mln.manat; 3. əməyin ödənilməsi....................... 150 mln. manat;

• 1120 mln. manat
• 950 mln. Manat
• 990 mln. manat
√ 800 mln. manat
• 920 mln. manat

267.
Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasında xalis mənfəətin həcmini hesablayın : 1. ümumi əlavə dəyər...........................970 mln. manat; 2.
istehsala və idxala xalis vergilər......20 mln.manat; 3. əməyin ödənilməsi......... ..................150 mln. manat; 4. əsas kapitalın istehlakı
.................... 250 mln. manat;

• 920 mln. manat
• 990 mln. manat
√ 550 mln. manat
• 950 mln. manat
• 1120 mln. manat

268.
Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən sərəncamda qalan ümimi gəliri hesablayın : 1. İlkin gəlirlərin bölgüsündən yaranan ümumi daxili
məhsul.........172 mln. manat; 2. Alınmış cari transfertlər ...............................................................38 mln. manat; 3. Verilmiş cari
transfertlər ..............................................................32 mln. manat;

√ 178 mln. manat
• 187 mln. manat
• 204 mln. manat
• 210 mln. manat
• 70 mln. manat

269. Sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabının balanslaşdırıcı maddəsi kimi hansı maddə çıxış edir ?

√ ümumi yığım
• transferlər
• iqtisadi aktivlər
• ümumi əlavə dəyər
• son istehlak xərcləri

270. Ümumi milli yığımdan əsas fondların istehlakını çıxdıqdan sonra alınan göstəriciyə MHS – də nə ad verilir ?

• iqtisadi aktivlər
• milli sərvət
√ xalis milli yığım
• xalis mənfəət



• xalis vergi

271. Gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabının istifadə bölməsində mülkiyyətdən ödənilmiş gəlirlərə hansı gəlirlər daxil edilir ?

• xüsusi mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər
• sahibkarlıq fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlər
√ yalnız sektorlar tərəfindən kreditorlara, səhmdarlara torpaq, onların təqdim etdikləri mülkiyyətə görə ödənilən gəlirlər;
• istisional vahidlərin son istehlak və əmanət üçün malik olduqları gəlirlər
• istisional vahidlərin və rezidentlərin sərəncamda olan gəlirlər

272. Gəlirlərin institusional vahidlər və sektorlar arasında təkrarən bölüşdürülməsi prosesini əks etdirən hesab necə adlanır ?

√ gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı
• istehsal hesabı
• kapital (əsaslı xərclər) hesabı
• maliyyə hesabı
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı

273. Gəlirlərin yaranması hesabında ümumi mənfəət necə hesablanır?

√ ümumi əlavə edilmiş dəyərdən əməyin ödənilməsi məbləğini və istehsala və idxala xalis vergiləri çıxmaqla;
• ümumi əlavə edilmiş dəyərdən əməyin ödənilməsi məbləğini çıxmaqla
• ümumi əlavə edilmiş dəyərdən istehsala və idxala xalis vergiləri çıxmaqla
• ümumi əlavə edilmiş dəyərin üzərinə əməyin ödənilməsi məbləğini gəlib, istehsala və idxala subsidiyaları çıxmaqla
• ümumi əlavə edilmiş dəyərdən əməyin ödənilməsi məbləğini çıxıb, istehsala və idxala xalis vergiləri toplamaqla;

274. Ümumi daxili məhsulun 4696 mln. manat, ümumi milli gəlirin 4925 mln. manat və əsas kapitalın istehlakının 783 mln. manat olduğunu
bilərək xaricdən daxil olan ilkin gəlirlərin qalığını hesablayın :

√ 229 mln. manat
• 8838 mln. manat
• 10404 mln. manat
• 9621 mln. manat
• 1012 mln. manat

275. 2010 – cu il üzrə ümumi əlavə dəyərin 70 mlrd. manat, istehsala və idxala xalis vergilərin 30 mlrd. manat, əməyin ödənilməsinin 15
mlrd. manat olduğunu bilərək, ümumi mənfəətin həcmini hesablayın :

• 45 mlrd. manat
• 115 mlrd. manat
• 125 mlrd. manat
• 40 mlrd. manat
√ 25 mlrd. manat

276. Rüb ərzində sərəncamda qalan milli gəlirin həcminin 100.8 mln. manat, son istehlakın həcminin isə 20.4 mln. manat olduğunu bilərək
milli (ümumi) yığımın həcmini hesablayın :

√ 80.4 mln. manat
• 84.2 mln. manat
• 84 mln. manat
• 102.1 mln. manat
• 121.2 mln. manat

277. Bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə alınan ilkin gəlirlərin saldosu əsas kapitalın istehlakı çıxılanadək nəyə bərabərdir ?

√ ümumi əlavə dəyərə
• xalis daxili məhsula
• xalis milli gəlirə
• ümumi milli gəlirə
• ümumi daxili məhsula



278. MhS – də ilkin gəlirlərə daxil deyil ?

√ ümumi əlavə dəyər
• mənfəət
• xüsusi mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər
• istehsala və idxala görə vergilər
• əmək haqqı

279. İlkin gəlirin saldosu necə müəyyən olunur ?

√ institusional vahidin və ya sektorun əldə etdiyi və ödədiyi ümumi ilkin gəlirlərin arasındakı fərq kimi;
• istehsal vahidləri – rezidentlərin ödədikləri ilkin gəlirlərin cəmi kimi
• iqtisadiyyatın bütün sahələrinin və ya sektorların bazar qiymətlərində əlavə edilmiş dəyərin cəmi kimi
• bütün institusional vahidlərin – rezidentlərin son istehlak və əmanətlər üçün malik olduqları gəlirlərin cəmi kimi
• ehtiyata daxil olan məhsulun dəyəri ilə ehtiyatdan çıxarılmış məhsulun dəyəri arasındakı fərq kimi ;

280. Milli hesablar sistemində gəlir və mülkiyyətə vergilərə............ kimi baxılır ?

√ yenidən bölgü ödəmələri
• ümumi maliyyə ödəmələri
• xarici iqtisadi əməliyyatlar
• ev təsərrüfatlarının transfertləri
• xüsusi bölgü münasibətləri

281. Verilənlərdən vergi növlərindən hansı cari vergilərin tərkibinə daxildir ?

√ bunların hamısı
• əlavə dəyər vergisi
• aksizlər
• mülkiyyətə vergilər
• mənfəət vergisi

282. Gəlirlərin ilkin bölgüsü hesabının ehtiyyatlar hissəsinə daxil deyil ?

√ aralıq istehlak
• işçilərin əməyinin ödənilməsi
• istehsala və idxala vergilər
• istehsala və idxala subsidiyalar
• ümumi mənfəət

283. Gəlirlərin ilkin bölgüsü hesabı hansı subhesablara bölünür ?

√ sahibkarlıq gəlirləri və sair ilkin gəlirlər hesabı
• istehsal hesabı
• kapital və maliyyə hesabı
• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı
• gəlirlərin yaranması

284. Ev təsərrüfatı tərəfindən alınaraq müəyyən şəraitdə və hallarda (xəstələndikdə. pensiya çıxdıqda və s.) öz tələblərinin ödənilməsinə
istifadə edilən cari transferlər necə adlanır ?

√ sosial müavinətlər
• cari gəlir vergilər
• ictimai siğortaya ödənişlər
• sair cari transfertlər
• sosial yardımlar

285. MHS – də ilkin gəlirlərə daxil deyil :



√ istehsala və idxala görə subsidiyalar
• mənfəət
• xüsusi mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər
• istehsala və idxala görə vergilər
• əmək haqqı

286. Xalis milli gəlir dedikdə nə başa düşülür ?

√ sektorların ilkin gəlirlərinin xalis saldosunun cəmi

• maddi və qeyri – maddi xidmət sahələrində iqtisadi vahidlərin son istehlak üçün əmtəə və xidmətlər istehsalı üzrə yaratdığı əlavə
dəyərin cəmi;

• istisional vahidlərin – rezidentlərin sərəncamında olan gəlirlərin cəmi
• istusional vahidlərin son istehlak və əmanətlər üçün malik olduqları gəlirlərin cəmi
• ölkənin rezidentləri tərəfindən bu və ya digər dövrdə ilkin gəlirlərin saldosu nəzərə alınmaqla əldə etdikləri ilkin gəlirlərin cəmi;

287. Ümumi milli gəlir dedikdə nə başa düşülür ?

√ ölkənin rezidentləri tərəfindən bu və ya digər dövrdə ilkin gəlirlərin saldosu nəzərə alınmaqla əldə etdikləri ilkin gəlirlərin cəmi ;

• maddi və qeyri – maddi xidmət sahələrində iqtisadi vahidlərin son istehlak üçün əmtəə və xidmətlər istehsalı üzrə yaratdığı əlavə
dəyərin cəmi;

• istusional vahidlərin son istehlak və əmanətlər üçün malik olduqları gəlirlərin cəmi
• bütün istisional vahidlərin – rezidentlərin sərəncamında olan gəlirlərin cəmi
• sektorların ilkin gəlirlərinin xalis saldosunun cəmi

288. Milli gəlirin istehlaka getməyən hissəsi?

√ Ümumi yığım (əmanət)
• Məcmu tələb
• Ümumi xərclər
• Ümumi gəlir
• Ümumi daxili məhsul

289. Ölkənin milli məhsulunun və milli gəlirinin xeyli hissəsi əsasən nəyin hesabına əldə olunur:

√ Əsas kapitalın həcmi və əsaslı vəsait qoyuluşunun yüksəlməsi hesabına
• eəsas kapital və dövriyyə vəsaiti hesabına
• əsas kapital ilə dövriyyə vəsaiti hesabına
• Amortizasiya vəsaiti ilə əsas kapital hesabına
• Dövriyyə vəsaitinin həcmi ilə amortizasiya vəsaiti hesabına

290. Mülkiyyətdən alınan gəlirlər dedikdə nə başa düşülür ?

√ aktivlərə sahib olmaqdan əldə edilən gəlirlər
• əmək haqqı formasında olan gəlirlər
• sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər
• şəxsi yardımçı təsərrüfatdan əldə edilən gəlirlər
• natura formasında olan gəlirlər

291. Gəlir hesablarına hansı hesab daxil deyil :

• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı
• sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı
√ maliyyə hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı

292. MHS – də ümumi milli gəlir ilə xalis milli gəlir arasındakı fərq necə adlanır ?

• əsas kapitalın qiymətləndirilməsi
• ümumi əlavə dəyər



√ əsas kapitalın amortizasiyası
• aralıq istehlakı
• əsas kapitalın orta illik dəyəri

293.
Şərti məlumatlara əsasən respublikanın xalq təsərrüfatından 2013 – cü ildə 12000 mlrd. manat, 2014 – ci ildə isə 13000 mlrd. manat
xalis milli gəlir əldə edilmişdir.Həmin illərdə müvafiq olaraq, alınmış cari transfertlər 500 və 400 mlrd. manat, verilmiş transfertlər isə
230 və 210 mlrd manat olmuşdur. Hər il üçün ayrılıqda sərəncamda qalan xalis gəliri hesablayın:

√ 12270 və 13190  mlrd. manat
• 12500 və 13400 mlrd. manat
• 12730 və 13610 mlrd. manat
• 11751 və 14552 mlrd. manat
• 15808 və 14503 mlrd. manat

294.
Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublikanın iqtisadiyyatı üzrə əsas kapitalın istehlakı 3000 mlrd. manat, əldə edilən ümumi
milli gəlirin həcmi isə 18000 mlrd. manat olmuşdur.2015 – ci ildə ümumi milli gəlirin həcmi 6 % artmış, əsas kapitalın istehlakı isə 3 %
azalmışdır.Bu məlumata əsasən 2015 – ci il üçün əsas kapitalın istehlakının  həcmini hesablayın :

• 14240 mlrd. manat
• 1725  mlrd. manat
• 1367 mlrd. manat
• 16200 mlrd. manat
√ 2910 mlrd. manat

295.
Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublikanın iqtisadiyyatı üzrə əsas kapitalın istehlakı 3000 mlrd. manat, əldə edilən ümumi
milli gəlirin həcmi isə 18000 mlrd. manat olmuşdur.2015 – ci ildə ümumi milli gəlirin həcmi 6 % artmış, əsas kapitalın istehlakı isə 3 %
azalmışdır.Bu məlumata əsasən 2015 – ci il üçün xalis milli gəlirin həcmini hesablayın :

• 13676 mlrd. manat
• 17183 mlrd. manat
√ 16170 mlrd. manat
• 19080 mlrd. manat
• 17257  mlrd. manat

296.
Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublikanın iqtisadiyyatı üzrə əsas kapitalın istehlakı 3000 mlrd. manat, əldə edilən ümumi
milli gəlirin həcmi isə 18000 mlrd. manat olmuşdur.2015 – ci ildə ümumi milli gəlirin həcmi 6 % artmış, əsas kapitalın istehlakı isə 3 %
azalmışdır.Bu məlumata əsasən 2015 – ci il üçün ümumi  milli gəlirin həcmini hesablayın :

√ 19080 mlrd. manat
• 17183 mlrd. manat
• 13676 mlrd. manat
• 17257  mlrd. manat
• 16170mlrd. manat

297.
Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublikanın iqtisadiyyatı üzrə əsas kapitalın istehlakı 2000 mlrd. manat, əldə edilən ümumi
milli gəlirin həcmi isə 15000 mlrd. manat olmuşdur.2015 – ci ildə ümumi milli gəlirin həcmi 8 % artmış, əsas kapitalın istehlakı isə 2 %
azalmışdır.Bu məlumata əsasən 2015 – ci il üçün xalis milli gəlirin həcmini hesablayın :

• 13676 mlrd. manat
• 16200 mlrd. manat
√ 14240 mlrd. manat
• 17257  mlrd. manat
• 17183 mlrd. manat

298.
Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublikanın iqtisadiyyatı üzrə əsas kapitalın istehlakı 2000 mlrd. manat, əldə edilən ümumi
milli gəlirin həcmi isə 15000 mlrd. manat olmuşdur.2015 – ci ildə ümumi milli gəlirin həcmi 8 % artmış, əsas kapitalın istehlakı isə 2 %
azalmışdır.Bu məlumata əsasən 2015 – ci il üçün ümumi  milli gəlirin həcmini hesablayın :

• 14240mlrd. manat
• 17257  mlrd. manat
• 13676 mlrd. manat
• 17183 mlrd. manat
√ 16200 mlrd. manat



299.

Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublika üzrə ÜDM – un həcmi (bazar qiymətlərində) 12660 mlrd. manat, qalan dünyadan
alınmış əmək haqqı 70 mlrd. manat, qalan dünyaya verilmiş əmək haqqı 65  mlrd. manat, mülkiyyətdən alınmış gəlirlər 25 mlrd. manat,
mülkiyyətdən verilən gəlirlər 12 mlrd. manat əsas kapitalın istehlakı isə 1500 mlrd. manat olmuşdur. Bu məlumata əsasən  xalis milli
gəlirin həcmini hesablayın :

• 12832 mlrd. manat
• 12820 mlrd. manat
• 15481 mlrd. manat
• 12678 mlrd. manat
√ 11178  mlrd. manat

300.

Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublika üzrə ÜDM – un həcmi (bazar qiymətlərində) 12660 mlrd. manat, qalan dünyadan
alınmış əmək haqqı 70 mlrd. manat, qalan dünyaya verilmiş əmək haqqı 65 mlrd. manat, mülkiyyətdən alınmış gəlirlər 25 mlrd. manat,
mülkiyyətdən verilən gəlirlər 12 mlrd. manat əsas kapitalın istehlakı isə 1500 mlrd. manat olmuşdur. Bu məlumata əsasən ümumi  milli
gəlirin həcmini hesablayın :

• 12832 mlrd. manat
• 15481 mlrd. manat
• 11178  mlrd. manat
√ 12678 mlrd. manat
• 12820mlrd. manat

301.

Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublika üzrə ÜDM – un həcmi (bazar qiymətlərində) 13000 mlrd. manat, qalan dünyadan
alınmış əmək haqqı 65 mlrd. manat, qalan dünyaya verilmiş əmək haqqı 60 mlrd. manat, mülkiyyətdən alınmış gəlirlər 22 mlrd. manat,
mülkiyyətdən verilən gəlirlər 9 mlrd. manat əsas kapitalın istehlakı isə 1520 mlrd. manat olmuşdur. Bu məlumata əsasən  xalis milli
gəlirin həcmini hesablayın :

• 13018 mlrd. manat
• 15481 mlrd. manat
• 15681 mlrd. manat
• 13156 mlrd. manat
√ 11498 mlrd. manat

302.

Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublika üzrə ÜDM – un həcmi (bazar qiymətlərində) 13000 mlrd. manat, qalan dünyadan
alınmış əmək haqqı 65 mlrd. manat, qalan dünyaya verilmiş əmək haqqı 60 mlrd. manat, mülkiyyətdən alınmış gəlirlər 22 mlrd. manat,
mülkiyyətdən verilən gəlirlər 9 mlrd. manat əsas kapitalın istehlakı isə 1520 mlrd. manat olmuşdur. Bu məlumata əsasən ümumi  milli
gəlirin həcmini hesablayın :

• 15681 mlrd. manat
• 15481 mlrd. manat
• 11498 mlrd. manat
√ 13018 mlrd. manat
• 13156  mlrd. manat

303.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasında ümumi mənfəətin həcmini hesablayın :
1. ümumi əlavə dəyər........................1459 mln. manat;
2. istehsala və idxala xalis vergilər......67 mln.manat;
3. əməyin ödənilməsi....................... 265 mln. manat;

√ 1127 mln. manat;
• 950 mln. manat.
• 1194 mln. manat;
• 920 mln. manat;
• 1791  mln. manat;

304.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasında xalis mənfəətin həcmini hesablayın :
1. ümumi əlavə dəyər...........................1459 mln. manat;
2. istehsala və idxala xalis vergilər......67 mln.manat;
3. əməyin ödənilməsi......... ..................265 mln. manat;
4. əsas kapitalın istehlakı .................... 451 mln. manat;

√ 676 mln. manat;
• 2242 mln. manat.
• 1100 mln. manat;



• 1127 mln. manat
• 1392 mln. manat;

305.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasında ümumi mənfəətin həcmini hesablayın :
1. ümumi əlavə dəyər........................1070 mln. manat;
2. istehsala və idxala xalis vergilər......30 mln.manat;
3. əməyin ödənilməsi....................... 350 mln. manat;

• 920 mln. manat;
• 1120 mln. manat;
• 950 mln. manat.
√ 690 mln. manat;
• 990  mln. manat;

306.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasında xalis mənfəətin həcmini hesablayın :
1. ümumi əlavə dəyər...........................1070 mln. manat;
2. istehsala və idxala xalis vergilər......30 mln.manat;
3. əməyin ödənilməsi......... ..................250 mln. manat;
4. əsas kapitalın istehlakı .................... 350 mln. manat;

• 950 mln. manat.
• 1100 mln. manat;
√ 440 mln. manat;
• 1700  mln. manat;
• 920 mln. manat

307.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən sərəncamda qalan ümimi gəliri hesablayın :
4.İlkin gəlirlərin bölgüsündən yaranan ümumi daxili məhsul........................................................................234mln. manat;
5.Alınmış cari transfertlər ................................................45 mln. manat;
6.Verilmiş cari transfertlər .................................................31 mln. manat;

• 158 mln. manat.
• 210 mln. manat;
• 279  mln. manat;
• 310 mln. manat;
√ 248 mln. manat;

308.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən sərəncamda qalan ümimi gəliri hesablayın :
1.İlkin gəlirlərin bölgüsündən yaranan ümumi daxili məhsul........................................................................156mln. manat;
2.Alınmış cari transfertlər ................................................24 mln. manat;
3.Verilmiş cari transfertlər .................................................18 mln. manat;

• 114 mln. manat;
• 180 mln. manat.
√ 162 mln. manat;
• 210 mln. manat;
• 70  mln. manat;

309.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən xalis mənfəətin həcmini hesablayın :
1. Ümumi əlavə dəyər....................................500 mln. manat
2. İstehsala və idxala xalis vergilər.................18 mln. manat
3. Əməyin ödənilməsi.....................................134 mln. manat
4. Əsas kapitalın istehlakı..............................180 mln. manat

• 140 mln. manat.
√ 168 mln. manat;
• 518 mln. manat;
• 214 mln. manat;
• 680 mln. manat;

310.

Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən xalis mənfəətin həcmini hesablayın :
1. Ümumi əlavə dəyər....................................500 mln. manat
2. İstehsala və idxala xalis vergilər.................18 mln. manat
3. Əməyin ödənilməsi.....................................134 mln. manat
4. Əsas kapitalın istehlakı..............................180 mln. manat



• 680 mln. manat;
• 140 mln. manat.
• 214 mln. manat;
√ 168 mln. manat;
• 518 mln. manat;

311. Son İstehlak xərclərinin 250 mln. manat,  sərəncamda qalan ümumi gəlirin 305 mln. manat olduğunu bilərək, ümumi yığımı hesablayın
?

• 148 mln. manat.
• 34 mln. manat;
√ 55 mln. manat;
• 258 mln. manat;
• 155 mln. manat;

312. Rüb ərzində sərəncamda qalan milli gəlirin həcminin 135.2 mln. manat, son istehlakın həcminin isə 41.5 mln. manat olduğunu bilərək
milli (ümumi) yığımın həcmini hesablayın :

• 84.2 mln. Manat
• 176.7 mln. manat
• 102.1 mln. manat
√ 93.7 mln. manat
• 84 mln. manat

313. Onun sahibinin bir qayda olaraq nominal həddə bərabər olan müəyyən                olunmuş gəlirləri əvvəlcədən əldə etmək hüququ var.Bu
hansı qiymətli kagızdır?

• sertifikat.
√ istiqraz;
• səhm;
• veksel;
• çek;

314. Sərəncamda qalan gəlirin həcminin 24, 3 mln. manat, son istehlakının həcminin isə 3,7 mn. manat olduğunu bilərək ümumi yığımın
həcmini hesablayın ?

• 31,0 mln. manat.
• 27.0 mln. manat;
√ 20,6 mln. manat;
• 20,9 mln. manat;
• 21,9 mln. manat;

315. Son istehlak xərclərinin 243 mln. manat, ümumi yığımın 178 mln. manat olduğunu bilərək sərəncamda qalan ümumi gəliri hesablayın :

• 65 mln. manat;
• 310 mln. manat.
• c)163 mln. manat;
• 300 mln. manat;
√ 421mln. manat;

316. Xalis mənfəətin 764 mln. manat, ümimi əlavə dəyərin 1010 mln. manat olduğunu bilərək xalis mənfəətin ümumi əlavə dəyərdə xüsusi
çəkisini hesablayın :

• 60 %;
• 360 %.
• 162,5 %;
• 6 %;
√ 75.6 %;

317. Ümumi mənfəətin 1007 mln. manat, əsas fondların istehlakının 243 mln. manat olduğunu bilərək xalis mənfəətin həcmini hesablayın :



• 900 mln. manat;
√ 764 mln. manat;
• 1000 mln. manat.
• 817 mln. manat;
• 1100 mln. manat;

318. Ümumi milli gəlirin 18, 7 mln. manat, xalis milli gəlirin 15,3 mln. manat olduğunu bilərək istehlak olunan əsas kapitalın ümumi milli
gəlirdə tutduğu xüsusi çəkisini hesablayın :

• 16,8  %;
• 19,1 %.
• 18,6 %;
• 17,6 %;
√ 18,2  %;

319. Ümumi milli gəlirin 15, 5 mln. manat, xalis milli gəlirin 13,1 mant olduğunu bilərək istehlak olunan əsas kapitalın ümumi milli gəlirdə
tutduğu xüsusi çəkisini hesablayın :

• 17,0  %;
√ 15,5 %.
• 18,6 %;
• 18,1 %;
• 17,6  %;

320.
2012-ci ildə ümumi daxilim məhsulun həcmi 9480 mln manat, ümumi milli gəlirin 9970 mln manat, əsas kapitalın istehlakının həcmi isə
710 mln manat olmuşdur.
Rəqəmlərdən istifadə edərək illər üzrə xaricdən daxil olan ilkin gəlirlərin qalığını hesablayın:

• 297 mln. manat;
• 489 mln. manat;
• 518 mln. manat;
• 400 mln. manat.
√ 490 mln. manat;

321. Xalis qənaət mənfi qiymət aldığı halda, bu :

• son istehlaka məsrəflərin sərəncamda qalan gəlirdən az olmasını göstərir
• istehsal edilmiş xalis maddi məhsulun son istehlak xalis yığım və s. məsrəflər üçün istifadə edilən hissəsini göstərir;
• sərəncamda qalan gəlirin əmtəə və xidmətlərin istehlakına sərf olunan hissəsini göstərir
√ son istehlaka məsrəflərin sərəncamda qalan gəlirdən artıq qalan məbləğini göstərir
• sərəncamda qalan gəlirin əmtəə və xidmətlərin istehlakına sərf olunmayan hissəsini göstərir;

322. Ümumi qənaət hansı düsturla hesablanır ?

√ ÜQ = SQÜMG – Sİ
• ÜQ = ÜDM – ƏÖ + V;
• ÜQ = ÜB – Aİ
• ÜQ = ÜMG – ACT + VCT
• ÜQ = ÜMG – Sİ

323. Kapitalla əməliyyatlar hesabının ıstifadə bölməsində belə maddə yoxdur

√ alınmış əsaslı transferlər
• maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi
• əsaslı fondların ümumi yığımı
• xalis kreditlər, xalis borclar
• torpaqların və qeyri – maddi aktivlərin xalis alqısı

324. Verilənlərdən hansı “Maliyyə” hesabının istifadə bölməsinin maddəsidir ?

√ maliyyə aktivlərinin xalis əldə edilməsi



• xalis kreditlər
• xalis borclar
• alınmış əsaslı transferlər
• maliyyə passivlərinin xalis əldə edilməsi

325. Aktivlər üzərindəki mülkiyyət hüququnun bir şəxsdən başqasına verilməsi və ya aktivlərin satılması nəticəsində əldə olunan vəsaitlərin
verilməsi dedikdə nə başa düşülür ?

√ əsaslı transferlər
• istehsala və idxala subsidiyalar
• natura formasında olan sosial transferlər
• digər subsidiyalar
• cari transferlər

326. Xalis kreditləşdirmə (və ya borcalma) özundə əks etdirir :

√ maliyyələşmə mənbələrinin qeyri – maliyyə aktivlərinin xalis əldə edilməsi xərclərinə nisbətən artıqlığını və ya çatışmazlığını;
• ayrı – ayrı sahələrdə məhsul və xidmətlərin buraxılışı ilə onların aralıq istehlakı arasında yaranan fərqi;
• rezidentlərin istehsal fəaliyyətinin son nəticəsini
• İnstitusional vahidlərin istehsalda iştirakı nəticəsində yaratdıqları gəlirləri
• cəmiyyətin sərəncamında olan yığılmış maddi nemətlərin məcmusunu

327. Xalis kreditləşdirmə (borc alma) necə hesablanır ?

√ investisiyanın maliyyələşmə mənbələrindən milli yığımı və qeyri – istehsal qeyri – maddi qeyri - maliyyə aktivlərinin əldə edilməsini
çıxmaqla.

• məhsulun dəyərindən aralıq istehlakı çıxmaqla
• ümumi daxili məhsuldan əsas kapitalın istehlakını çıxmaqla
• ümimi milli gəlirdən əsas kapitalın istehlakını çıxmaqla
• sərəncamda olan ümumi milli gəlirdən son istehlakı çıxmaqla

328. Sərəncamda olan milli gəlirdən son istehlakın həcmini çıxmaqla hansı göstərici hesablanır ?

√ milli qənaət (yığım);
• əsas kapitalın istehlakı
• xalis daxili məhsul
• milli sərvət
• ümumi daxili məhsul

329. Rezidentlərlə qeyri – rezidentlər arasındakı maliyyə aktiv və passivlərinin hərəkətini əks etdirən hesab hansıdır

√ maliyyə hesabı
• istehsal hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı;
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
• kapitalla (əməliyyat) hesabı;

330. Ölkənin qeyri – maliyyə aktivləri ilə “Dünyanın qalan ölkələri” sektoruna aid xalis maliyyə tələbnamələrinin məbləğinin cəminə bərabər
olan göstərici necə adlanır ?

√ əmlakın xalis dəyəri
• ümumi mənfəət
• əsas kapitalın istehlakı
• ümumi daxili məhsul
• ümumi əlavə edilmiş dəyər

331. Institusional vahidlər arasında, habelə institusional vahidlər ilə dünyanın yerdə qalan ölkələri arasındakı əlaqələrinin maliyyə akyivləri
və öhdəçiliklərinə aid olan əməliyyatları qeydə alan hesab hansıdır ?

√ maliyyə hesabı
• kapital (əsaslı xərclər) hesabı



• istehsal hesabı
• yenidən qiymətləndirmə hesabı
• dünyanın qalan ölkələri hesabı

332. Vergilərdən hansı maliyyə hesabında əks etdirilən əməliyyatlara aiddir?

√ Monetar qızıl və xüsusi iqtibas (borc) hüququ, nəğd pullar
• Dövriyyə kapitalı , aksizlər, xüsusi borc hüququ
• Bitməmiş istehsal, ehtiyyatlar, xidmətlər
• Tamamlanmamış istehsal yarı tikililər monetor qızıl
• Əsas kapital, depozitlər, borclar

333. Maliyyə hesabında “səhmdən başqa qiymətli kağızlar” kateqoriyasına daxildir:

√ Borc öhdəlikləri
• Bank öhdəlikləri
• Qeyri- maliyyə öhdəlikləri
• Valyuta öhdəlikləri
• Qazanc öhdəlikləri

334. Milli hesablar sistemində maliyyə əməliyyatları hansı əlamətə görə fərqləndirilir?

√ Maliyyə vəsaitlərinin tipinə
• Müddətinə
• Keyfiyyətinə
• Kəmiyyətinə
• Qeyri funksional olmasına

335. Hansı sektorun faktiki son istehlakı yoxdur ?

√ ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri – kommersiya
• ev təsərrüfatı
• dövlət idarəetmə orqanları
• qalan dünya
• qeyri – maliyyə

336. Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərclərinə daxil deyil :

√ ev təsərrüfatları tərəfindən yatırılmış investisiyalar
• bunların hamısı
• ev təsərrüfatlarının daxili istehsalı olan və istehlak olunmuş məhsulların dəyəri
• nağd pulla alınmış məhsullar
• kirayə xərcləri;

337. Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri dedikdə nə başa düşülür ?

√ ev təsərrüfatları tərəfindən istehlak olunmuş məhsullara və xidmətlərə məsrəflər
• ev təsərrüfatlarına göstərilmiş müxtəlif xidmətlərə çəkilən xərclər
• ev təsərrüfatlarına göstərilmiş müxtəlif sosial yardımlar
• əsas kapitaldan istifadə də daxil olmaqla onların cari xərclərinin ölçüsü
• ev təsərrüfatlarının ərzaq alınmasına çəkdiyi xərclər

338. Ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri – kommersiya təşkilatları sektorunda faktiki son istehlak nəyə bərabərdir ?

√ bu sektorda faktiki son istehlak yoxdur
• ev təsərrüfatlarının pulsuz aldıqları fərdii əmtəə və xidmətlərin dəyərinə
• dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən bütövlükdə cəmiyyətə göstərilən kollektiv xidmətlərin dəyərinə;
• kollektiv xidmətlərin dəyərinə
• ev təsərrüfatları – rezidentləri tərəfindən fərdi istehlak üçün alınmış bütün əmtəə və xidmətlərin dəyərinə;



339. Maliyyə hesabının saldosu əks işarə ilə hansı hesabın balanslaşdırıcı maddəsinə bərabərdir ?

• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
• istehsal hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı
√ kapitalla (əməliyyat) hesabı

340. Əsas və dövriyyə fondlarının, qeyri – maddi və maliyyə aktivlərinin real yığımı prosesini, habelə onun maliyyələşdirmə mənbələrini
səciyyələndirən hesaba nə ad verilir?

√ kapitalla (əməliyyat) hesabı
• əsaslı gəlirlər
• gəlirlərin yaranması hesabı
• maliyyə hesabı
• istehsal hesabı

341. Aşağıda verilənlərdən hansı yığım hesablarına aiddir ?

√ bunların heç biri
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı
• istehsal hesabı
• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı

342. Verilənlərdən hansı kapitalla (əməliyyat) hesabının balanslaşdırıcı maddəsidir ?

√ xalis kredit (+) və ya xalis borc (-)
• əsas kapitalın istehlakı
• ümumi mənfəət
• məhsul və xidmətlər buraxılışı
• ümumi əlavə edilmiş dəyər

343. Ümumi əlavə edilmiş dəyərin 1418 mln manat, məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 2820 mln manat olduğunu bilərək aralıq
istehlakı hesablayın:

√ 1402 mln manat
• 1300 mln manat
• 1410 mln manat
• 1200 mln manat
• 1400 mln manat

344. Maliyyə hesabında ödəmə müddəti 12 aydan 2 ilə qədər olan qiymətli kağızlar:

√ Qısamüddətli hesab edilir
• Borclu hesab edilir
• Borclu olmayan hesab edilir
• Kreditor hesab edilir
• Uzunmüddətli hesab edilir

345. Iqtisadi ehtiyyatlarla bağlı olmayan amillərin, habelə qiymətin dəyişməsinin aktivlərin həcminə təsiri haqqında məlumatlar hansı
hesabda əks etdirilir?

√ Aktivlərin sair dəyişməsi hesabı
• Xidmət hesabı
• Xarici hesab
• Daxili hesab
• Qalan dünya hesabı

346. “Kapitalla əməliyyatlar” hesabı əks etdirir?



√ Maliyyə idarələrinə məxsus olan qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyərinin dəyişməsini
• Maliyyə idarələrinə məxsus olan maliyyə aktivlərinin dəyərinin dəyişməsini
• Maliyyə istehlakını
• Yığımı
• Maliyyə idarələrinə məxsus olmayan qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyərinin dəyişməsini

347. Maliyyə hesabının ehtiyat hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

√ xalis kreditlər, borclar və maliyyə passivlərinin əldə edilməsindən
• ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən
• ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala vergilərdən
• son istehlak xərcləri və qənaətdən
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan

348. Kapitalla əməliyyatlar hesabının ehtiyat hissəsi hansı maddələrdən ibarətdir ?

√ ümumi qənaət, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərdən
• son istehlak xərcləri və qənaətdən
• ümumi əlavə dəyər və aralıq istehlakdan
• istehsala və idxala subsidiyalar, mülkiyyətdən alınmış və verilmiş gəlirlərdən
• ümumi mənfəət, əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala vergilərdən

349. Xalis yığım müsbət olduqda bu :

√ sərəncamda qalan gəlirin əmtəə və xidmətlərin istehlakına sərf olunmayan hissəsini göstərir;
• məsrəflərin sərəncamda qalan gəlirdən az olmasını göstərir
• istehsal edilmiş xalis maddi məhsulun son istehlak xalis yığım və s. məsrəflər üçün istifadə edilən hissəsini göstərir;
• sərəncamda qalan gəlirin əmtəə və xidmətlərin istehlakına sərf olunan hissəsini göstərir
• son istehlaka məsrəflərin sərəncamda qalan gəlirdən artıq qalan məbləğini göstərir

350. Əsas kapitalın xalis əlavə artımı necə hesablanır ?

• əsas kapitalın ümumi əlavə artımından 100 çıxmaqla
• xalis qənaətin üzərinə alınmış əsaslı transferləri gəlib, verilən əsaslı transferləri çıxmaqla
• satışını çıxmaqla qeyri – maliyyə aktivlərinin dəyərindən əsas fondların aşınmasını çıxmaqla.
√ əsas kapitalın ümumi əlavə artımından köhnəlməni çıxmaqla
• əsas kapitalın ümumi əlavə artımından 1 çıxmaqla

351. Ev təsərrüfatlarına məxsus müəssisələrin istehsal fəaliyyətinin nəticəsində yaranan mənfəət necə adlanır ?

√ ümumi qarışıq gəlir
• sərəncamda qalan ümumi gəlir
• sərəncamda qalan xalis gəlir
• ümumi milli gəlir
• xalis milli gəlir

352. MhS – də nadir hadisələr (zəlzələ, müharibələr və s.) nəticəsində aktivlərin və öhdəciklərin dəyərində və həm də onun həcmində baş
verən dəyişikliklər hansı hesabda əks etdirilir ?

√ aktivlərin həcmində sair dəyişikliklər hesabı
• kapital (əsas xərclər) hesabı
• istehsal hesabı
• maliyyə hesabı
• yenidən qiymətləndirmə hesabı

353. Maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi və istifadəsi hansı hesabda əks etdirilir ?

√ maliyyə hesabı
• qalan dünya hesabı



• gəlirlərin yaranması hesabı
• istehsal hesabı
• gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı

354. Yığım hesablarına daxil deyil :

√ istehsal hesabı
• maliyyə hesabı
• aktivlərin həcmində sair dəyişikliklər hesabı
• yenidən qiymətləndirmə hesabı
• kapital hesabı

355. MhS – də institusional vahidlərin əldə etdikləri və sıradan çıxan qeyri – maliyyə aktivləri, habelə yığım və kapital transferlər hesabına
fərdi kaptalın xalis dəyərinin dəyişməsi hansı hesaba əks etdirilir ?

√ kapitalla (əməliyyat) hesabı
• gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı
• gəlirlərin yaranması hesabı
• istehsal hesabı
• maliyyə hesabı

356. Ümumi milli gəlirin 12, 3 mln. manat, xalis milli gəlirin 9,9  mln.manat olduğunu bilərək istehlak olunan əsas kapitalın ümumi milli
gəlirdə tutduğu xüsusi çəkisini hesablayın :

• 18,6 %;
• 18,1 %;
• 17,0 %;
√ 19,5 %;
• 19,1 %.

357. Ümumi milli gəlirin 16 mln. manat, xalis milli gəlirin 14 mln. manat olduğunu bilərək istehlak olunan əsas kapitalın ümumi milli gəlirdə
tutduğu xüsusi çəkisini hesablayın :

√ 12,5 %;
• 18,6 %;
• 18,1 %;
• 17,0 %;
• 19,1 %.

358. 2014 – ci ildə son istehlak xərclərinin 38 mlrd. manat, ümumi yığımın 4.7 mlrd. manat, mal və xidmətlərin ixracının və idxalının 5.1 və
9 mlrd. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu son istifadə metodu ilə hesablayın :

• 56.8 mlrd. manat
√ 46.6 mlrd. manat
• 36.3 mlrd. manat
• 41.8 mlrd. manat
• 73.2 mlrd. manat

359. 2014 – ci ildə son istehlak xərclərinin 64  mlrd. manat, ümumi yığımın 5 mlrd. manat, mal və xidmətlərin ixracının və idxalının 6  və 10
mlrd. manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulu son istifadə metodu ilə hesablayın :

• 49 mlrd. manat
• 85 mlrd. manat
• 34 mlrd. manat
• 63  mlrd. manat
√ 73 mlrd. manat

360. Ümumi əlavə dəyərin 385 mln. manat, məhsullara və idxala vergilərin 180 mln. manat, məhsullara və idxala subsidiyaların 55 mln.
manat olduğunu bilərək,məhsullara və idxala vergilərin ÜDM – da çəkisini hesablayın

√ 35.3%



• 98%
• 41.0%
• 91.7%
• 9.17%

361. 2015-ci il üçün əsas kapitalın köhnəlmə əm¬salının 23.7% olduğunu bilərək onun yararlılıq əmsalını hesablayın:

√ 76.3%;
• 175%.
• 125%;
• 73.2%;
• 74.0%;

362. 2014 – cü ildə ölkə iqtisadiyyatı üzrə sərəncamda qalan ümumi milli gəlirin məbləğinin 1234 mln. manat, son istehlak xərclərinin 1034
mln manat olduğunu bilərək ölkə üzrə ümumi milli yığımı hesablayın :

• 1134,9 mln. manat;
• 1234,4 mln. manat.
√ 200 mln. manat;
• 2268 mln. manat;
• 1005.9 mln. manat;

363. Kapitalla əməliyyatlar  hesabının ehtiyatlar  bölməsinin ilk maddəsi necə adlanır ?

√ ümumi qənaət
• ümumi maliyyə ödəmələri.
• ev təsərrüfatlarının transferi;
• əsas kapitalın ümumi yığımı;
• sərəncamda qalan ümumi milli gəlir;

364. Nominal ÜDM – un 634 AZN, real ÜDM – un 487AZN olduğunu bilərək, ÜDM – un deflyatorunu hesablayın :

• 107.1 %
• 128 %
• 100 %
• 76.8%
√ 130.2 %

365. 2014- ci – ildə xalis milli gəlirin 6763 mln. manat, xaricdən daxil olan ilkin gəlirlərin qalığı 33 21 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının
11218 mln.manat olduğunu bilərək, ümumi daxili məhsulun həcmini hesablayın :

• 4215 mln. manat
√ 14660 mln. manat
• 16448 mln. manat
• 20398 mln. manat
• 8573 mln. manat

366. 2014- ci – ildə xalis milli gəlirin 6 763 mln. manat, xaricdən daxil olan ilkin gəlirlərin qalığı3 321mln. manat, əsas kapitalın istehlakının
1 1218 mln.manat olduğunu bilərək, xalis daxili məhsulun həcmini hesablayın :

√ 3422 mln. manat
• 8573 mln. manat
• 4125 mln. manat
• 20472 mln. manat
• 30398 mln. manat

367. İnstitusional rezident- vahidlərin istehsalda  iştirakı nəticəsində yaranan gəlirlərdən və mülkiyyətdən alınan gəlirlərdən ibarətdir:

√ ilkin gəlirlər;
• xalis milli gəlir.



• ümumi milli gəlir;
• real gəlirlər;
• nominal gəlirlər;

368. Əmlakdan yaranan gəlir  dedikdə nə başa düşülür:

√ maliyyə və qeyri – maliyyə aktivlərinin, xüsusilə daşınmaz əmlakın dövriyyəsindən yaranan gəlir;
• əmək haqqı formasında olan gəlir.
• sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlir;
• natura formasında olan gəlir;
• şəxsi yardımçı tsərrüfatdan əldə edilən gəlir;

369. Cari ildə müəssisədə işə salınan əsas kapitalın dəyərinin 2,8 mln.man; ilin əvvəlində onların tam dəyərinin 5,0 mln. man, ilin axırında
isə 9,6 mln. man. olduğunu bilərək, təzələnmə əmsalını hesablayın.

√ 29,2%
• 25,4%
• 20,8%
• 24,1%
• 26,0%

370.

Sənaye müəssisəsinin əsas kapitalına dair aşagıdakı məlumat vardır (milyon manatla):
1) köhnəlməsini çıxmaqla əsas kapitalın ilin əvvəlinə bərpa dəyəri – 11000
2) təzə əsas kapital işə salınmışdır- 4200
3) il ərzində silinən əsas kapitalın ləğv dəyəri-160
4) il ərzində omortazasiya hesablanmışdır- 1160 İlnl axırına əsas kapitalın qalıq dəyərini hesablayın.

• 15200
• 15040
• 14540
√ 13880
• 13200

371.
Müəssisənin əsas kapitalının əvvəlinə olan tam dəyəri 6000 mln. man., il ərzində daxil olan əsas fondlarının dəyəri 2000 mln. man,
silinən əsas fondların dəyəru 1500 mln. man., ilin axırına köhnəlmə məbləği 1300 mln.manat olmuşdur. Əsas kapitalın ilin axırına olan
tam dəyərini muəyyən edin

• 5900 mln.man
• 5500 mln.man
√ 5200 mln.man
• 7800 mln.man
• 6500 mln.man

372. Xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasının 80 %, ixracın kvotasının 47 % olduğunu bilərək, idxalın kvotasını hesablayın :

• 27%
• 35%
• 17%
√ 33%
• 29%

373. İxracın həcminin 150 mln. manat, idxalın həcminin 100 mln. manat olduğunu bilərək, ixracın idxalı ödəmə faizini hesablayın :

• 1.25
• 1.7
√ 1.5
• 0.7
• 1.0

374. Asagidaki melumatlar əsasında esas fondlarin orta illik deyeri gostericilerinin deyisilmesi hesabina mehsul buraxilisinin hecminin
mutleq deyismesini mueyyen edin:



• 35 min manat
• 40 min manat
• 10 min manat
• 600 min manat
√ 100 min manat

375. Asagidaki melumatlar əsasında fond verimi gostericilerinin deyisilmesi hesabina mehsul buraxilisinin hecminin mutleq deyismesini
mueyyen edin:

• 40 min manat
√ 10 min manat
• 20 min manat
• 15 min manat
• 35 min manat

376. Iki dovr uzre firmanin esas kapitalinin orta illik deyeri ve mehsul buraxilisi haqqinda asagidaki melumatlara əsasən fond tutumu
gostericilerinin dinamikasini mueyyen edin:

√ 25% artar
• 20% azalar
• 3 defe deyisiler
• 2,5 defe azalar
• 120 artar

377. Iki dovr uzre firmanin esas kapitalinin orta illik deyeri ve mehsul buraxilisi haqqinda asagidaki melumatlara əsasən fond verimi
gostericilerinin dinamikasini mueyyen edin:

√ 20% artar
• 3 defe deyisiler
• 2,5 defe azalar
• 120 artar
• 20% azalar

378. Aşağıdakı cədvəlin məlumatları əsasında əsas fondların həcminin dəyişməsi hesabına məhsul buraxılışının artımını hesablayın:



• 600 min. man
• 15 min. man
√ 150 min. man
• 300 min. man
• 5 min. man

379. Aşağıdakı cədvəlin məlumatları əsasında 2007-ci ilə nisbətən 2008-ci ildə məhsul buraxılışının mütləq artımını hesablayın:

√ 300 min. man
• 300 mln. man
• 600 mln. man
• 900 min. man
• 325 min. man

380. Aşağıdakı cədvəlin məlumatları əsasında hər bir il üçün fonverimini hesablayın:

√ 30 man¸ 40 man
• 15 man¸ 40 man
• 15 man¸ 10 man
• 10 man¸ 45 man
• 30 man¸ 30 man

381. 2013 –cü ildə xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin 14 mlrd. manat, ümumi daxili məhsulun həcminin 48 mlrd. manat olduğunu bilərək,
xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasını hesblaylayın

• 3.8 %
• 3.91 %
√ 29.1 %
• 3.4 %
• 2.91 %

382. Məhsul buraxılılının həcminin 2 % artdığını, əsas kapitalın orta illik dəyərinin 6 % azaldığını bilərək, fondveriminin dəyişməsini
hesablayın :

• 9.5 % artmışdır
• 8.5 % azalmışdır
• 9.0 % azalmışdır
• 9.5 % azalmışdır
√ 8.5 % artmışdır

383. Məhsul buraxılılının 3 % artdığını, əsas kapitalın illik dəyərinin 7 % azaldığını bilərək, fondveriminin dəyişməsini hesablayın :

• 10.4 % azalmışdır
• 10.2 % azalmışdır



• 10.4 % artmışdır
√ 10.7 % artmışdır
• 10.7 % azalmışdır

384. Təqvim günlərinin sayının dövriyyə kapitalının dövriyyə sayına nisbəti statistikada hansı göstəricini ifadə edir ?

• dövriyyə əmsalını və yararlılıq əmsalını
• köhnəlmə əmsalını
• bir dövriyyənin orta müddətini və amortizasiya məbləğini
• dövriyyə əmsalını
√ bir dövriyyənin orta müddətini

385. İstehsal edimiş yaxud satılmış məhsulun dəyərinin dövriyyə kapitalının orta qalığına nisbəti statistikada nəyi anladır ?

√ dövriyyə əmsalını
• köhnəlmə əmsalını
• yararlılıq əmsalını
• bir dövriyyənin orta müddətini
• dövriyyə əmsalını və amortizasiya normasını

386. İl əzində firmada məhsul istehsalının həcminin 6% artdığını, əsas kapitalın orta illik həcminin 4% azaldığını bilərək fondveriminin
dəyişməsini hesanlayın :

√ 10,4 % artmışdır
• 10,2 % artmışdır
• 6 % azalmışdır
• 10,2 % azalmışdır
• 10,4 % azalmışdır

387. Satılmış mal və xidmətlərin dəyərinin 600 mln. manat• dövriyyə fonlarının orta illik dəyərinin 150 mln. manat olduğunu bilərək
dövretmə əmsalını hesablayın:

• 150.0
• 75.0
√ 4.0
• 6.0
• 90.0

388. 2007-ci ildə əsas kapitala hesablanan illik amortizasiya məbləğinin 8 min manat¸ əsas kapitalın tam dəyərinin 160 min manat oldu¬ğunu
bilərək amortizasiya normasını hesablayın

√ 0.05
• 0.24
• 0.02
• 0.08
• 0.06

389. Əgər kapitalın hərəkətinin (investisiya – milli yığım) saldosu 0 – dan böyükdürsə:

√ ölkə xaricdən borc götürür, mal xidmətlər idxal edir, bu halda investisiyalar yığımdan çoxdur;
• ölkə netto – idxal ölkə hesab edilir
• ölkə idxaldan çox ixrac edir və dünya bazarında netto – ixrac ölkə hesab olunur
• ölkədə maliyyə vəsaitlərinin yığımı prosesi baş verir
• ölkə daha çox yerli mal istehsal edir, bu da ixracı genişləndirməyə imkan verir

390. Əgər kapitalın hərəkətinin (investisiya – milli yığım) saldosu 0 – dan kiçikdirsə:

• ölkə netto – idxal ölkə hesab edilir
• bu halda investisiyalar yığımdan çoxdur
√ ölkə daha çox yerli mal istehsal edir, bu da ixracı genişləndirməyə imkan verir, ölkədə maliyyə vəsaitlərinin yığım prosesi baş verir;



• ölkə xaricdən borc götürür, mal xidmətlər idxal edir
• ölkə idxaldan çox ixrac edir və dünya bazarında netto – ixrac ölkə hesab olunur

391. 2013-cü ildə əsas kapitalın orta illik dəyərinin 30 min manat, məhsul buraxılışının 12 min manat olduğunu bilərək fondverimi
göstəricisini hesablayın:

• 0,6 manat
• 6 manat
√ 0,4 manat
• 0,5 manat
• 4 manat

392. 2013 – cü ildə müəssisədə əsas kapitala hesablanan illik amortizasiya məbləğinin 7 min manat, əsas kapitalın tam dəyərinin 184 min
manat olduğunu bilərək, amortizasiya normasını hesablayın :

• 3.6 %
• 2.8 %
√ 3.8 %
• 2.4 %
• 2.6 %

393. 2013 – cü ildə firmada əsas kapitala hesablanan illik amortizasiya məbləğinin 12 min manat, əsas kapitalın tam dəyərinin 228 min manat
olduğunu bilərək, amortizasiya normasını hesablayın :

√ 5.26 %
• 5.53 %
• 5.41 %
• 5.14 %
• 5.0 %

394. Verilənlərdən hansı dövriyyə kapitalının tərkibinə daxildir ?

√ istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal;
• istehsal ehtiyatları, əsas kapital
• yeraltı su ehtiyatları, hazır məhsul
• bitməmiş istehsal, geoloji – kəşfiyyat işləri
• bitməmiş istehsal, təbii ehtiyyatlar

395. İl ərzində firmada məhsul istehsalının həcminin 160 min manat, əsas kapitalın (fondun) orta illik dəyərinin 0.2 mln. manat olduğunu
bilərək fonveriminin səviyyəsini hesablayın :

√ 0.8
• 0.23
• 0.82
• 0.16
• 0,2;

396. Əsas kapitalın orta illik dəyərinin istehsal edilmiş məhsulun həcminə nisbəti statistikada nəyi anladır ?

√ məhsulun kapital tutumluğunu
• məhsula hesablanan amortizasiya məbləğini
• məhsulun satış səviyyəsini
• məhsulun yararlılıq səviyyəsini
• məhsulun sıradan çıxmasını

397. İl ərzində işə salınmış yeni əsas kapitalın dəyərinin ilin sonuna əsas kapitalın tam balans dəyərinə nisbəti statistikada nəyi anladır ?

√ əsas kapitalın təzələnmə əmsalını;
• amortizasiya normasını
• əsas kapitalın köhnəlmə əmsalını
• əsas kapitalın yararlılıq əmsalı



• əsas kapitalın sıradan çıxma əmsalını

398. Əsas kapitalın tam bərpa dəyərini ən böyük növbədəki fəhlələrin sayına bölməklə hesablanan göstəriciyə statistickada nə ad verirlər?

• Əməyin döv¬riyyə kapitalı ilə silahlanma əmsalı
• Əsas fonların təzələnmə əmsalı
• Yaralılıq əmsalı
√ Əməyin əsas kapitalla silahlanma əmsalı
• Əsas kapitalın köhnəlmə əmsalı

399. 2008-ci ildə əsas kapitalın orta illik dəyərinin 15 min manat¸ məhsul buraxılışının həcminin 9 min manat olduğunu bilərək fondverimi
göstəricisini hesablayın:

√ 0.6 manat
• 6 manat
• 21 manat
• 9 manat
• 15 manat

400. 2008-ci il ərzində işə salınan əsas kapitalın dəyrinin 6 min manat¸ ilin axırına əsas kapitalın tam dəyərinin 240 min manat oldu¬ğunu
bilərək əsas kapitalın təzələnmə əmsalını hesablayın:

• 1.88%;
• 12.4%;
√ 2.5%;
• 7.6%;
• 6.0%;

401. Əsas kapitalın dəyərinin hər vahidinə nə qədər məhsul istehsal edildiyini səciyyələndirən göstəriciyə nə ad verirlər?

√ Kapital verimi (fondverimi);
• Kapital tutu¬mu
• Təzələnmə əmsalı
• Əsas kapitalın köhnəlmə əmsalı
• Yaralılıq əmsalı

402. 2007-ci il üçün əsas kapitalın köhnəlmə əmsalının 25% olduğunu bilərək onun yararlılıq əmsalını hesablayın:

√ 75%;
• 74.0%;
• 1.75
• 1.25
• 73.2%;

403. Verilənlərdən hansı əsas kapitalın vəziyyətini səciyyələndirən göstəricilərdən hesab edilir?

√ Əsas kapitalın köhnəlmə və yaralılıq əmsalı
• Bunların hamısı
• Təzələnmə əmsalı
• Kapital verimi
• Kapital tutu¬mu;

404. 2010 – cu ildə ölkə iqtisadiyyatı üzrə sərəncamda qalan ümumi milli gəlirin məbləğinin 12349, 5 mln. manat, son istehlak xərclərinin
11345,6 mln manat olduğunu bilərək ölkə üzrə ümumi milli yığımı hesablayın :

• 1234,4 mln. manat
• 1134,9 mln. manat
• 1005.9 mln. manat
• 1004,9 mln. manat
√ 1003,9 mln. manat



405. Satılmış mal və xidmətlərin dəyərinin 920 mln. manat, dövriyyə fondlarının orta illik dəyərinin 174 mln. manat olduğunu bilərək,
dövretmə əmsalını hesablayın

• 5.4
• 4.9
√ 5.3
• 5.0
• 5.1

406. İxracın orta qiymət indeksinin 0.78 , idxalın qiymət indeksinin 1.26 olduğunu bilərək xarici ticarətin şərti indeksini hesablayın :

• 0.69
√ 0.62
• 16.1
• 0.68
• 1.61

407. Verilənlərdə hansı dövriyyə kapitalının dövriyyə göstəricilərinə aiddir

• dövriyyə və material tutumluluğl əmsalı
• bir dövriyyənin orta müddəti və yaralılıq əmsalı
• kapital verimi, dövriyyə əmsalı və köhnəlmə əmsalı
• bir dövriyyənin müddəti və amortizasiya norması
√ dövriyyə əmsalı, bir dövriyyənin orta müddəti

408. Verilənlərdə hansı əsas kapitalın hərəkəti göstəricilərinə aid edilir ?

√ təzələnmə və sıradan çıxma əmsalı
• amortizasiya norması və yararlılıq əmsalı
• köhnəlmə və yararlılıq əmsalı
• sıradan çıxma və yararlılıq əmsalı
• təzələnmə və kapital tutumu göstəricisi

409. Verilənlərdən hansı istehsal edilməmiş qeyri – maliyyə aktivlərinə aid edilir ?

• qiymətlilər, depozitlər, əsas kapital, yeraltı su ehtiyyatları
• əsas kapital və qiymətli kağızlar, bioloji ehtiyyatlar
√ təbii aktivlər, torpaq, bioloji və yeraltı su ehtiyyatları, müəlliflik hüququ
• əsas kapital, maddi dövriyyə vəsaitləri, qiymətlilər, müəlliflik hüququ
• xüsusi borc hüququ, maddi dövriyyə vəsaitləri, bioloji və yeraltı su ehtiyyatları

410. Verilənlərdən hansı istehsal edilmiş qeyri – maliyyə aktivlərinə aid edilir ?

• əsas kapital və monetar qızıl
√ əsas kapital, maddi dövriyyə vəsaitləri və qiymətlilər
• xüsusi borc hüququ və maddı dövriyyə vəsaitləri
• esas kapital və qiymətli kağızlar
• qiymətlilər, depozitlər, əsas kapital, nəğd pullar, monetar qızıl

411. Verilənlərdən hansı maliyyə aktivlərinə aiddir ?

• depozitlər, əsas kapital
• monetar qızıl və qiymətlilər
√ monetar qızıl, xüsusi borc hüququ, qiymətli kağızlar
• xüsusi borc hüququ və əsas kapital
• nəğd pullar, maddi dövriyyə vəsaitləri

412. Satılmış mal və xidmətlərin dəyərinin dövriyyə fonlarının orta qalığına nisbətindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?



• Yaralılıq əmsalı
√ Dövriyyə əmsalı
• Rentabellik
• Əsas kapitalın köhnəlmə əmsalı
• Təhkim olunma əmsalı

413. Verilənlərdən hansı dövriyyə fondlarının istifadəsi göstəricilərinə aid edilir?

• Əsas kapitalın köhnəlmə əmsalı
• Yaralılıq əmsalı
• Əməyin əsas kapitalla silahlanma əmsalı
√ Dövriyyə fondlarının dövriyyə və təhkim olunma əmsalı
• Fondverimi

414. İllik amortizasiya ayırmalarının əsas kapitalın tam dəyərinə nisbətinin faizlə ifadəsi nəyi anladır?

• cari dəyərini
√ Amortizasiya normasının
• Amortizasiya ayırmalarını
• qalıq dəyərini
• Qazancı

415. Əsas kapitalın köhnəlməsinin pulla ifadəsinə iqtisadçılar nə ad verirlər?

• Əsas kapitalın passivi
• Qalıq dəyəri
• Cari dəyəri
√ Əsas kapitalın amortizasiyası
• Əsas kapitalın aktivi

416. Əsas kapitalın yaradıldığı anda onların tikilmə¬sinə¸ əldə edilməsinə, daşınıb gətirilməsinə və quraşdırılmasına çəki¬lən bütün xərclər
əsas kapitalın hansı dəyərini təşkil edir?

• Köhnəlmə dəyərini
• cari dəyərini
• qalıq dəyərini
• Köhnəlməni çıxmaqla tam ilk dəyərini
√ Tam ilk dəyərini

417. Əmək çisimlərinə bilavasitə təsir göstərən is¬teh¬sal aktivlərinin məcmusuna iqtisadçılar nə ad verirlər?]

• qeyri-maddi aktivlər
√ Əsas kpitalın aktiv hissəsi
• Əsas kapitalın passiv hissəsi
• Əsas dövriyyə kapitalı
• Qiymətlilər

418. İnstitusional vahidlərin mülkiyyət hüququnun həyata keçirdiyi və müəyyən dövrdə istifa¬dəsindən iqtisadi səmərə əldə etdiyi obyektlərə
iqtisadçılar nə ad verirlər?

• Qeyri-maddi aktivlər
√ iqtisadi aktivlər
• İqtisadi pasivlər
• İqtisadi artım
• Qiymətlilər

419. İqtisadiyyat sektorlarının “xüsusi kapitalının” məc¬musuna statistikada nə ad verirlər

• Qeyri-maddi aktivlər
√ Milli sərvət



• Əsas kapital
• Dövriyyə kapitalı
• Qiymətlilər

420. MhS – də milli sərvətin həcmi və quruluşunun dəyişməsi illə əlaqədar olan bütün əməliyyatlar hansı hesablarda əks etdirilir ?

• axın hesablarında
√ yığım hesablarında
• xarici iqtisadiyyat hesablarında
• daxili iqtisadiyyat hesablarında
• cari hesablarda

421. il ərzində silinən əsas kapitalın dəyərinin 800 min man, ilin əvvəlində onların tam dəyərinin 4,0 mln.man, ilin axırında isə 5,0 mln.man
olduğunu bilərək işdən çıxma əmsalını hesablayın.

• 17,8%
• 24,4%
• 22,8%
√ 20,0%
• 18,6%

422. Müəssisənin dövriyyə kapitalının təhkim olunma əmsalının əsas dövrdə 0,25, hesabat dövründə 0,20, məhsul və xidmətlərin satışından
pul mədaxilunin isə 7200 min man olduğunu nəzərə alaraq, dövriyyədən azad olan vəsaitin məbləğini hesablayın.

• 300 min.man
• 380 min.man
√ 360 min.man
• 350 min.man
• 325 min.man

423. Cari ildə müəssisədə işə salınan əsas kapitalın dəyərinin 1,3 mln.man; ilin əvvəlində onların tam dəyərinin 5,0 mln. man, ilin axırında
isə 5,8 mln. man. olduğunu bilərək, təzələnmə əmsalını hesablayın.

• 25,4%
• 24,1%
• 20,8%
√ 22,4%
• 26,0%

424.  İl əzində firmada məhsul istehsalının həcminin 11% artdığını, əsas kapitalın orta illik həcminin 7% azaldığını bilərək fondtutumunu
dəyişməsini hesanlayın :

• 14,9 % artmışdır;
• 6 % azalmışdır.
• 10,2 % azalmışdır;
√ 16,2 % azalmışdır;
• 10,2 % artmışdır;

425. İl əzində firmada məhsul istehsalının həcminin 11% artdığını, əsas kapitalın orta illik həcminin 7% azaldığını bilərək fondveriminin
dəyişməsini hesablayın :

• 10,2 % azalmışdır;
• 6 % azalmışdır.
√ 19,3 % artmışdır;
• 10,2 % artmışdır;
• 10,4 % azalmışdır;

426. Ümumi milli gəlirin 18, 6 mln. manat, xalis milli gəlirin 15,0  mln.manat olduğunu bilərək istehlak olunan əsas kapitalın ümumi milli
gəlirdə tutduğu xüsusi çəkisini hesablayın :

√ 19,3 %;



• 18,6 %;
• 18,1 %;
• 17,0 %;
• 19,1 %.

427.
Şərti məlumatlara əsasən 2014 – cü ildə respublikanın iqtisadiyyatı üzrə əsas kapitalın istehlakı 2000 mlrd. manat, əldə edilən ümumi
milli gəlirin həcmi isə 15000 mlrd. manat olmuşdur.2015 – ci ildə ümumi milli gəlirin həcmi 8 % artmış, əsas kapitalın istehlakı isə 2 %
azalmışdır.Bu məlumata əsasən 2015 – ci il üçün əsas kapitalın istehlakının  həcmini hesablayın :

• 1725  mlrd. manat
• 1367 mlrd. manat
• 16200 mlrd. manat
√ 1960 mlrd. manat
• 14240 mlrd. manat

428. Cari ildə müəssisənin əsas kapitalının tam bərpa dəyərinin 30 mln. manat, hesablanan amortizasiya məbləğinin 1500 min manat
olduğunu bilərək amortizasiya normasını hesablayın.

√ 5,0%
• 4,2%
• 4,0%
• 4,6%
• 4,8%

429. Əsas kapitala hesablanan illik amortizasiya məbləğinin 12 min manat¸ əsas kapitalın tam dəyərinin 150 min manat oldu¬ğunu bilərək
amortizasiya normasını hesablayın:

• 7%;
• 24%.
• 2%;
√ 8 %;

430. 2015-ci ildə əsas kapitalın orta illik dəyə¬rinin 30 min manat¸ məhsul buraxılışının həc¬minin 9 min manat oldu¬ğunu bilərək
fond¬tutumu göstəricisini hesablayın:

√ 3.3 ;
•  21
• 12;
• 03;
• 3 ;

431. İl əzində firmada məhsul istehsalının həcminin 8% artdığını, əsas kapitalın orta illik həcminin 6% azaldığını bilərək fondveriminin
dəyişməsini hesanlayın :

√ 14,9 % artmışdır;
• 6 % azalmışdır.
• 10,2 % azalmışdır;
• 10,4 % azalmışdır;
• 10,2 % artmışdır;

432. İl ərzində firmada məhsul istehsalının həcminin 280 min manat, əsas kapitalın (fondun) orta illik dəyərinin 0.4 mln. manat olduğunu
bilərək fonveriminin səviyyəsini hesablayın :

√ 0,7;
• 0,23.
• 0,82;
• 0,16;
• 0,2;

433. 2015-ci ildə əsas kapitalın orta illik dəyə¬rinin 30 min manat¸ məhsul buraxılışının həc¬minin 9 min manat oldu¬ğunu bilərək
fond¬verimi göstəricisini hesablayın:



√ 0.3 manat;
• 21 manat;
• 12 manat;
• 15 manat;
• 3 manat;

434. Xalis milli gəlirin ümumi həcminin 15,7 mln manat, ümumi milli gəlirin  17,6 mln. manat olduğunu bilərək əsas kapitalın istehlakını
hesablayın :

• 2,0 mln. manat;
• 1,5 mln. manat.
• 2,5 mln. manat;
• 1,8 mln. manat;
√ 1,9 mln. manat;

435. Maddi istehsal sferasının və ya ayrı-ayrı sahələrin əsas fondlarının orta illik dəyərini işçilərin orta illik  siyahı sayına bölməklə
hesablanır:

√ əməyin əsas fondlarla silahlanması;
• əsas fondlarının orta illik dəyəri;
• fond tutumu
• fond verimi;
• əməyin avtomatlaşdırılması.

436. Maddi dövriyyə vəsaitləri və ehtiyatlarının artımı ehtiyatların hansı növü üzrə hesablanmır?

• istehsal ehtiyatları;
• başa catdırılmamış istehsal;
√ maşın  və avadanlıqlar
• dövlət material ehtiyatları;
• salınmış meşə saahələri;

437. Satılmış mal və xidmətlərin dəyərinin 1500 mln. manat• dövriyyə fondlarının orta illik dəyərinin 250 mln. manat olduğunu bilərək
dövretmə əmsalını hesablayın:

• 150;
• 75;
√ 6;
• 2.5;
• 90;

438. Xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasının 97 %, idxalın kvotasının 49% olduğunu bilərək, ixracın kvotasını hesablayın :

• 17.02 %
• 128 %
• 127 %
• 20%
√ 48%

439. İdxalın kvotasının 49%, ixracın kvotasının 48 % olduğunu bilərək, xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasını hesablayın :

• 20%
• 17.02 %
√ 97 %
• 127 %
• 128 %

440. İxracın həcminin 160 mln. manat¸ idxalın həcminin 125 mln. manat olduğunu bilərək ixracın idxalı ödəmə faizini hesablayın:

• 5%.



• 140%;
√ 128%;
• 100%
• 135%;

441. İdxalın kvotasının 48%, ixracın kvotasının 38 % olduğunu bilərək, xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasını hesablayın :

• 17.02 %
• 20%
• 127 %
• 128 %
√ 86 %

442. Xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasının 86 %, ixracın kvotasının 38 % olduğunu bilərək, idxalın kvotasını hesablayın :

• 128 %
• 20%
• 127 %
• 17.02 %
√ 48 %

443. Xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasının 86 %, idxalın kvotasının 48% olduğunu bilərək, ixracın kvotasını hesablayın :

• 20%
• 128 %
• 127 %
• 17.02 %
√ 38 %

444. Tədiyyə balansında verilən əməliyyatlar xarakterinə görə neçə bölməyə ayrılır ?

• altı
√ iki
• dörd
• üç
• beş

445. İxracın həcminin 250 mln. manat¸ idxalın həcminin 200 mln. manat olduğunu bilərək ixracın idxalı ödəmə faizini hesablayın:

• 0.05
• 1.2
• 1.35
• 1.4
√ 1,25

446. Verilnlərdən hansı tədiyə balansının iki əsas bölməsi hesab edilir?

• Yalnız kapital və maliyyənin hərəkəti hesabı
• Xidmətlər və kapital hesabı
• Yalnız cari əməliyyatlar hesabı
• İstehsal və xidmətlər hesabı
√ Cari əməliyyatlar hesabı; Kapital və maliyyənin hərəkəti hesabı

447. Verilənlərdən hansı tədiyyə balansının kredit və debitinin ümumi saldosunun sıfıra bərabər olmasının səbəbi kimi çıxış edir:

√ Mal və xidmətlərin daxil olması və onların maliyyə təminatı arasındakı vaxtın müxtəlifliyi
• Malın bir addımlı qeydiyyatı
• Mal və xidmətlərin daxil olmaması arasındakı vaxtın eyniliyi
• Mal və xidmətlərin maliyyə təminatı arasındakı vaxtın eyniliyi
• Mal və xidmətlərin daxil olması və onların maliyyə təminatı arasındakı vaxtın eyniliyi



448. Tədiyyə balansında əməliyyatlar bazar qiymətilə qiymətləndirilərkən onun tərkibinə daxil edilir:

√ Şəxsi xərclər, mənfəət, subsidiya çıxılmaqla idxala vergilər və əlavə dəyər vergisi
• Əlavə dəyər, aksis, dolayı vergilər, idxala vergilər
• Mənfəət, idxala vergilər, xalis tutulmalar, əlavə dəyər vergisi
• Şəxsi xərclər və royalti, əlavə dəyər vergisi
• Şəxsi xərclər, mənfəət,royalti, idxala vergilər

449. Verilənlərdən hansı tədiyyə balansının kredit və debitin ümumi saldosunun sıfıra bərabər olmamasının səbəbi kimi çıxış edir:

• Mövcud qiymətlə müqavilə qiymətinin uyğunluğu
• Balans qiymətlə müqavilə qiymətinin uyğun olması
• Qiymətdəki eyniliklər
• Müqavilə qiymətinin olmaması
√ Mövcud qiymətlə müqavilə qiymətinin uyğunsuzluğu

450. Vergilərdən hansı tədiyyə balansının kredit və debitinin ümumi saldosunun sıfıra bərabər olmasının səbəbi kimi çıxış edir:

√ İnformasiyanın daxil olma mənbələrinin müxtəlifliyi
• Informasiyanın qeyd olunma sıranın nəzərə alınmaması
• Informasiyanın daxil olma mənbələrinin uzaq olması
• Daxil olma mənbələrinin yaxın olması
• Informasiyanın daxil olma mənbələrinin eyniliyi

451. Xarici ticarətin şərti indeksinin birdən böyük olması nəyi göstərir ?

• xarici ticarətin şəraitinin əlverişli olmadığını
• xarici ticarətin qeyri – səmərəli olmadığını
• xarici ticarətin tempinin azaldığını
• xarici ticarətin olmadığını
√ xarici ticarətin şəraitinin əlverişli olduğunu

452. İxracın orta qiymət indeksinin idxalın orta qiymət indeksinə nisbəti xarici ticarət statistikasında nəyi anladır ?

• xarici ticarətin mütləq indeksini
• xarici ticarətin tam indeksini
√ xarici statistikanın şərti indeksini
• xarici ticarətin diversifikasiya indeksini
• xarici ticarətdə ixtisaslaşma şərti indeksini

453. Xarici ticarət uçotunun xüsusi sistemini tətbiq edən ölkələr öz statistik ərazilərinə nəyi daxil etmirlər ?

√ gömrük anbarını və sərbəst gömrük zonalarını
• sərbəst gömrük zonalarını və nəqliyyat daşımalarını
• sərbəst gömrük zonalarını rüsumları
• gömrük anbarını və nəqliyyat daşımalarını
• gömrük anbarını və vergiləri

454. Xaricidən əldə edilən və xaricə verilən qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər tədiyə balansının hansı hesabında əks etdirilir?

√ Maliyyənin hərəkəti hesabında
• Xidmətlər hesabında
• İstehsal hesabında
• Xidmətlər balansında
• Kapitalın hərəkəti hesabında

455. Xaricidən əldə edilən və xaricə verilən kapital transfertləri tədiyyyə balansının hansı hesabında əks etdirilir?

√ Kapitalın hərəkəti hesabında



• Maliyyənin hərəkəti hesabında
• Xidmətlər hesabında
• İstehsal hesabında
• Xarici ticarət balansında

456. Xarici ticarət balansının¸ xidmətlər balansının¸ investisiyadan xalis gəlir¬ləri və xalis cari transfertlərin cəmlən¬məsindən alınan hesaba
nə ad verirlər?

√ Cari əməliyyatlar hesabı
• Mühasibat balansı
• Xidmətlər hesabı
• İstehsal hesabı
• Xarici ticart balansı

457. Tədiyə balansında nəticəsi ölkənin vəsait xərclənməsinə gətirib çıxaran bağlaşmalar hansı işarə ilə¸ hesabın hansı yazılışına aid edilir?

√ “-” işarə ilə debet yazılışına
• Kredit yazılışına
• Debet yazılışına
• Saldo yazılışı
• “+” işarə ilə debet yazılışına

458. Xarici ticarətin şərti indeksinin qiyməti 1.25-dən 1.55-ə yüksələrsə aşağıdakılardan hansı doğrudur?

√ Xarici ticarətin şəraiti yaxşılaşır
• Xarici ticarətin şəraiti dəyişmir
• İxracın qiyməti azalır
• İxracın azalması yoxdur
• Xarici ticarətin şəraiti pisləşir

459. İxracın orta qiymət indeksinin 0.85¸ idxalın qiymət indeksinin 1.25 olduğunu bilərək xarici ticarətin şərti indeksini hesablayın:

√ 0.68
• 0.66
• 0.85
• 1.25
• 0.67

460. Xarici ticarət dövriyyəsinin kvota¬sının 55%¸ ixracın kvotasının 30% olduğunu bilərək idxalın kvotasını hesablayın:

√ 0.25
• 0.35
• 1.2
• 0.05
• 0.3

461. Xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin 350 mln. manat¸ umumi daxili məhsulun həcminin 500 mln. manat olduğunu bilərək xarici ticarət
dövriyyəsinin kvotasını hesablayın

√ 0.7
• 0.75
• 1.2
• 0.05
• 0.6

462. “Qalan dünya” nın sərəncamına, yaxud “qalan dünya” nın ölkənin sərəncamına verdiyi resursların arasında dəyər ifadəsində yaranan
fərqi göstərən göstərici necə adlanır ?

√ xalis kreditləşdirmə (və ya borcama
• xaricdən alınan ilkin gəlirlərin saldosu



• ilkin gəlirlərin saldosu
• xalis milli gəlir
• xaricdən alınan cari transfertlərin saldosu

463. Əgər ixracla idxalın fərqi 0 – dan kiçikdirsə :

√ ölkə netto – idxal ölkə hesab edilir.
• ölkə idxaldan çox ixrac edir və dünya bazarında netto – ixrac ölkə hesab olunur
• ölkə daha çox yerli mal istehsal edir
• ölkə xaricdən borc götürür, mal xidmətlər idxal edir, bu halda investisiyalar yığımdan çoxdur;
• ölkədə maliyyə vəsaitlərinin yığımı prosesi baş verir

464. Əgər ixracla idxalın fərqi 0 – dan böyükdürsə :

√ ölkə idxaldan çox ixrac edir və dünya bazarında netto – ixrac ölkə hesab olunur
• ölkədə maliyyə vəsaitlərinin yığımı prosesi baş verir
• ölkə daha çox yerli mal istehsal edir, bu da ixracı genişləndirməyə imkan verir
• ölkə netto – idxal ölkə hesab edilir
• ölkə xaricdən borc götürür, mal xidmətlər idxal edir, bu halda investisiyalar yığımdan çoxdur;

465. Ev təsərrüfatların son istehlak xərclərinə daxildir :

√ istehlak mallarının alınması xərcləri
• iş verənlərin əmtəə və xidmətlərə çəkdikləri xərclər
• hərbi qulluqçuların qidalanmasının və geyiminin dəyəri
• ev və mənzil sahiblərinin cari təmirə çəkdiyi xərclər
• evlərin, mənzillərin, malqaranın və dəyərlilərin alınmasına çəkdiyi xərclər

466. Xarici iqtisadi əlaqələr ümumiləşdirilmiş şəkildə harada əks olunur ?

√ tədiyyə balansında
• mühasibat balansında
• gömrük balansında
• illik bəyənnamədə
• vergi hesabatında

467. Xarici ticarət uçotunun beynəlxalq təcrübəsində tətbiq olunan sistemlər nə ilə bir – birlərindən fərqlənirlər ?

√ statistik ərazinin müəyyən edilməsi ilə
• statistik ərazinin tanınması ilə
• statistik ərazinin qapalı olması ilə
• statistik ərazinin qiyməti ilə
• statistik ərazinin müəyyən edilməməsi ilə

468. Verilənlərdən hansılar xarici iqtisadi əlaqələrin fəaliyyətinə aiddir :

√ malların xarici ticarəti, xidmətlərin idxal və ixracı
• malların xarici ticarəti, büdcənin xərcləri
• malların xarici ticarəti, büdcə daxil olmaları
• kapital transferti, xidmətlərin idxal və ixracı, firmanın satışı
• malların xarici ticarəti, firmanın maliyyəsi

469. Xidmət ixracı ilə xidmət idxalı arasındakı fərqə statistikada nə ad verirlər?

√ Xidmətlər balansı
• MHS
• Xidmətlər idxalı
• Xidmətlər ixracı
• Gömrük bəyənnaməsi



470. Tədiyə balansında nəticəsi ölkəyə vəsait gətirən bağlaşmalar hansı işarə ilə¸ hesabın hansı yazılışına aid edilir?

√ “+” işarə ilə kredit yazılışına
• “-” işarə ilə kredit yazılışına
• Saldo yazılışı
• Yalnız ikili hesab prinsipi
• Debet yazılışına

471. İxracın orta qiymət indeksinin idxalın orta qiymət indeksinə nisbətindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?

• İxracın qiyməti
• İxracın azalması
√ Xarici ticarətin şərti indeksi
• Xarici icarətin fərqi
• İxarcın idxalı ödəmə faizi

472. İxracın həcminin idxalın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsindən alınan göstəriciyə xarici ticarət statistikasında nə ad verirlər?

√ İxracın idxalı ödəmə faizi
• İxracın azalması
• İxracın qiyməti
• Xarici ticarətin şərti indeksi
• Xarici ticarət balansı;

473. İxracın həcminin 250 mln. manat¸ ümumi daxili məhsulun həcminin 500 mln. manat olduğunu bilərək ixracın kvotasının hesablayın:

√ 0.5
• 0.05
• 1.2
• 0.4
• 0.3

474. İdxalın həcminin 100 mln. manat¸ ümumi daxili məhsulun həcminin 500 mln. manat olduğunu bilərək idxalın kvotasını tapın:

• 1.2
• 0.05
√ 0.2
• 0.3
• 0.4

475. İdxalın həcminin ümumi daxili məhsulun həcminə nisbətindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?

• İxracın qiyməti
• İxracın azalması
√ İdxalın kvotası
• İdxalın səmərəliliyi
• İxracın kvotası

476. İxracın həcminin ümumi daxili məhsulun həcminə nisbətindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?

• İxracın qiyməti
• İxracın azalması
√ İxracın kvotası
• İdxalın səmərəliliyi
• Idxalın kvotası

477. “Qalan dünya” sektorunun gəlir mənbəyi deyil :

√ qəbul edilmiş öhdəliklər və alınmış faizlər nəticəsində yaranan fondlar
• ticarətdən alınan vəsaitlər



• əməyin ödənilməsi
• mülkiyyətdən gəlirlər
• transfert ödəmələri

478. Dünyanın qalan ölkələri üçün hesablar nə üçün tərtib edilir ?

√ rezidentlərlə qeyri – rezidentlər arasındakı əməliyyatları və digər iqtisadi münasibətləri uçota almaq üçün ;
• istehsal prosesi ilə bilavasitə bağlı bölgü əməliyyatlarını əks etdirmək üçün
• nominal xoldinq mənfəətini və ya zərərləri əks etdirmək üçün
• istehsal prosesinə birbaşa aid olan əməliyyatları əks etdirmək üçün
• istehsala və idxala görə hesablanan bütün vergi və subsidiyaları əks etdirmək üçün

479. İdxal və ixrac əməliyyatlarının əks etdirilməsi üçün hansı qiymətlərdən istifadə edilir?

√ FOB və SİF qiymətlərindən
• istehsalçı və satış qiymətlərindən
• orta qiymətlərdən
• cari və daimi qiymətlərdən
• əsas və alıcıların qiymətlərindən

480. Məhsula görə vergilərə daxil deyil ?

√ əsas fondlardan istifadəyə görə vergilər
• dövriyyədən alış və satışa görə vergilər
• aksizlər
• idxal vergisi və ixrac rüsumu
• əlavə dəyər vergisi

481. İstehsala görə vergi və idxal vergiləri ibarətdir :

• istehsala digər vergilərdən
√ məhsula və idxala vergilərdən və istehsala digər vergilərdən
• bunların heç birindən
• əlavə dəyər vergisindən
• məhsula və idxala vergilərdən

482. İxrac və idxal arasındakı arasındakı fərqə MhS – də nə ad verirlər ?

√ xalis ixrac
• milli sərvət
• xalis vergi
• renta
• iqtisadi aktivlər

483. Aşağıdakılardan hansı “cari əməliyyatlar hesabının” tərkibinə daxildir?

√ Xarici ticarət balansı
• Ehtiyyat balansı
• Maliyyə balansı
• Öhdəliklər balansı
• Xidmətlər balansı

484. Xarici ticarət statistikasının əsas rəsmi məlumat mənbəyi kimi çıxış edir :

√ gömrük bəyənnaməsi
• gömrük ərazi bəyənnaməsi
• gömrük anbar bəyənnaməsi
• müəssisənin illik hesabatı
• gömrük sifarişi



485. Müəyyən müddət ərzində (ay¸ rüb¸ il) ölkənin rezidentlərilə dünyanın istənilən ölkəsinin rezidentləri arasında həyata keçirilən bütün
iqtisadi bağlaşmaların statistik yazılışını özündə əks etdirən sənədə statistikada nə ad verirlər?

√ Tədiyə balansı
• Gömrük bəyənnaməsi
• MHS
• Mühasibat balansı
• Xarici ticarət balansı

486. Malların hərəkəti uçota alınan əraziyə statistikada nə ad verirlər?

• Gömrük sərhəddi
• Təyinat məntəqəsi
√ Statistik ərazi
• Coğrafi ərazi
• İnzibati ərazi

487. Mal¸ xidmət və kapitalın bir ölkədən digər ölkəyə əvəzsiz verilməsinə statistikada nə ad verirlər?

√ Transfer
• İxrac
• Renta
• Qazanc
• Dbident

488. Ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə əlaqələrini xarakterizə edən hesaba nə ad verirlər ?

√ qalan dünya ilə xarici iqtisadi əlaqələr hesabı;
• istehsal hesabı
• iqtisadi aktivlər hesabı
• maliyyə hesabı
• istehsalda gəlirlərin yaranması hesabı

489. Milli hesablar Sistemində istehsala və idxala vergilərə ........ kimi baxılır

• ev təsərrüfatı sektorunun gəlirləri
• xarici iqtisadi əlaqələr sektorunun xərcləri
√ dövlət idarəetmə orqanlarının gəlirləri
• qeyri – maliyyə müəssisələri idarələrinin gəlirləri
• maliyyə sektoru gəlirləri

490. Xarici iqtisadi əlaqələr hesabının tərkibində ilkin gəlirlər və cari trahsferlər hesabının balanslaşdırıcı maddəsidir:

• ümumi mənfəət
• ümumi daxili məhsul
• ümumi əlavə dəyər
• xalis kreditləşmə (borclanma)
√ Qalan dünya ilə cari əməliyyatlarda saldo (qalıq);

491. İxracın orta qiymət indeksinin 0.69¸ idxalın qiymət indeksinin 1.34 olduğunu bilərək xarici ticarətin şərti indeksini hesablayın:

√ 0.51;
• 1.25
• 0.85
• 0.66;
• 0.67;

492. İxracın orta qiymət indeksinin 0.68¸ idxalın qiymət indeksinin 1.01 olduğunu bilərək xarici ticarətin şərti indeksini hesablayın:

• 0.55;



√ 0.67;
• 1.25
• 0.85
• 0.66;

493. İxracın orta qiymət indeksinin 0.56¸ idxalın qiymət indeksinin 1.02 olduğunu bilərək xarici ticarətin şərti indeksini hesablayın:

√ 0.55;
• 1.25
• 0.85
• 0.66;
• 0.67;

494. İxracın həcminin 180 mln. manat¸ idxalın həcminin 150 mln. manat olduğunu bilərək ixracın idxalı ödəmə faizini hesablayın:

√ 120%;
• 5%.
• 100%
• 140%;
• 135%;

495. İxracın həcminin 150 mln. manat¸ idxalın həcminin 100 mln. manat olduğunu bilərək ixracın idxalı ödəmə faizini hesablayın:

• 135%;
• 100%
• 5%.
• 140%;
√ 150%;

496. İxracın həcminin 156 mln. manat¸ ümumi daxili məhsulun həcminin 820 mln. manat olduğunu bilərək ixracın kvotasının hesablayın:

• 25%;
• 120%
√ 19%;
• 5%.
• 30%;

497. İdxalın həcminin 148 mln. manat¸ ümumi daxili məhsulun həcminin 980 mln. manat olduğunu bilərək idxalın kvotasını tapın:

√ 15.1%;
• 5%.
• 120%
• 40%;
• 30%;

498. Xarici ticarət dövriyyəsinin kvota¬sının 76%¸ ixracın kvotasının 68% olduğunu bilərək idxalın kvotasını hesablayın:

√ 8%;
• 30%;
• 5%.
• 120%
• 35%;

499. İxracın həcminin 180 mln. manat¸ ümumi daxili məhsulun həcminin 900 mln. manat olduğunu bilərək ixracın kvotasının hesablayın:

√ 20%;
• 5%.
• 120%
• 25%;
• 30%



500. İdxalın həcminin 125 mln. manat¸ ümumi daxili məhsulun həcminin 800 mln. manat olduğunu bilərək idxalın kvotasını tapın:

• 30%;
√ 15.6%;
• 40%;
• 120%
• 5%.


